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PPE Viva é uma publicação 
interna dirigida aos 

empregados da PPE.
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A PPE está começando 
uma nova fase com a 
abertura de seu capital. 
Por isso é importante 

que todos saibam o que isso 
significa e qual é o objetivo 
de uma operação desse tipo 
ser feita.

A economia mundial está 
acompanhando com muita 
atenção o desenvolv imento 
de alguns países, entre os quais estão 
o Brasil, a Rússia, a Índia e a China. A 
previsão é que esses países irão cres-
cer e que vale a pena investir em suas 
empresas, participando dos seus lucros 
e apoiando o seu desenvolvimento.

A PPE decidiu então aumentar o seu 
capital emitindo ações e vai vendê-las 
aos investidores dos Estados Unidos, 
da Europa e também do Brasil. Esses 
investidores são fundos de pensão e 
bancos, que vão ficar nossos sócios. 
Desta forma, a PPE terá recursos para 
fazer novos investimentos, aumentando 
muito sua produção e o seu quadro de 
funcionários. Assim, poderemos atender 
às necessidades de nossos clientes, que 
estão crescendo muito e precisam de 
maiores volumes de produção.

Os sinais do que está acontecendo 
já podem ser vistos: começamos a 

construir mais 4.200 m2 de galpões e 
antecipamos a compra de máquinas, 
ação prevista só para o fim de 2008,  
que chegarão em janeiro próximo.

A abertura de capital é uma oportu-
nidade fantástica para a PPE, mas traz 
consigo um grande desafio: teremos 
sócios exigentes que esperam que nos 
tornemos cada vez melhores, superando 
sempre mais nossas metas.

É uma oportunidade para todos nós: 
vocês já viram que poderão comprar 
ações da PPE e participar desse futuro 
que vamos construir juntos. A compra 
de ações sempre é um investimento de 
risco, mas caberá a todos nós o desafio 
de transformá-lo em um sucesso.

Aldo Bertolucci

Diretor Financeiro e de
Relações com Investidores 

Uma nova e Uma nova e 
desafiadora fase desafiadora fase 
para todos nós!para todos nós!

“Teremos sócios 
exigentes que 
esperam que nos 
tornemos cada 
vez melhores”

O projeto “Capacitação em 
Informática” virou realidade 
no dia 6 de agosto, quando 
tiveram início as aulas da 

primeira turma, no Centro de Cidadania 
da Guarda Municipal, no bairro Nova 
Cerquilho. Inicialmente serão atendi-
dos os alunos das escolas EMEF “Profª 
Marina Bordenale Piloto Gaiotto”, EMEF 
“Prof Artur Luiz Gayotto” e EMEF “Profª 
Adelaide Tozi”. Nesta fase, a iniciativa 
beneficiará quase 400 jovens, alunos de 
8as séries e Supletivo, visando prepará-
los para o mercado de trabalho.

O projeto é fruto de uma parceria do 
poder público com a iniciativa privada: 
a PPEPPE doou dezessete computadores, 
quatorze mesas e cadeiras, um qua-
dro branco e um biombo; a prefeitura 
de Cerquilho ficou encarregada de 
disponibilizar internet banda larga, 
contratar professores de informática e 
ceder o local para as aulas e a insta-
lação dos micros; a Cipatex também 
apoiou a ação e ficou responsável pela 
compra de quatorze estabilizadores e 
uma impressora, além da doação de 
persianas e a indicação de voluntários 
para atuarem como instrutores.

Nesta primeira fase estão plane-
jadas nove classes, nos três períodos. 
No local serão oferecidos as aulas 
teóricas e práticas de “Windows Bá-
sico”, “Word Básico”, “Excel Básico”, 
“Power Point” e “Noções sobre Inter-
net”. O alunos poderão participar de 

todos os cursos, inscrevendo-se em 
todo pacote, que leva três meses e 
meio para ser concluído. Para 2008, 
a iniciativa será estendida para outras 
escolas do Município e também para 
a comunidade.

