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De olho no mercadoDe olho no mercado
Pode parecer menos complicado 

liderar a área comercial de uma 
Empresa que há décadas é líder 

absoluta de mercado no Brasil. Mas en-
gana-se quem pensa assim. Mais difícil 
do que conquistar novos clientes é man-
ter os atuais, pois isso exige um trabalho 
contínuo que inclui melhorar não só a 
qualidade dos produtos que comercia-
lizamos como também o atendimento 
diferenciado que oferecemos a cada 
um, em função de suas necessidades 
específicas.

Em todas as regiões a PPE mantém 
uma equipe especializada que atende 
grandes organizações. O objetivo é estar 
sempre próximo aos nossos clientes, ve-
rificando as reais necessidades de cada 
um e quais as soluções que devem ser 
adotadas para mantê-los permanente-
mente satisfeitos. Ao adotar esta filosofia 
de trabalho, deixamos de ser apenas 
fornecedores para atuar como parceiros 
nos mais diferentes desafios.

Os resultados têm mostrado que esta-
mos no caminho certo. Constantemente, 
nossos clientes visitam a PPE não só para 
conhecer como são fabricados nossos 
produtos, mas também para propor 
idéias que fortaleçam esta parceria. So-
mos certificados pelas principais orga-
nizações e freqüentemente premiados, 

pelos próprios clientes, em função do 
nosso desempenho.

Para ampliar a presença da PPE no 
mercado, também realizamos um forte 
trabalho junto aos distribuidores, que 
atendem pequenas e médias empresas. 
Um bom exemplo é o encontro realizado 
recentemente, que você pode conhecer 
melhor na página seguinte. Além do 
Brasil, temos distribuidores também em 
diversos países do continente americano, 
que trabalham sempre em sintonia com 
a nossa Empresa. Exportamos fios para 
enrolamentos para a Colômbia, Argen-
tina, Peru, Paraguai e Chile. Na América 
do Norte mantemos uma sólida parceria 
com a Piremag, que representa a marca 
nos Estados Unidos, Caribe e Canadá. 

Manter este quadro de crescimento 
e liderança exige muita criatividade e 
trabalho em equipe da área Comercial, 
não só com seus clientes, mas também 
com todas as áreas da Empresa. Graças 
a essa integração conseguimos ser a 
referência que somos hoje em fios es-
maltados, fios isolados com fibra e papel 
além de cabos transpostos. Um mérito 
que a Direção Comercial faz questão de 
dividir com todos que fazem parte da 
PPE.    

José Antonio Cortez Galan
Diretor Comercial

PARCERIA DE SUCESSO PARCERIA DE SUCESSO 
Encontro reúne Encontro reúne 

distribuidoresdistribuidores
Sintonia no Sintonia no 
relacionamentorelacionamento

O dia 5 de março foi especial 
para a PPE. Na Fábrica, 35 
convidados participaram do 
III Encontro de Distribuidores 

de Fios Esmaltados. O evento reuniu os 
profissionais que comercializam nossos 
produtos no mercado, atendendo 
micro e pequenas empresas, princi-
palmente do segmento de motores 
e retificadoras. Integração e troca de 
informações foram os aspectos que 
marcaram o momento. “Esta aproxi-
mação é fundamental, pois fortalece 
nossa relação com um público muito 
importante”, destaca o diretor Comercial 
José Antonio Cortez Galan. 

Durante o encontro, a PPE abordou 
aspectos relacionados ao mercado 
e ao desempenho dos distribuidores, 
evidenciando o que espera deles: 
compartilhar valores e dedicação, para 
que todos possam crescer juntos. Os 
convidados também puderam expôr 
suas dúvidas e esclarecer aspectos 
importantes na busca desses desafios. 
No final, participaram de uma visita à 
área onde são fabricados os produtos 
que comercializam e ganharam de 
presente um brinde exclusivo, além 
de cert i f icado de part icipação. A 
experiência mais uma vez agradou 
os envolvidos.

“Participei de todos os eventos, 
porque acho muito importante esse 
contato com a Empresa, principalmente 
para ficarmos a par das tendências do 

mercado”, destaca Antonio Francisco 
Alves Junior, da Cometal, distribuidora 
que há 16 anos atende as regiões 
Norte e Nordeste. A mesma opinião 
tem Ademir Maximino, da A Maxifios e 
Filhos, que aproveita o evento também 
para reencontrar amigos, uma vez que 
por 30 anos trabalhou na Pirelli Cabos. 
“Estar em contato com os demais é 
uma experiência enriquecedora, pois 
aprendemos muito com cada um de-
les”, afirma Ademir, distribuidor da PPE 
há seis anos e que atende as regiões 
de Jundiaí e Campinas.

