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PPE Viva é uma 
publicação interna 

dirigida aos empregados 
da PPE Fios Esmaltados.
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A PPE superou recentemente mais 
um desafio importante para o 
crescimento da nossa Empre-
sa: a obtenção do certificado 

ISO/TS 16949. Trata-se de uma neces-
sidade das montadoras, que exigem 
de seus fornecedores uma certificação 
específica, baseada na ISO 9001:2000, 
mas adequada aos processos adota-
dos pela indústria automobilística. Esta 
certificação é muito importante para 
a PPE porque o segmento automotivo 
é significativo para a Empresa e en-
volve importantes e exigentes clientes, 
sendo que todos buscam atingir a ex-
celência e evitar defeitos.

Por isso, a busca pela certificação 
exigiu comportamentos desafiadores 
por parte da Empresa, que precisou 
envolver a cadeia de fornecedores 
no processo ISO/TS, identificar, definir 
e implementar os requisitos específi-
cos dos clientes da linha automotiva, 
e passar pela auditoria de certifica-
ção sem nenhuma não-conformida-
de. De novembro de 2006, quando 
foi lançado o desafio, até setembro 
deste ano, um extenso plano de tra-
balho movimentou a PPE. Durante esse 
período, os colegas receberam treina-
mento e a documentação do nosso 
Sistema de Gestão da Qualidade foi 
adequada à Norma.

Um plano de ação para a audito-
ria interna e uma pré-auditoria do or-
ganismo certificador também foram 
realizados, para que tudo ocorresse 
bem durante a visita dos auditores do 
BVQI. Afinal, a auditoria é realizada 
em duas etapas e, caso seja encon-
trada alguma não-conformidade, em 
qualquer uma das duas, volta-se à es-
taca zero.

O resultado final foi excelente: todos 
os colegas demonstraram domínio e 
conhecimento de seus processos, com 
destaque para as áreas Comercial e 
Logística. Apesar disso, a auditoria final 
também mostrou que precisamos dar 
maior atenção à gestão dos indica-
dores e ao controle e confiabilidade 
dos processos de fabricação.

Para 2008 teremos que estar prepa-
rados para a ‘ recertificação’ de nosso 
Sistema de Gestão Ambiental, além 
de manter os certificados já obtidos. 
Atuamos em um mercado muito exi-
gente, onde a qualidade dos produ-
tos é primordial. Portanto, para nossos 
clientes, certificações como a ISO/TS 
16949 mostram a importância e a se-
riedade como PPE atua em todos os 
seus processos.

Antonio Carlos Amorim
Gerente de Qualidade

Adivinhe quem está chegando?

Pode ir preparando a família: a 
confraternização de Natal da PPE já tem data 
marcada: acontecerá no dia 21 de dezembro, 
no Resort Sabrina, em Cesário Lange. Aguarde 

mais informações nos quadros de avisos!

A pressão arterial vai 
bem, mas o peso...

N ossa Brigada de Incêndio con-
tinua bem preparada para 
qualquer eventualidade. Nos 
dias 2 e 17 de outubro e 6 

e 7 de novembro, a PPE promoveu o 
treinamento para a formação de 15 
novos brigadistas da Fábrica, além 
da reciclagem de outros 48. As ati-
vidades foram realizadas no Campo 
de Provas em Valinhos.

No escritório administrativo há três 
colegas que integram a Brigada local 
e que também participaram do trei-
namento, desta vez, realizada no dia 
25 de outubro, no Campos de Provas 
em São Paulo. Este tipo de treinamen-
to é realizado anualmente, objetivan-
do manter a equipe preparada para 
situaçãoes de emergência que pos-
sam vir a ocorrer na Empresa. 