“Esperamos atingir no mínimo 70% 
da população que se encaixa no perfil 
de nosso público–alvo”, explicou o 
prefeito Aldomir José Sanson. No último 
dia 3 de agosto, ele participou do lan-
çamento oficial do projeto. “Este será 
um meio de levar a inclusão digital 
aos cidadãos de Cerquilho, devido a 
iniciativa da PPEPPE, que ‘deu o pontapé 
inicial. Com essa estrutura, é possível 
darmos continuidade ao curso bene-
ficiando um número cada vez maior 
de pessoas’, acrescenta o diretor de 
informática da Prefeitura Municipal de 
Cerquilho, Artur Henrique Gayotto.

Como gestora do projeto, a PPEPPE  
espera mais uma vez contribuir para 
o desenvolvimento da comunidade, 
oferecendo aos jovens a possibilida-
de de ampliar seus conhecimentos. 
“Nossa responsabil idade não está 
apenas em fornecer os equipamen-
tos e o material necessário para os 
cursos. Também iremos monitorar os 
resultados, pois o conhecimento é um 
dos maiores benefícios que a Empresa 
pode compartilhar com a sociedade”, 
acrescenta o diretor Financeiro e de 
Relações com os Investidores da PPEPPE, 
Aldo Bertolucci.

Mais um incentivo Mais um incentivo 
à educação!à educação!

PPE Fios lidera projeto para PPE Fios lidera projeto para 
implantação de cursos de informáticaimplantação de cursos de informática

No dia 25 de julho, os 11 estagiários 
que trabalham na Fábrica e no 
Escritório do Jabaquara partici-
param da palestra “A Semente 

- Relações Intra e Interpessoais”, realizada 
em Cerquilho pela consultora Dulce Tara-
borelli. O objetivo do encontro foi cons-
cientizar os estudantes sobre os desafios 
do mercado de trabalho, definindo o que 
as empresas esperam dos profissionais e 
como se preparar para sair-se bem na 
disputa pelas vagas.

Auto-motivação, mudança de 
comportamento, qualidade de 
vida, controle do estresse, huma-
nização das relações profissionais, 
atitudes que influenciam os resul-
tados e comunicação assertiva 
foram os assuntos tratados na 
oportunidade e aprovados pelos 
participantes. “A palestrante nos 
induziu a refletir sobre a vida e 
nossos relacionamentos. Isso foi o 
que mais me chamou a atenção. 
Iniciativas que agregam conheci-
mento são sempre importantes”, diz 
a estagiária da Logística, Vanessa 
Galhardo de Almeida.

Para Petrus Tito Denadai Fontana, esta-
giário da área de Marketing, do Jabaqua-
ra, eventos como esse agregam valores 
pessoais, que permanecerão durante toda 
a vida. “A palestra fala da semente que 
plantamos nas pessoas e que, em um 
futuro bem próximo, iremos colher essa 
semente. De uma certa forma ela dará 
frutos, podendo ser positivos ou negativos, 
dependendo da escolha que fazemos 
agora no presente”, exemplifica.

Estagiários em focoEstagiários em focoCerquilhoCerquilho
ainda mais verde!ainda mais verde!
Projeto de educação ambiental da 
PPE beneficia estudantes da rede 
pública e confirma o interesse da 
Empresa em estar sempre próxima 

à comunidade

Aos participantes
a PPE ofereceu brindes 
com podas de árvores que 
seriam inutilizadas

Marisa Pilon Spezotto, a 
secretária Maria Ivani, Márcia 

Colavite e Vítor Lucato no 
final das atividades: saldo 

positivo para a PPE e para a 
comunidade

Vitor Lucato, Maria Inês 
Moretti Fré e Márcia Colavite, 

no pátio da escola Artur 
Gayotto: as atividades 

práticas complementam as 
aulas teóricas

Na “Artur 
Gayoto”, as crianças 
ficaram satisfeitas com o 
resultado das atividades