Há 16 anos comercializando nossos 
produtos na região noroeste do Estado 
de São Paulo, a Birifios também par-
ticipou do encontro, principalmente 
em função da oportunidade de ter 
contato direto com as lideranças da 
Empresa. “É muito bom saber que 
estamos todos unidos, em busca de 
um mesmo objetivo, e que temos essa 
abertura para falar com os diretores, 
de forma transparente”, avalia Paulo 
Konji Aizava.

Para João Reis de Freitas, da RPJ, os 
eventos promovidos pela PPE transmitem 
confiança e segurança, valorizando 
ainda mais a parceria. O distribuidor, 
que atende a região de Londrina, 
aproveita para dar uma sugestão: 
incluir palestras motivacionais, sobre 
vendas. “Aí poderíamos estar ainda 
mais preparados para atender o mer-
cado”, diz.

O Encontro com os distribui-
dores é uma das diferen-
tes estratégias que a PPE 
adota para se relacionar 

com aqueles que representam sua 
marca no mercado. As parcerias 
são sólidas e tem como principal 
característica a sintonia. Indepen-
dente de eventos formais, muitos 
distr ibuidores com freqüência 
visitam a Empresa acompanhados 
de seus clientes, para mostrar 
como é o processo de fabricação 
dos produtos que comercializam. 
Em março, por exemplo, a Fábrica 
recebeu dois grupos distintos.

No dia 13, a Unidade recepcio-
nou François Faisy, gerente geral 
da Divisão Transformadores da 
Siemens-Canadá, convidado de 
Karon e Don Dixon, da Piremag, 
maior distribuidor da Empresa no 
continente americano, responsá-
vel por 60% do volume exportado. 
Parceira há 25 anos, a Empresa 
possui filiais nos Estados Unidos, 
Caribe e Canadá e comercializa 
nossos produtos em um mercado 
extremamente competitivo.

“Temos um relacionamento muito 
estreiro com nossos clientes e já trou-
xemos diversos deles para conhecer 
a Unidade de Cerquilho, como Power 
Parts, Venture Electric, Allanson, Globe 
Motors, entre muitos outros”, explica 
Don Dixon.

No dia 21, foi a vez da Tecnofio 
– distribuidor da PPE que atende a 
Grande São Paulo – levar representantes 
da Eletropaulo para visitar a Fábrica. 
Sidney Frateschi, Roberto Junqueira, 
Ricardo Esteves e Paulo Martins per-
correram as areas de Esmaltados e 
de Produtos Especiais.

Quem somos?

Os distribuidores também foram 

priorizados pela PPE na cam-

panha de divulgação da Visão, 

Missão e Valores da Empresa, realizada 

nos meses de fevereiro e março. Para 

eles, foram produzidos cadernos espe-

ciais que transmitem a cultura da Orga-

nização. A iniciativa envolveu também 

clientes e empregados. Internamente, 

foram realizadas palestras em Cerquilho 

e no Jabaquara, além de trabalhadas 

as mensagens nos quadros de Gestão 

à Vista e na Intranet.

Piremag trouxe a Siemens-Canadá para visita à Fábrica...

... assim como a Tecnofio, que acompanhou 
a Eletropaulo.

VISITASVISITAS

SIEMENS - No dia 13 de março, a 
Fábrica de Cerquilho recebeu Klaus 
Hernes e Stefan Hanel, da Siemens, 
que visitaram a Unidade para troca 
de informações a respeito dos nossos 
processos produtivos.

INTRAL – As novas máquinas da 
Esmaltagem foram o foco principal 
da visita feita por representantes da 
Intral, no dia 15 de março. O grupo 
foi a Cerquilho especialmente para 
conhecer os equipamentos recém-
adquiridos pela PPE. Na foto estão 
Geraldo Infante, Milton Tullio, Edson 
D’Arrigo (presidente da Intral), Vainer 
Grizante, Gerson Teixeira (diretor da 
Intral).

EMBRACO - Ugo Moschini e Falco-
neri Dias Costa, da Embraco, estiveram 
em Cerquilho no dia 28 de fevereiro. O 
superintendente Romolo Giambastiani 
acompanhou os convidados durante 
visita à Fábrica.

TYCO - O diretor de Operações, 
Celso Cipelli, e o diretor de Comercial, 
José Antonio Cortez Galan, receberam 
Rogério Baule, da Tyco, e Odair Sabag, 
representante da PPE que atende o 
cliente. A visita foi realizada no dia 
27 de fevereiro e teve como objetivo 
mostrar as novas máquinas adquiridas 
após a ampliação da Unidade.