Uma vez 
por ano, 
os colegas 
que 
integram a 
Brigada de 
Incêndio 
passam 
por curso 
que visa 
reciclar 
e treinar 
novos 
integrantes

Brigadistas sempre alertas

O nome dizia tudo: ”Trabalhe 
praticando segurança” foi 
o tema da IV Sipat promo-
vida pela PPE. Na Fábrica, 

o evento aconteceu nos dias 18, 19, 
22, 23 e 24 de outubro, reunindo 283 
colegas. O diferencial ficou por conta 
da abertura, feita pelo coral do Proje-
to Guri, que cantou o hino nacional. A 
área de Recursos Humanos elaborou 
uma programação diversificada e, ao 
mesmo tempo, dinâmica.

O grupo Treinadores da Alegria apre-
sentou uma animada apresentação 
sobre o tema “Segurança no Traba-
lho” e a fonoaudióloga Gisele Denardi 
conduziu a palestra “Saiba mais sobre 
sua audição”. Paralelamente foram dis-

tribuídos folhetos, adesivos e proteto-
res auriculares, além de mini-manuais 
sobre o uso correto dos EPI’s e o ma-
nuseio de produtos químicos. No Ja-
baquara, a Sipat foi realizada no dia 
23 de outubro. A programação incluiu 
palestra sobre Custos e Consequências 
dos Acidentes de Trânsito no Brasil, feita 
por Francisco Pires e Sheupi Araújo, da 
Concessionária Colinas. Um grupo de 
14 colegas participou da ação.

Durante o evento foram realizados 
sorteios aos participantes como: jogo 
da velha, sacolinha de lixo para carro, 
boné, bolsa e 2 TV´s de 29 polegadas. 
Os sortudos foram Rames Bezerra da 
Silva, de Cerquilho, e Wilian Franco de 
Oliveira, de São Paulo.

Sipat embalada ao Sipat embalada ao 
som do Projeto Gurisom do Projeto Guri

A garotada 
que integra 
o Coral do 

Projeto Guri 
participou 

da abertura 
da Sipat em 

Cerquilho, 
cantando 

o hino 
nacional e 

trazendo 
um 

colorido 
diferente 

para a 
Fábrica
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Estamos entre os Estamos entre os 
fornecedores de maior 

destaque da Valeodestaque da Valeo

A PPE foi considerada a melhor for-
necedora da Valeo em 2007, no 
segmento Divisão Sistemas Elétri-
cos. No dia 19 de outubro, o pre-

sidente da Empresa, Romolo Giambastiani, 
e o diretor Comercial, José Antonio Cortez 
Galan, participaram da II Convenção Na-
cional de Fornecedores, realizada no ho-
tel Grand Hyatt, em São Paulo (SP), onde 
receberam o prêmio. 

Segundo o diretor de compras corpo-
rativas do Grupo Valeo na América do Sul, 
Danilo Santoro, a Convenção tem o obje-
tivo de compartilhar conhecimentos e in-
tensificar a integração das 100 principais 
empresas que participam da cadeia pro-
dutiva do setor automotivo. A premiação 
visa reconhecer o esforço desenvolvido 
por esses parceiros, que também con-
tribuíram para os recordes de produção 
estabelecidos pela indústria brasileira du-
rante este ano. Para ele, o que se busca 
é uma espécie de perfeição coletiva, 
que somente poderá ser atingida por 
intermédio da sinergia, “mediante pla-
nejamento, com a adoção de procedi-
mentos similares e aplicação da mesma 
metodologia em busca de um resultado 
comum”, destaca Santoro.

Para a PPE, a premiação comprova 
mais uma vez que a Empresa está no 
caminho certo quando busca trabalhar 
cada vez mais próxima de seus clientes. 
“O constante crescimento da indústria 
automobilística exigirá um esforço ain-
da maior da nossa parte, no sentido de 
fornecermos produtos de qualidade, 
com preços competitivos e nos prazos 
adequados às necessidades de nos-
sos clientes”, afirma Romolo.

Saiba mais sobre o nosso cliente
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ERVocê já 

aderiu ao 

SPIM?