A preparação da terra foi uma 
das fases que movimentou o 

início das atividades

O terrário foi motivo de 
orgulho das crianças que, 
durante a sua montagem, 
revisaram o ciclo da água4
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C
uidar para não Faltar. Este foi o 
tema do projeto de educação 
ambiental patrocinado pela PPE 
que estendeu a comemoração 
do Dia Mundial do Meio Am-

biente para a comunidade. Cerca de 225 
estudantes da 6ª e 7ª séries das escolas 

municipais “João Toledo” e 
“Profo Artur Luiz Gayotto” foram 
beneficiadas com a iniciativa, 
implementada no dia 4 de 
junho. “Planejamos cuidado-
samente a elaboração deste 
projeto com as coordenado-
ras das escolas, para que o 
processo tenha continuidade. 
Nosso papel, como organiza-
ção socialmente responsável, 
é estar  sempre próx ima à 
comunidade, incentivando 
as crianças, para colhermos 
bons frutos futuramente”, diz a 

gerente de Marketing da PPE, Márcia Regina 
Colavite Oliveira. 

Durante o dia, o biólogo Vítor Lucato 
ensinou a garotada a fazer um terrário (uma 
espécie de mini- jardim montado em um 
recipiente semi-fechado), a fim de estimular 
o contato com a terra e com as plantas por 
meio de um processo lúdico, detalhando 

também como funciona o ciclo da água. 
Para est imular  o aprendizado, 
foram distribuídos cadernos e ca-
netas às crianças que acertaram 
perguntas relativas aos conceitos 
abordados. No final do evento, os 
participantes ganharam lanche e 
brinde de participação. “A Educa-
ção Ambiental deve contar com 
atividades que tenham continuidade 
e que as pessoas possam ver os re-
sultados”, explica Lucato. “Por isso as 
crianças devem voltar ao local para 
acompanhar o crescimeto daquelas 
plantas e entender os benefícios que 
aquela pequena mata i rá t razer ”, 
acrescenta.

O projeto desenvolvido pela PPE teve 
apoio da Prefeitura e foi muito elogiado. 

“Sabemos da importância de se garantir a 
sustentabilidade do planeta e sentimo-nos 

agora mais seguros ao constatar que uma 
empresa, que prima pela excelência, como 
a PPE, está comprometida com essa nobre 
causa”, afirmou a secretária municipal de 
Educação e Cultura, Maria Ivani Arruda Burani, 
que acompanhou as atividades.

“Os alunos foram apresentados a uma série 
de etapas da Ciência como 
observação, levantamento de 
dados, questionamentos e a 
construção de conhecimentos 
sobre os vários fenômenos da 
natureza, de uma forma agra-
dável e organizada”, completou 
Maria Inês Moretti Fré, diretora 
da “Artur Luiz Gayotto”. Para 
Marisa Pilon Spezotto, diretora 
do “João Toledo”, a iniciativa 
proporcionou um momento de 
grande aprendizado. “Pudemos 
constatar o prazer dos alunos 
que participaram do plantio 
das mudas, bem como da distribuição de 
alguns terrários para a comunidade próxima 
à escola”, acrescentou.

FÁBRICA
Internamente, o Dia Mundial do Meio 

Ambiente também foi valorizado. Todos os 
colegas receberam uma sacolinha de lixo 
para ser usada no carro, além 
de um folder com 
orientações sobre 
a geração de re-
síduos. No próprio 
dia 5, profissionais 
do Centro Integra-
do de Saúde reali-
zaram palestra sobre 
a “Coleta Seletiva na 
Cidade de Cerquilho”. 
O objetivo foi orientar 
os empregados sobre 
a importância dos cui-
dados com a geração 
e destinação do lixo do-
méstico e seu impacto 
na saúde das pessoas 
e comunidade. 