GEVISA - No mesmo dia, o coor-
denador de projetos especiais, Hideo 
Ichise, e o gerente de Qualidade, 
Antonio Carlos Amorim, receberam 
a visita do representante da Gevisa 
norte-americana, Juan Ibanez, que 
conheceu a área de esmaltagem. 

WALTEC - Nossos fios esmaltados 
também foram o foco da visita rea-
lizada no dia 26 de março. Na opor-
tunidade, o superintendente Romolo 
Giambastiani acompanhou Heriberto 
I. Junkes, diretor de Operações da 
Waltec, durante visita à Unidade.

INTRAL

TYCO

GEVISA

SIEMENS

WALTEC
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N ada menos do que 100 empresas 
concorreram ao Prêmio Forne-
cedor Destaque 2007, entregue 
pela Embraco há 16 anos. Mas 

apenas oito conquistaram o reconheci-
mento, entre elas a PPE. “Este diploma 
traduz de forma positiva todo o trabalho 
que desenvolvemos na busca da fideliza-
ção dos nossos clientes”, destaca Romolo 
Giambastiani. No dia 10 de maio, ele 
representou a PPE na entrega do prêmio, 
realizada na sede da própria Empresa, 
em Joinville, Santa Catarina.

Concedido pela primeira vez em 1991, 
o Prêmio Fornecedor Destaque tem o 
objetivo de formalizar o reconhecimento 
da Embraco aos fornecedores que se 
destacam na busca da excelência em 
seus produtos e processos, contribuindo 
de maneira fundamental para estabili-
dade, confiabilidade, previsibilidade e 
competitividade dos produtos e processos 
da Embraco. 

Para escolher os melhores parceiros, 
são levados em conta três pilares consi-
derados fundamentais. O primeiro deles 
diz respeito à Qualidade,que considera 
a quantidade e a severidade dos desvios 
detectados pela Embraco nos produtos 
fornecidos. A Empresa também foca sua 
decisão no que ela chama de “Evolução 
do Custo”, quando avalia o alinhamento 
do Fornecedor às expectativas da Embra-
co em relação à evolução dos preços 

praticados, bem como a receptividade 
aos desafios requeridos na busca de com-
petitividade. Por fim, considera também 
o “Comprometimento”, ou seja, a rápida 
resposta às demandas de qualidade e 
necessidades logísticas.

DESTAQUE

Um dos principais clientes da PPE, a 
Embraco é uma empresa especializada 
em soluções para refrigeração e líder 
mundial do mercado de compressores 
herméticos. Com fábricas no Brasil, Itália, 
China e Eslováquia, tem capacidade 
para produzir 25 milhões de compressores 
ao ano, além de componentes de ferro 
fundido, componentes elétr icos, con-
densadores e evaporados, utilizados na 
montagem de unidades condensadoras 
e seladas, bem como sistemas eletrôni-
cos destinados a tornar “ inteligentes” os 
eletrodomésticos.   

Hoje, a Embraco emprega cerca de 
10 mil pessoas, em âmbito mundial. Ao 
aliar o talento de seus profissionais a in-
vestimentos permanentes em tecnologia, 
consolidou-se como empresa de excelên-
cia, conseguindo posição de destaque 
entre os grandes fornecedores de eletrodo-
mésticos e fabricantes de equipamentos 
para refrigeração comercial. 

Em permanente sintonia com a 

EMBRACOEMBRACO

A foto mostra represen-
tantes de instituições 
bancárias e financeiras 
(investidores nacionais 
da PPE) reunidos em 
Cerquilho, no dia 15 
de fevereiro. Na opor-
tunidade, a Diretoria 
Administrativa e Finan-
ceira apresentou os 
resultados da Empresa 
de 2006 e anunciou 
as metas para 2007. 
Em seguida, o grupo 
conheceu a Fábrica.

Fábrica recebe 
visita de investidores

Mais um importante 
reconhecimento aumenta o brilho 

da nossa galeria de troféus!