O  comprometimento e o ex-
celente número de multipli-
cadores foram os principais 
aspectos que marcaram o 

andamento do Programa SPIM nesses 
seis primeiros meses de sua implanta-
ção. Desde a VREL-1, tornando-se a 
primeira máquina ouro da PPE, toda 
a Esmaltagem Vertical passou a tra-
balhar com o acompanhamento da 
sucata, com metas pré-estabeleci-
das, para alcançar resultados ainda 
mais efetivos.

A etiquetagem inicial das máqui-
nas revelou uma série de problemas, 
a maioria resolvido com rapidez, o 
que refletiu diretamente na melhoria 
da qualidade do produto. A organiza-
ção e a l impeza feitas nos arredores 
dos equipamentos também tornaram 
o ambiente de trabalho muito mais 
agradável. “Com a introdução das 
l istas de verif icação dos pontos im-
portantes para a qualidade do pro-
duto, poderemos manter os padrões 
elevados já conquistados até o mo-
mento”, destaca Erasmo Xavier, co-
ordenador do projeto.

“Precisamos atender todas as ne-
cessidades apontadas nos equipamen-
tos. Por isso, os grupos de máquinas 
ouro precisam trabalhar na def in i-
ção de prioridades. Nesse contexto, 
a reunião quinzenal entre Produção e 
Manutenção é importantíssima, pois 
a Manutenção não tem como dar 
conta de todo o recado, de uma só 
vez”, acrescenta o gerente técnico 
Saiki Inoue.

Os grupos Casa Limpa foram tam-
bém destaques do período. As àre-

as internas e externas tem mantido 
bom padrão de organização e l im-
peza mesmo com todas as obras e 
instalações em andamento relativas 
aos novos invest imentos. Dentre os 
melhores resultados está o Laborató-
rio de Qualidade, onde foi feita mu-
dança no lay-out e padronização das 
identif icações nas bancadas e equi-
pamentos.

TREINAMENTOS
Os colegas envolvidos com o SPIM 

têm contado com aliados importan-
tes, como manuais e documentos 
específ icos, além de t reinamentos 
conduzidos pela área de Recursos 
Humanos. Nos dias 24 e 30 de outu-
bro, 35 colegas da Manutenção, Pro-
cessos e chefes da Produção partici-
param do treinamento “Manutenção 
Inteligente”, que teve como objetivo 
capacitá-los no uso das ferramentas 
necessárias ao projeto SPIM. Durante 
o encontro foi possível reconhecer 
os aspectos fortes e posit ivos, bem 
como refletir sobre os aprimoramen-
tos futuros.

Aqueles que não puderam parti-
cipar dos treinamentos iniciais sobre 
Casa Limpa e Operação Intel igen-
te, real izados no primeiro semestre 
do ano, foram reunidos no dia 6 de 
novembro, para que toda a Fábrica 
pudesse estar alinhada aos conceitos 
metodológicos. O próximo passo é a 
criação da caixa de sugestões, para 
que cada empregado possa escrever 
suas idéias de melhoria. As melhores 
serão selecionadas e comunicadas 
nos quadros e no PPE Viva.

Os resultados já estão 
surgindo. Mas só com a 
participação de todos 
é que conseguiremos 
melhorar a eficiência 
da Fábrica

Vitória da 
Qualidade

O Grupo Valeo atua total-mente focado no projeto, pro-dução e venda de componen-tes, sistemas e módulos para a indústria automobilística, for-necendo para o mercado de equipamento original e para o mercado de reposição. Presente em 26 países, emprega 67.300 pessoas em 129 unidades indus-triais, 9 centros de distribuição e 65 centros de pesquisa e de-senvolvimento.
No Brasil, são nove unida-des industriais e um Centro de Distribuição. Possui faturamen-to anual de cerca de 1,2 bilhão de reais. Seus 3 mil colabora-dores, em parceria com forne-cedores e clientes, são respon-sáveis pelo sucesso de mais de 30 anos de mercado. As maté-rias-primas utilizadas pelo Gru-po baseiam-se em metais, fer-ro, cobre, plásticos e produtos químicos, principalmente. E os critérios para seleção dos for-necedores são rigorosos.