O s últimos meses foram movi-
mentados em Cerqui lho. A 
área de Recursos Humanos 
implementou uma sér ie de 

inciativas voltadas para o aperfeiçoa-
mento e desenvolvimento profissional. 
No dia 2 de junho, 14 colegas das áreas 
Comercial e Administrativa participaram 
do módulo “Excelência no Atendimento 
ao Cliente”. O foco do treinamento foi 
direcionado para a reflexão sobre as 
tendências e a necessidade de rever 
paradigmas nas relações com clientes, 
com ênfase nas práticas de marketing 
de relacionamento e no fortalecimento 
de uma imagem positiva.

No dia 15 de junho, 15 colegas que 
ocupam cargos de liderança participaram 
do curso “Habilidade em Negociação”, 
que teve como objetivo destacar as 
etapas do processo de negociação, 
orientando sua aplicação na conquista 
de maior eficácia nos resultados e se-
lecionando as estratégias para superar 
interferências. “Excelência no Atendimento 
e Habilidades de Negociação com o 
Cliente Interno” foi o tema de uma outra 
ação, promovida nos dias 26 e 27 de 
julho, reunindo 25 coordenadores de 
Área e administradores de Produção, 
entre outros. Na oportunidade, o grupo 

refletiu sobre os novos paradigmas nas 
relações interpessoais, discutiu sobre 
o que é excelência no atendimento, 
identificando atitudes e comportamentos 
para atingir e superar as expectativas 
dos clientes internos.

Outros temas também foram aborda-
dos pela PPE em diferentes momentos. Em 
julho e agosto, duas turmas totalizando 
71 pessoas participaram do treinamento 
“Administração do Tempo”, que teve 
por objetivo refletir sobre o significado 
do tempo e como suas dimensões são 
percebidas, identificando oportunida-
des de melhoria. Do dia 14 de julho a 
11 de agosto, aos sábados, foi a vez 
do “Treinamento NR 10” mobilizar nove 
empregados entre eletricistas e eletrô-
nicos da Fábrica, que se reuniram para 
reciclar conhecimentos e desenvolver a 
prática das atividades com segurança, 
atendendo os requisitos legais NR 10. 
“Matemática Financeira com HP 12C” 
foi o nome do curso direcionado a sete 
colegas das áreas Comercial e Admi-
nistrativa, do Jabaquara, que visou a 
capacitação técnica para atuar com 
a máquina. Com mais estas iniciativas, 
a PPE fechou os sete primeiros meses 
do ano totalizando 11.289,28 horas de 
treinamentos realizados.

Treinamentos, sempre!Treinamentos, sempre!

Pelo 2º ano consecutivo, a PPEPPE figura entre as 150 melhores organizações 
do País para se trabalhar! Trata-se do mais importante ranking do Brasil, 

elaborado pelas revistas Exame e Você S.A. Esta conquista é muito 
importante e reforça o compromisso da Empresa com seus colaboradores.
Parabéns a todos que integram a equipe. Sintam-se orgulhosos por fazer 

parte deste time campeão!

Entre as 150 melhores!Entre as 150 melhores!