AA s instalações do novo CAPI foram 
oficialmente disponibilizadas para 
uso a partir do dia 10 de março, com 
a realização do Circuito Municipal 

Sport Tênis - Etapa PPE. Na oportunidade, 
foram premiados os vencedores das oito 
categorias disputadas no local: seis mas-
culinas (Infantil, Infanto-juvenil, 
Sênior, Principiante, Intermedi-
ário e Geral) e duas femininas 
(até 16 anos e Geral ) .  No 
mesmo dia, o CAPI deu início 
ao torneio interno de futebol 
de salão, disputado por 10 
equipes e vencido pela Turma 
B1. A vice-campeã foi a C1 
e o terceiro e quarto lugares 
ficaram com a Pau d’Água e 
a Turma D1, respectivamente. 
Além das quadras, também foi 
liberada a utilização da sala de 
jogos, equipada para disputas 
de bi lhar, pebolim, cartas, 
damas e tênis-de-mesa. Outra 
novidade é o novo play-ground, 
que já está à disposição da garotada. A 
data marcou também a inauguração da 
lanchonete, que serviu churrasco, salgados, 
lanches, cervejas e refrigerantes, e da nova 
sala de karaokê, muito disputada pelos 
amantes da música.

O projeto do novo clube foi concluído 
no dia 25 de maio, com a inauguração do 
campo de futebol, utilizado para um jogo 
entre empregados da PPE e funcionários 
em empresas terceirizadas. “Já estamos 
com nossa Escola de Tênis em pleno 
funcionamento. Ela faz parte de um pro-
jeto voltado para crianças e adultos que 
gostam do esporte, seja por puro lazer ou 
para preparar futuros campeões”, explica 
José Ademir Nunes, presidente do CAPI. 
“Esperamos agora que os colegas e 
seus familiares utilizem todas as opções 
disponíveis. Temos um local de primeira 
linha, que pode integrar e divertir toda 
a família”, acrescenta.

Novo clube Novo clube 
já está à sua já está à sua 
disposição!disposição!

Eventos oficializam a 
liberação do CAPI que 
já pode ser usado pelos 
empregados e seus 
familiares
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A PPE  patrocinou novamente o 
Caminhando com Saúde, pro-
movido pela Prefeitura de Cer-
quilho. Realizado pelo oitavo ano 

consecutivo, o evento tem a finalidade 
de oferecer atividades físicas e de lazer 
durante o período de férias. A Empresa 
também sorteou 54 camisetas entre 
seus empregados que participaram da 
ação. 

As atividades tiveram início no dia 
29 de janeiro e prosseguiram até o dia 
9 de fevereiro, a partir das 18h30, no 

calçadão da avenida Washington Luis. Os 
participantes tiveram a oportunidade de 
obter orientações sobre procedimentos 
adequados para a prática de atividade 
física e assistiram à apresentações feitas 
pelas acadêmias da cidade.

A Secretaria da Saúde disponibilizou 
profissionais que realizaram aferição de 
pressão arterial e testes de diabetes. 
Dentistas, fonoaudiólogos e nutricionistas 
orientaram a população sobre como 
prevenir contra doenças e melhorar a 
qualidade de vida. 

A PPE doará 15 computadores 
para a Prefeitura de Cerqui-
lho, que serão utilizados para 
implantação de cursos de pro-

fissionalização para jovens da Cidade. 

O acordo foi anunciado no início de 
fevereiro e confirma o relacionamento 
cada vez mais sólido com a comunidade. 
Os equipamentos ficarão instalados no 
Centro de Cidadania de Cerquilho.

Doação de micros 
viabilizará cursos 
profissionalizantes

PPE apóia novamente o 

Caminhando Caminhando 
Com SaúdeCom Saúde

Evento 
valoriza a 

qualidade 
de vida, 
um dos 

assuntos 
que se 

destacam 
na Empresa

Meio ambiente Meio ambiente 
é tema de é tema de 
gincanagincana

D +.com foi a equipe vencedora 
da gincana “Meio Ambiente. Você 
faz a Diferença”, Organizada pela 
área de Recursos Humanos da 

Fábrica, a atividade buscou sensibilizar 
a comunidade interna sobre o Sistema 
de Gestão Ambiental. Participaram da 
ação 152 pessoas: 110 empregados e 
estagiários, além de 42 funcionários de 
empresas terceirizadas.

As inscr ições para a competição 
aconteceram de 21 a 26 de fevereiro. 
As 13 equipes inscritas receberam uma 
série de tarefas para ser cumpridas até 
o dia 14 de março, como fazer um re-
sumo da Política Ambiental e descrever 

os objetivos e as metas estabelecidas. 
Para cada etapa realizada, os grupos 
receberam pontuações e os 5 melhores 
ganharam um kit churrasco como brinde 
de participação. Além da “D+.Com”, 
participaram também a “Plante, Replante, 
não Arranque” (2º lugar), a “SOS Natureza” 
(3º lugar), a “Pró-Ambiente” (4º lugar) e 
a “Seguidores e Guardiões do Ambiente” 
(5º lugar). 