Para escolher os melhores, a Valeo leva em consideração diversos fatores, entre eles: tem-po de resposta do fornecedor, certificações, qualidade e fle-xibilidade nas negociações, as-pectos que mais destacaram o desempenho da PPE de setem-bro de 2006 a agosto de 2007, período avaliado para a esco-lha dos vencedores.

Romolo Giambastiani, 
José Antonio Cortez 
Galan entre o diretor 
da divisão de Sistemas 
Elétricos da Valeo, 
Sérgio Sá (esquerda) e 
Carlos Nóbrega

A c a m p a n h a 
“Viva Bem”, 
rea l i zada 
em abr i l,  

já está com seus 
dados tabulados. A 
iniciativa foi um su-
cesso, mas revelou 
aspectos preocupan-
tes. A ação, coorde-
nada pela Erglife (em-
presa especializada em 
gestão de Planos de Saúde) 
teve a participação de 383 
colegas de São Paulo e 
Cerquilho, ou seja, 73% 
do efetivo da PPE. Duran- t e 
a ação foram medidas a pressão arte-
rial e o índice de massa corporal dos 
participantes.

E foi justamente esse segundo item 
que chamou a atenção: 54,5% dos 
colegas que aderiram à Campanha 
estão acima do peso. Destes, 39% já 
podem ser classif icados como pré-
obesos e 8% com obesidade grau I. 
Ou seja, somente 45,3% estão com o 
peso normal, 7,7% a menos do que 
o número registrado em 2005. “Isto é, 
estamos mais gordinhos” diz o médi-
co do trabalho da PPE, Marco Anto-
nio Freitas.

Por outro lado, os 
exames de pressão 
arterial mostraram 
índices mais satis-
fatórios: cerca de 
70% dos emprega-
dos estão com PA 
considerada ótima, 
22% se encontram 

na faixa considera-
da “normal ” mas já 

chegaram no seu limi-
te máximo e 8% podem 
ser declarados hipertensos. 
Todos os colegas com 
pressão arterial altera-

da serão comunicados 
e orientados, além de terem um sub-
sídio maior para medicação referen-
te ao tratamento da hipertensão, uma 
vez que a PPE cobre 75% do custo do 
medicamento.

A campanha “Viva Bem” faz parte 
do Programa “Saúde Viva”, que tem 
por objetivo estimular a prática da me-
dicina preventiva e melhoria da quali-
dade de vida dos funcionários. Em no-
vembro, foi a vez dos colegas partici-
parem da campanha “Viva Dia”, que 
tem objetivo de combater o diabetes. 
Veja na próxima edição os resultados 
da iniciativa.
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PPEPPE

VISITASVISITAS

DENSO - No dia 26 de outubro, 
a PPE recebeu a visita do presidente 
da Denso Industrial da Amazônia, Koi-
chi Suzumura, e seu assessor Kazuhi-
ro Mario Adachi. Acompanhados de 
Romolo Giambastiani, Celso Cipelli e 
José Antônio Cortez Galan, eles visi-
taram toda a Fábrica com ênfase na 
Esmaltagem Vertical e conheceram 
as novidades decorrentes dos últimos 
investimentos feitos na Unidade. Des-
de 1998 a PPE fornece fios redondos 
esmaltados, empregado na fabrica-
ção de geradores para motocicletas. 
A Denso da Amazônia é fornecedora 
das principais montadoras do País.