As aulas começaram em agosto, para alegria da garotada

Dulce (ao centro) com os estagiários 
da PPE: discutindo o futuro
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BLACK & DECKER – Outra visita importante aconteceu no dia 24 de maio, 
quando um grupo de funcionários da Black & Decker esteve em Cerquilho para 
conhecer a Fábrica. Antonio Reis (gerente Engenharia Produto/Qualidade–RD 
ISO9000), Domingos Dragone (vice-presidente de Operações), Mauro Russo 
(gerente Suprimentos), Lupércio Pereira (engenheiro Processo Motores), Milton 
Ariki (coordenador de Compras), Regimar Lopes (gerente de Engenharia da 
Qualidade), Marcio Iwasa (coordenador Engenharia Produtos) e Ana Paula 
(estagiária da Engenharia da Qualidade) trabalham na maior multinacional 
e líder mundial no setor de ferramentas elétricas, seu principal segmento de 
atuação. A empresa foi fundada em 1910, na cidade de Towson, Estados 
Unidos, por S. Duncan Black e Alonzo G. Decker. Eles foram os inventores da 
furadeira de impacto, patenteada em 1917, modelo que revolucionou a 
indústria da época e levou rapidamente a nova empresa à liderança no 
mercado de ferramentas elétricas. Desde sua fundação, a Black & Decker 
se caracteriza pelo desenvolvimento de produtos inovadores e de qualidade 
no ramo de ferramentas elétricas e eletroportáteis. Outra prova da busca 
permanente de novas tecnologias foi dada na década de 60, quando os 
produtos Black & Decker chegaram à Lua, com a primeira furadeira elétrica 
sem fio, desenvolvida especialmente para o projeto Apolo, da NASA. Estas 
inovações foram imediata-
mente passadas às ferra-
mentas de uso industrial, 
profissional e doméstico, 
devido à constante eleva-
ção das aplicações téc-
nicas desses produtos. No 
Brasi l,  a Black & Decker 
está presente desde 1946, 
atuando nos segmentos 
de Ferramentas Elétricas, 
Eletrodomésticos,e mais 
recentemente em Metais 
Sanitários e Fechaduras.

VISITASVISITAS

MAKITRON E AUDILAB 
- No dia 11 de julho, Celso 
Cipelli, Clodoaldo Massuia e 
Vanderley Andrade receberam 
em Cerquilho o diretor Industrial e 
o dono da Makitron, respectiva-
mente Jorge Takemura e Ângelo 
Ichikawa. Tradicional cliente da 
PPE, a empresa é fornecedora 
exclusiva de bobinas para a 
Audilab, a maior fabricante de 
alto-falantes originais para a linha 
automotiva, cujo proprietário, 
Wellington Yung, acompanhou 
o grupo na visita à Fábrica.

WOBBEN – Representan-
tes da Wobben Windpower 
visitaram a Fábrica no dia 
18 de junho, para conhecer 
o processo de produção 
dos fios esmaltados. Um dos 
mais novos clientes da PPE, 
trata-se da única fabricante 
de aerogeradores (turbinas 
eólicas) de grande porte da 
América do Sul e a primeira 
p roduto ra  independente 
de energia elétrica oriunda 
de fonte eólica, autorizada 
pela ANEEL. No Brasil a empresa possui 750 empregados, 12 usinas eólicas 
e duas Fábricas. Entre os visitantes estava o comprador, Antonio Marcos 
Mateus, o gerente da Fábrica de aerogeradores, Arnaldo Camargo, e o 
gerente de Suprimentos Claudio Guzzardi, recepcionados em Cerquilho pelo 
diretor-presidente Romolo Giambiastiani e pelos diretores de Operações e 
Comercial, Celso Cipelli e José Galan. 

C om o objetivo de me-
lhorar o atendimento 
logístico à multinacional 
Tecumseh do Brasil, sua 

parceira há 34 anos, a PPE Fios 
inaugurou, em julho, uma filial 
no município de São Carlos, na Região 
Central Paulista. A iniciativa garante à 
PPE a capacidade de disponibilizar o 
abastecimento ao cliente em tempo 
real, o que contribui para conferir maior 
agilidade ao processo produtivo.

Desde o início das suas operações, 
na Planta I (Vila Isabel) da Tecumseh em 
São Carlos, a PPE abastece três vezes ao 
dia as linhas de estatores e rotores que 
utilizam os fios de cobre esmaltados como 
matéria-prima. Este trabalho é realizado 
por um operador logístico contratado 
junto à ISS do Brasil. A filial realiza toda 
a operação de separação e entrega do 
material e também o faturamento, sendo 
que tudo é disponibilizado no local da 
operação.  