“Com esta atividade, reforçamos a 
importância do meio ambiente em nossas 
atividades na Empresa e fora dela”, avalia 
a coordenadora de Desenvolvimento  
de Pessoal e Comunicação, Sueli Maria 
Lazarin Borges.
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A PPE segue firme no propósito 
de obter,  em setembro, a 
certificação segundo a nova 
versão da TS 1649:2002. No 

final de março e no início de abril foi 
realizada auditoria interna a fim de 
verificar o entendimento do sistema e a 
aplicação operacional do mesmo em 
todos os processos da Empresa.

Desde que o desafio foi lançado, 
em dezembro do ano passado, a área 
da Qualidade já revisou os principais 
procedimentos e instruções relativas à 
Norma. Também realizou, em março, 
um treinamento específico envolvendo 
os colegas das áreas de Esmaltagens 

Vertical e Horizontal, Manutenção e 
Qualidade da PPE, além de funcio-
nários das empresas Retimicrom e 
Abrange. Desta forma, o grupo pôde 
conhecer as particularidades da Norma 
e saber como deve contribuir para 
atender as exigências específicas do 
Setor Automotivo.

Os próximos passos serão direcio-
nados para as ações identificadas na 
auditoria interna. O objetivo é deixar 
a Unidade preparada para a pré-au-
ditoria, prevista para acontecer em 
maio, e que será feita pela BVQI. 

Nos meses de fevereiro e março, 
95 colegas das áreas de Es-
maltagens Vertical e Horizontal 
reuniram-se novamente para 

participar da última etapa do Programa 
de Desenvolvimento “Qualidade: Atitude 
e Necessidade”, iniciado em julho do 
ano passado.

O encontro teve por objetivo identificar 
o nível de assimilação dos conhecimentos 
técnicos transmitidos nas fases anterio-
res. Todos os presentes responderam à 

Avaliação de Aprendizado – Pós-Teste, 
cujos resultados serão comparados com 
a avaliação inicial, a fim de verificar o 
grau de aproveitamento e eficácia do 
treinamento.

Este Programa terá cont inuidade, 
envolvendo agora os empregados que 
não tiveram a oportunidade de passar 
pelos treinamentos, bem como reforçar os 
conhecimentos para aqueles que ainda 
detém alguma dúvida ou dificuldade 
sobre os assuntos tratados.

Um total de 102 colegas, que tra-
balham em Cerquilho e em São 
Paulo, participaram do curso “Co-
municação e Comportamento 

Assertivo”, promovido pela CR Basso Con-
sultoria, nos dias 15, 16, 26, 27 de março 
e 13 de Abril.

O encontro teve como objetivo pro-
vocar a reflexão sobre a importância da 
comunicação no contexto empresarial, 

enfatizando o uso dos recursos da comu-
nicação verbal e não verbal; e discutir o 
conceito de assertividade e sua influência 
no atual contexto dos negócios.

O treinamento faz parte do Plano 
de Desenvolvimento Comportamental, 
elaborado a partir do Diagnóstico de De-
senvolvimento de Equipes, realizado em 
abril do ano passado. 

Sistema Automotivo Sistema Automotivo 
continua em fococontinua em foco

Mas será realizado novamente, pois investir 
na Qualidade é um processo contínuo de 

aprimoramento e desenvolvimento

QUALIDADE: ATITUDE E NECESSIDADE

ProgramaPrograma
entra em sua entra em sua 
última faseúltima fase

Curso valoriza a Curso valoriza a 
comunicação e o comunicação e o 
comportamento comportamento 

assertativoassertativo

Um dos cinco grupos que participou do curso “Comunicação e Comportamento Assertivo”

Novo Playground anima a garotada

Nosso jornal tem 
novo nome!
Em função da mudança do nome da Empresa, que 
em maio passou a se chamar PPE Fios Esmaltados S.A., 
nosso jornal também teve seu nome alterado para 
PPE Viva. “Este é um importante canal de comunica-
ção que vem acompanhando a evolução da nossa 
organização”, destaca a gerente de Marketing da 
PPE, Márcia Regina C. Oliveira. “O importante é que 
manteremos a mesma qualidade que caracteriza 
o trabalho desenvolvido até aqui”, acrescenta.

Distribuidores, nossos Distribuidores, nossos 
aliados no mercadoaliados no mercado

Páginas 3 e 4Páginas 3 e 4

PPEPPE

Turma da B1 venceu Torneio de Futebol

Tenistas campeões 
ganharam troféus