ISOLET - O supervisor de enge-
nharia e controle de qualidade Fá-
bio A. S. Ferreira representou a Isolet 
Indústria e Comércio Ltda durante vi-
sita realizada à Cerquilho no dia 30 

de outubro. Acompanhado dos cole-
gas Odair Viola Sabbag, Milton Tullio 
e Vainer Grizante Júnior, ele percorreu 
todas as áreas da Fábrica demons-
trando muito interesse, pois pretende 
desenvolver novos produtos. Cliente da 
PPE há cerca de 15 anos, a empresa 
fabrica equipamentos para distribui-
ção de energia, além de linhas de 
isoladores e transformadores de me-
dição e proteção. São produtos vol-
tados para os segmentos de monta-
doras de painéis, concessionárias de 
energia, fabricantes de equipamentos 
elétricos, distribuidoras de materiais 
elétricos e em indústrias. 

CEBI - No dia 18 de setembro a 
PPE recebeu outra visita importante: a 
do gerente de Suprimentos Everton An-
tônio da Silva e da compradora Maria 
V. Paz de Souza, da Cebi Brasil Ltda, 
empresa que projeta, desenvolve e 
produz componentes eletro-eletrôni-
cos para a indústria de eletrodomés-
ticos e automotiva. Os colegas Val-
ter Pavani e Celso Luiz Cipelli acom-
panharam os clientes que conhece-
ram os processos de fabricação e as 
nossas novas máquinas. Instalada em 
Indaiatuba, a Cebi mantém uma fá-
brica com 280 funcionários. No Brasil 
atua desde 1999 e pertence ao Cebi 
Group, que possui 7 fábricas. 

VISITASVISITAS INTERNACIONAIS INTERNACIONAIS

SPRINT - Parceira 
desde 1999, a Sprint 
SRL é o distribuidor da 
PPE no Paraguai. No 
dia 6 de novembro, 
o diretor Ramon Mar-
tinez visitou a Fábrica 
para conhecer nossas 
instalações e ver de 
perto como são produ-
zidos os fios redondos 
esmaltados que com-
pra e revende em seu 
País. Acompanhado do colega Jaime 
Urgell, o executivo percorreu as áreas 
de Trefilaria, Magnetos, Esmaltagem, 
Laboratório e Expedição.

CROWN - A distr ibuidora da PPE 
nos Estados Unidos, a Piremag trouxe 
para o Brasil representantes da Crown 
Equipment, a quinta maior fabricante 
mundial de empilhadeiras. Nos dias 8 
e 9 de outubro, Pedro Ledo e Rocky 
Ledo acompanharam o comprador 
Jason Pouder e o técnico de quali-
dade de fornecedores Jim Heilers du-
rante visita ao escritório administrativo 
do Jabaquara e na auditoria realiza-
da na Fábrica, onde foram recebidos 

pelos colegas Celso 
Cipell i, Jaime Urgell, 
Antônio Carlos Amo-
rim e Hideo Ichise. A 
Empresa é reconheci-
da internacionalmente 
em função do design 
e desenvolvimento da 
fabricação de seus pro-
dutos, principalmen-
te de sua linha elétri-
ca de empilhadeiras. 
Desde 1998 é clien-

te da Piremag, de quem adquire fios 
redondos e retangulares esmaltados 
da PPE, produzidos no Brasil.

Um talento premiado Um talento premiado 
e reconhecidoe reconhecido

Futebol integra Futebol integra 
PPE e BoschPPE e Bosch

U ma partida de fu-
tebol, realizada no 
Clube, colocou em 
campo os times da 

PPE e da Bosch-Campinas, 
importante fabricante de fer-
ramentas elétricas e auto-
peças. O placar de 3 a 2 
favoreceu os visitantes -- va-
mos pedir revanche! --, mas 
nem por isso a PPE saiu per-
dendo: o que se destacou, 
na realidade, foi o clima de 
integração que prevaleceu 
durante todo o evento. 