A concretização da filial da PPE e a 
operacionalização do projeto se devem 
a um grupo coordenado por Marcos 
Cabral (Tecnologia da Informação); 
Luciano Ciapino (Logística) por parte da 
PPE e Hedeo Jorge (Compras) por parte 
da Tecumseh. O diretor de Compras da 
Tecumseh, Arnaldo Dalmaso, afirmou 
que a PPE  Fios respondeu de forma 

satisfatória ao desafio de otimização 
da cadeia logística, consolidando uma 
parceria de quase três décadas e meia. 
“Estamos bastante felizes com o fortale-
cimento desta relação empreendedora”, 
ressaltou ele.

 Para a PPE, este foi mais um grande 
avanço na sua política de atendimento às 
expectativas dos clientes. “A Tecumseh tem 
realizado um trabalho intenso com o obje-
tivo de se abastecer de um número seleto 
de fornecedores. Estamos extremamente 
satisfeitos por fazermos parte deste grupo  
e também por poder contribuir ainda mais 
para o constante crescimento qualitativo, 
tecnológico e comercial deste importante 
cliente”, destaca o diretor-presidente da 
PPE, Romolo Giambastiani.

Para Luciano Ciapino, da Gerência Lo-
gística, ao assumir este desafio a PPE criou 
um sistema inteligente de abastecimento 
de produtos pioneiro na Tecumseh. “Essa 
nova sistemática propicia uma forma de 
trabalho mais tranqüila, pois passaremos 
a administrar a necessidade do nosso 
cliente com a antecedência ideal para 
as duas partes”, explica Ciapino.

Nossas ferasferas em ação!
Ao lado, Anderson 
e Adílson, as feras 
da capoeira; 
abaixo, os vice-
campeões de 
futsal do Sesi; por 
último, as árvores 
removidas sendo 
replantadas.

A PPE sagrou-se vice-campeã 
de futebol de salão no tor-
neio promovido pelo Sesi 
de Tatuí. O time chegou 

à final, realizada na tarde do dia 
22 de julho, mas não conseguiu 
superar a FBA, perdendo por 5 a 2. 
Por outro lado, levou o título de ser 
a equipe mais disciplinada, organi-
zada e educada do campeonato. A 
segunda colocação foi muito bem 
recebida pelos colegas em função 
do alto nível técnico do torneio, que 
este ano reuniu representantes de 
24 empresas como Santista, Elektri, 
CBA e Cipatex.

Outras duas conquistas impor-
tantes foram obtidas por colegas 
em julho, durante os Jogos Regio-
nais 2007, realizados na cidade de 
São Roque (SP). E as duas vieram 
da capoeira: Anderson Henrique 
Campi disputou na categoria peso 
leve, contra 30 cidades, e obteve 
o 2º lugar; já Adílson Florêncio da 
Silva, na categoria peso pesado, 
enfrentou representantes de 12 
municípios e ficou com o título de 
campeão. Ambos representaram 
Cerquilho e estão classificados para 
os Jogos Abertos do Interior, que 
acontecerá em outubro, na Praia 
Grande (SP).

Na PPE, a natureza sempre sai 
ganhando. Para ampliar as instala-
ções da Fábrica, algumas árvores 
foram retiradas do local de origem e 
replantadas na área do Clube, onde 
poderão continuar crescendo em 
harmonia com o meio ambiente.

PPE leva educação PPE leva educação 
ambiental às escolasambiental às escolas

O SPIM já faz 
parte do 
d i a - a -
d i a  d a 

Fáb r i ca.  Depo i s 
da campanha de 
comunicação para 
divulgar a iniciativa, 
a PPE realizou nos me-
ses de maio e junho os 
primeiros treinamentos 
relativos ao Projeto, com o 
objetivo de preparar os cole-
gas, inclusive os funcionários de firmas 
externas, para mais este desafio. A 
iniciativa possibilitou a implantação 
da metodologia na prática.

Nada menos do que 437 pes-
soas part iciparam dos módulos 
“Apresentação do Projeto SPIM” e 
“Casa Limpa”, este último tendo 
com base a metodologia dos 5S. Ao 
abordar esses temas, a PPE buscou 
formalizar o conteúdo e a meto-
dologia para a prática do SPIM na 
Empresa, reforçando a importância 
do controle dos desperdícios. “Com 
isso, os participantes assumiram o 
compromisso de tornar os ambientes 
organizados e limpos”, destaca Erasmo 
Carlos Gonçalves Xavier, responsável 
por acompanhar essa ação.

“Análise Rápida de Defeitos” e “Ope-
ração Inteligente” foram os outros dois 

temas abordados em 
treinamento, reunindo 
desta vez 278 pesso-
as. A metodologia 
Manutenção Autô-
noma foi o foco dos 
cursos, que resultaram 

também na formação 
dos Grupos de Melhoria 

para início do Projeto 
nas máquinas Ouro. Na 

oportunidade, também foram 
aprofundados conhecimentos 

relacionados a análises dos problemas 

identificados ao longo do processo e os 
resultados do trabalho, buscando assim 
as causas dos defeitos e/ou problemas 
e respectivas soluções.

Para aper feiçoar o Programa, os 
colegas Erasmo Carlos G. Xavier, 
Júlio Teixeira Roedel Jr, Marco An-
tonio dal Cin Cláudio e Valmir Fer-
rari participarm da apresentação 
de Times da Hershery´s, feita em 
São Roque, com o objetivo de co-
nhecer a prática da Metodologia 
TPM adotada pela Empresa. Esta 
foi mais uma oportuniadde para 
fazer um benchmarking a fim de 
validar e reafirmar a importância 
da metodologia aplicada para o 
sucesso do nosso negócio. 

De olho no

SPIMSPIM

Qualidade 
e-commerce

Desde junho está disponível 
no site da PPE, no e-com-
merce, o certificado de 

teste dos produtos eletrônico, 
que tem como objetivo facili-
tar o acesso às informações e 
manutenção de arquivos, que 
ficarão disponíveis por dois anos. 
A idéia é eliminar a impressão de 
cópias em papel, contribuindo 
com o Sistema de Gestão Am-
biental. Os clientes receberam 
carta sobre a inclusão do meio 
eletrônico, reforçando que a 
área de Vendas Internas está 
preparada para solucionar dú-
vidas sobre o cadastramento e 
utilização do novo sistema.

Sistema Automotivo 

Todas as ações da Auditoria Interna, ocorrida no final de março e início de abril, já foram implementadas na Fábrica, dando assim mais um passo rumo à Certificação ISO/TS 16949:2002. Nos dias 27 e 28 de maio foi realizada a pré-auditoria pelo BVQI, cumprindo mais uma etapa do cronograma. Esta visita foi importante para confirmar nos-sas atividades e diagnosticar possíveis ajustes. No final de julho aconteceu a auditoria oficial de Certificação Estágio 1 (que teve por objetivo a verificação de toda documentação do Sistema) e em setembro está prevista a Estágio 2. “É nesta auditoria que devemos demonstrar que estamos colocando em prática os requisitos da Norma e tudo o que apren-demos. Ou seja, estamos na reta final”, lembra Antonio Carlos Amorim.

Casa Limpa-Banheiro, Esmaltagem Vertical

Operação Inteligente VREL-1

Abastecimento just 
in time de linhas 

produtivas de estatores 
e rotores consolida 

parceria de 34 anos 
entre as duas empresas

Em 2007, a Tecumseh do Brasil Ltda. 
está completando 34 anos e assume a 
condição de maior empregadora da 
Região Central Paulista. Sediada em São 
Carlos, pólo científico-tecnológico do 
interior do Estado de São Paulo, respon-
de por quase 6.000 postos de trabalho 
diretos em suas duas plantas produtivas. 
Dirigida desde 1996 pelo economista e 
administrador de empresas Gerson Ve-
ríssimo, a empresa consolidou-se como 
fabricante de compressores herméticos 
para refrigeração comercial e doméstica, 
além de componentes eletro-eletrônicos 
para vários setores, entre eles a indústria 
automobilística.