Valorizando a 

artearte
P romovido anualmente pela As-

sociação Desportiva para Defi-
cientes, a ‘Corrida de Desafios’ 
aconteceu no dia 30 de setem-

bro, com o objetivo estimular a rapidez 
de raciocínio, incentivar a cultura regio-
nal, promover ações sociais, valorizar o 
espírito de equipe, capacitar bons es-
trategistas e conscientizar a todos da 
importância de ter uma boa qualidade 
de vida. Os competidores podem usar 
meios de transportes como metrô, ôni-
bus e trem, além do principal: os pés. 
O desafio é decifrar códigos e localizar 
cada uma das paradas “obrigatórias” 
da competição em no máximo 4 ho-
ras. “Posso dizer que foi desbravador, 
descobrimos aos poucos as belezas e 
as dificuldades de locomoção na ci-
dade de São Paulo”, diz Ricardo Gou-
lart, que liderou o grupo de colegas da 
PPE. Márcia Regina Colavite de Olivei-
ra e sua filha Mariana foram a dupla 
da Empresa melhor classificada: fica-
ram em 103º lugar com tempo total 
do percurso de 3h56m50s. 

Outro evento que colocou os co-
legas, l iteralmente, para correr foi a 
Corporate Run, promovida no dia 26 
de agosto, na USP. “Octeto Fantástico” 
foi o nome do grupo (Débora Rezende, 
Nádia Garcia, Ricardo Goulart, Már-
cia Regina Colavite de Oliveira, Juliana 
Franco, Camilla Fonseca, Petrus Tito e 
Anderson Suguiama) que representou 
a PPE. A Empresa foi convidada pelo 
Bradesco, um dos promotores desta 
iniciativa, que tem como objetivo a in-
tegrar funcionários e difundir o esporte 
amador. “Também foi um momento de 
diversão”, acrescenta Débora.

Correndo em Correndo em 
nome da PPEnome da PPE

A PPE esteve muito bem 
representada em dois 
eventos interessantes, 
que exigiram, acima de 
tudo, fôlego e força de 
vontade.
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Torneio de vôlei chega ao fimTorneio de vôlei chega ao fim
Terminou no dia 6 de outubro o Torneio de Vôlei que reuniu 20 equipes. 

A competição teve início no dia 26 de agosto. No total foram disputados 36 
jogos, A equipe da Informática, representada por Wagner Fogaça, Luis Marson 
e Erasmos Xavier (uniforme azul), foi a campeã. O time da Qualidade ficou 

em segundo lugar. Pa-
rabéns aos vencedo-
res.

BILHARBILHAR
Outra iniciativa que 

está movimentando o 
Clube é o torneio de 
bilhar, que será en-
cerrado em dezem-
bro. Participaram da 
competição 88 cole-
gas, entre  emprega-
dos e terceiros.

Promovendo o Promovendo o 
Natal, a cultura Natal, a cultura 
e a educaçãoe a educação

Página 9Página 9

O dia 19 de outubro foi mar-
cante para os estudantes 
de Cerquilho. No Cen-
tro Interativo Munici-

pal, foram expostos os traba-
lhos que participaram da 1a 
Mostra de Arte Infanto Juve-
nil de Cerquiho, que teve como 
tema “Reciclando Idéias, crian-
do cidadãos”. Realizado pela 
Prefeitura da cidade, o projeto 
teve apoio da PPE e do Gru-
po Cipatex.  

A iniciativa envolveu alu-
nos das Unidades de Ensino 
Fundamental e EMEBE da rede 
municipal de ensino de Cer-
quilho. O objetivo do projeto foi 
desenvolver a criatividade por 
meio de materiais recicláveis, 
transformando-os em esculturas 
que lembrassem o Natal. “O even-
to foi muito envolvente, unimos 
as crianças, a família e tivemos 
o apoio da PPE e da Cipatex. 
Sem isso não teria sido o su-
cesso que foi”, diz a secretá-
ria de Educação e Cultura 
de Cerquilho, Maria Ivany de 
Arruda Burani. O prefeito Aldo Sanson 
prestigiou o evento de premiação e 
ressaltou a importância do trabalho 
realizado pelos alunos. “Eles saberão 
desde cedo o significado da recicla-
gem”, comentou Aldo. 