A companhia conseguiu somar a alta 
tecnologia desenvolvida em laboratórios 
de última geração à capacidade de seus 
colaboradores. A maior prova do sucesso 
da Tecumseh no mercado global é a 
aceitação de seus produtos em mais de 60 
países dos Cinco Continentes – América, 
Ásia, África, Europa e Oceania. É para o 
exterior que vão cerca de 70% de todas 
as famílias de compressores fabricadas 
no interior paulista. Certificada pelas 

ISO 9001 (Qualidade) e 14001 (Meio 
Ambiente), a corporação faz parte do 
grupo norte-americano Tecumseh Products 
Company. Tem empresas irmãs, na Divisão 
de Compressores Herméticos, nos Estados 
Unidos, Canadá, França e Índia.

A Tecumseh já produziu mais de 150 
milhões de compressores herméticos. 
O avanço da companhia se confunde 
com a própria revolução tecnológica 
que houve no município de São Carlos, 
resultado da soma do conhecimento 
científico instalado com o empreende-
dorismo de seu povo e de uma estrutu-
ra que permite a criação de cadeias 
produtivas, como a linha branca, por 
exemplo. Mesmo no atual momento, 
altamente negativo para os negócios 
da Tecumseh -- com a política cambial 
equivocada (dólar em baixa) e as altas 
taxas de juros, além da explosão de 
preços das matérias-primas, como o 
cobre -- a empresa continua buscando 
alternativas para manter e ampliar seu 
espaço no mercado global, objetivando 
continuar crescendo e gerando desen-
volvimento e empregos. 

PPE inaugura filial na PPE inaugura filial na 
TecumsehTecumseh

34 ANOS DE SUCESSO34 ANOS DE SUCESSO

O Programa “Saúde Viva” teve continuidade 
em julho, com uma iniciativa direciona-
da para a garotada. Todos os colegas 
receberam a segunda edição do gibi 

“Turma do Fio”. A publicação reproduz a “Caderneta 
de Saúde da Criança”, editada pelo Ministério da 
Saúde, e é uma das principais ferramentas para 
a divulgação do projeto “Viva Criança”. Trata-se 
do terceiro tema focado pelo Programa “Saúde 
Viva”, que já lançou este ano outros dois projetos: 
o “Viva Mulher ” e o “Viva Bem”. Desta vez, o ob-
jetivo é informar os pais sobre a importância do 
acompanhamento de puericultura e das vacinas 
preventivas, além de oferecer dicas e orienta-
ções sobre o crescimento e desenvolvimento 
dos filhos até os 12 anos de idade.

“Esperamos que o conteúdo do gibi venha agregar valor e mudanças de ati-
tude para com o bem-estar da criança”, destaca Julio Teixeira Roedel Junior, da 
área de Segurança e Medicina do Trabalho. “Este é um material útil, que deve ser 
consultado sempre principalmente pelos colegas que possuem filhos pequenos. 
Afinal, são eles que representam o futuro deste País”, acrescenta a coordenado-
ra de Desenvolvimento Pessoal e Comunicação, Sueli Maria Lazarin Dias Borges. 
Os colegas aprovaram a iniciativa.  “Li o gibi e gostei muito do conteúdo, achei 
muito proveitoso e orientativo, principalmente para quem tem filhos pequenos”, 
acrescenta Fábio Begliomini, pai de duas meninas, que trabalha na área de 
Vendas, no Escritório Administrativo do Jabaquara.

Lançado o projeto
VIVA CRIANÇAVIVA CRIANÇA

A inauguração da nova Filial reuniu 
representantes da PPE e da Tecumseh