RESULTADOSRESULTADOS
Todas as escolas inscritas receberam 

troféu de participação. As três primeiras 
colocadas ganharam um prêmio extra: 
a EMEF “Luigi Luvizotto”, classificada 
em 3o lugar, foi contemplada com um 
aparelho de som com amplificador e 
microfone. Ao conquistar o 2o lugar, a 

EMEF “Professora Yolanda Biagioni 
Camargo” garantiu um computa-
dor com impressora. A grande 

campeã foi a EMEF “Professor 
Artur Luiz Gayotto”, com a obra 
‘O Espelho da Vida’ (imagem 

da capa), recompensada com 
um data show. “Se eu tivesse ga-

nhado um presente, não teria 
ficado tão feliz. Agradeço o 
apoio das empresas”, diz a 

diretora da escola campeã, 
Maria Inês Moretti Fré.

A gerente de marketing da 
PPE, Márcia Regina Colavite 
de Oliveira, que acompanhou 
o projeto, ressalta a impor-

tância da responsabilidade so-
cial da Empresa. “Faz parte 
da política da PPE contribuir 
com projetos educacionais 

direcionados à infância e aos 
jovens. O resultado do projeto 
superou as expectativas, pois 
o envolvimento e o compro-
metimento foram plenos”, diz. 
A qualidade das esculturas é 
tão boa que viraram tema 
de cartões de Natal, vendi-

dos em igrejas e lojas ligadas à Asso-
ciação da Indústria e do Comércio de 
Cerquilho, responsável pela distribuição 
e comercialização do material.

 “É fantástica a capacidade de cria-
ção e o comprometimento dos alu-
nos. Precisamos desses projetos para 
desenvolver o espírito de cidadania 
em nossas crianças. Só com parce-
rias como a da PPE e da Cipatex que 
conquistamos mais que prêmios”, or-
gulha-se o presidente da ACIC, Edson 
Landuci, satisfeito com o resultado fi-
nal do trabalho das crianças.

Prefeito 
Aldo Sanson 

entrega 
troféu 

para Celso 
Cipelli, 

como 
forma de 

agradecer 
ao apoio 

da PPE 
à Mostra 

de Arte 
promovida 

pela 
Predeitura 

de 
Cerquilho

A l lan Stramantinoli dos Reis tra-
balha na área administrativa 
da PPE, no escritório do Jaba-
quara, em São Paulo, e inte-

grou a equipe de São Caetano que 
representou o Estado de São Paulo na 
semifinal do Desafio Sebrae, um jogo 
multidisciplinar que reúne estudantes 
de todos os cursos e universidades. 
Trata-se de uma importante iniciati-
va que visa disseminar a cultura em-
preendedora e a constante busca por 
capacitação para o começo de 
sua vida profissional. Durante o 
jogo, as equipes devem tomar 
decisões sobre produção, dis-
tribuição, investimentos 
em marketing, recur-
sos humanos e ações 
de responsabilidade 
social.

A equipe ‘Em-
preender’ da Facul-
dade Editora Na-
cional, onde Allan 
estuda, comemo-
rou muito a vitória 
na etapa estadual, 
pois deixou para trás 
grupos de estudantes 

de universidades renomadas, como a 
USP. “Possuir uma conquista como essa 
pode ser um grande diferencial na mi-
nha vida profissional”, diz Allan. Para 
ele, o fato de integrar uma empresa 
como a PPE foi fundamental para a 
sua conquista. “Nenhuma escola pode 
ensinar a prática verdadeira de se tra-
balhar em uma organização. Acredito 
que esse foi um dos pontos principais 
para a conquista do título”, afirma.


