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PPE Viva é uma 
publicação interna 

dirigida aos empregados 
da PPE Fios Esmaltados.
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N os últimos anos temos verifi-
cado um aumento significati-
vo na fabricação de produtos 
especiais --fios esmaltados re-

tangulares com características espe-
cíficas, fios isolados com fibra e pa-
pel e cabos transpostos -- provocado 
pela crescente demanda de mercado, 
nacional e internacional, nas áreas de 
geração, transmissão e distribuição de 
energia. Para acompanhar esse cená-
rio, a PPE investiu fortemente no seg-
mento, principalmente na aquisição 
de novos maquinários/equipamentos 
e na expansão de sua área fabril. Fru-
to dessa expansão, os produtos espe-
ciais respondem atualmente por prati-
camente 30% em volume do total de 
produtos fabricados pela PPE, e com 
tendência de maior crescimento para 
os próximos anos.

Paralelamente a investimentos, um 
grande esforço de estruturação das 
áreas técnicas e industriais deverá ser 
efetuado, incluindo o desenvolvimento 
de ferramentas de gestão para os novos 
processos e produtos em implementa-
ção, contemplando a adequação de 
maquinário, ferramental de produção, 
desenvolvimento de sistemas informa-
tizados de projeto e de produto, além 
do planejamento da produção e no-
vos materiais isolantes, entre outros. 
Em um mercado extremamente com-
petitivo, que se desenvolve de forma 
exponencial e com exigências cada 
vez maiores dos nossos clientes, a ino-
vação constante -- seja para redução 
do custo de fabricação ou melhoria 
contínua nas condições qualitativas 
dos produtos fabricados -- é a pala-
vra-chave para sermos cada vez mais 
conhecidos.

Porém, para que isso ocorra, a base 
deve estar solidamente edificada, não 
somente com a implantação de um 

sistema mecanizado para gestão do 
processo produtivo, mas também com 
a plena consciência de todos de que 
o esforço e a dedicação devem ser 
temperados com uma visão ampla e 
globalizada de sua competência e de 
suas responsabilidades. Saliente-se o 
fato de que os objetivos traçados pela 
Empresa somente serão atingidos com 
trabalhos em equipe, principalmente 
em se tratando de uma atividade com 
múltiplas variáveis, característica bási-
ca das atividades inerentes a produ-
tos especiais.

Esses produtos, inclusive, são fon-
tes principais na fabricação de moto-
res de grande porte, hidrogeradores, 
aerogeradores, transformadores e re-
atores de potência, etc. Portanto, o 
desafio de fazer parte desse processo 
tão importante, que impulsiona o setor 
energético do País com todas as suas 
implicações e conseqüências sociais, 
deverá ser a força motriz para a exe-
cução de forma cada vez mais com-
petente e segura de nossas atividades 
diárias. Este será o nosso desafio da-
qui para frente!

Hideo Ichise - Coordenador 
Desenvolvimento de Produto

Roberto de O. Junqueira - 
Consultor Comercial 

A s obras de ampliação da Fá-
brica seguem em ritmo acele-
rado. Quem trabalha em Cer-
quilho vem acompanhando 

diariamente os esforços da PPE para 
poder adequar sua infra-estrutura in-
dustr ial à demanda do mercado. Um 
dos destaques, entre tantas novida-
des, é a área de Produtos Especiais, 
que cresceu 20% nos últ imos doze 
meses. Isso representa um aumento 
de 6.000m2 de área construída.

Dois dos novos prédios - Espirala-
dos e Esmaltagem Horizontal - já es-
tão concluídos. A Esmaltagem Verti-
cal também cresceu, e para cima, 
pois no local serão instalados os no-
vos fornos que possuem 25 metros de 
altura. “A Fábrica é um canteiro de 
obras”, destaca, animado, o diretor 
de Operações Celso Cipell i.

Até o final do ano, a expectativa 
é que chegue a 50% o aumento na 
capacidade instalada para a produ-
ção dos produtos especiais, uti l iza-
dos pr incipalmente nos segmentos 
de geração hidrául ica e eól ica de 
energia, t ransformação de energia 
e motores especiais. São segmentos 

que vem recebendo grandes investi-
mentos a curto, médio e longo pra-
zos, não só no Brasi l mas no mundo 
todo. “Não poderíamos perder essa 
oportunidade de crescimento e me-
lhorar a nossa competit ividade tanto 
no mercado interno como em rela-
ção às exportações. Graças a essa 
iniciativa estamos levando o nome da 
PPE brasi leira, inclusive, para merca-
dos asiáticos”, afirma Cipell i.

Para a ampliação de toda a Fábri-
ca foi necessário adquir i r novas má-
quinas, como laminadores, t ref i las, 
enfaixatr izes, transpozitr izes e esmal-
tatr izes, entre outras. Desde a entra-
da em alta tensão até as cabines de 
média tensão, todos os prédios indus-
tr iais passaram por um aumento de 
potência e melhorias nos disposit ivos 
de proteção e segurança.

“A infra-estrutura foi adequada pen-
sando não apenas nos investimentos 
atuais, mas em deixar a Fábrica pronta 
para várias décadas de crescimento 
contínuo, abrangendo toda gama de 
produtos PPE. Que venham os novos 
desafios!!!”, acrescenta Cipell i .

O início do mês de maio 
foi marcante para a 
PPE. De Cerquilho par-
tiu rumo ao Porto de 

Santos o caminhão que trans-
portou cerca de 18 toneladas 
de fio retangular especial, ad-
quiridas pela Voith Siemens da 
China. Até o final de junho se-
rão enviados outros lotes, totali-
zando 55 toneladas. O produto 
será utilizado na construção de 
geradores para usina hidroelé-
trica, similares ao que aparece 
na foto ao lado.

A PPE já fornece produto aná-
logo para a Voith Siemens do 
Brasil. O sucesso dessa parceria, 
que já dura anos, foi fundamen-
tal para viabilizar a exportação 
para a subsidiária asiática. A PPE 
levou cerca de seis semanas 
entre o início das negociações 
e a remessa do primeiro lote. 
“Há um gostinho especial nessa 
conquista, pois trata-se da nos-
sa primeira exportação para a China”, 
comemora o diretor-superintendente 
da PPE, Romolo Giambastiani.

“Considerando a nossa distância 
geográfica, é certo que a confiança 
e a credibilidade da PPE pesaram de 
forma definitiva”, explica o gerente de 
Exportação, Jaime Riera Urgell. O co-

lega lembra que o potencial da China 
é gigantesco, em função da grande 
quantidade de pessoas que ainda vi-
vem no campo, à margem do con-
sumo. “Não tenho dúvida que ainda 
faremos bons negócios com este país, 
o que é realmente animador para to-
dos nós da PPE”, destaca.

Paralelamente 
à ampliação da 
sua capacida-
de produtiva, a 
PPE está investin-
do também na 
formação edu-
cacional de seus 
colaboradores!

Concluir o Ensino 
Médio. Este é um dos principais obje-
tivos do Projeto “De Volta à Escola”. A 
iniciativa, lançada em fevereiro, de-
verá beneficiar cerca de 90 colegas 
que interromperam os estudos de for-
ma prematura.  

A fase inicial do projeto incluiu le-
vantamento do nível de escolaridade 
dos empregados e das escolas da 
região que oferecem cursos Supleti-
vos, além dos critérios para freqüen-
tá-los. Agora a PPE está orientando, 
de forma personalizada, os colegas 
que precisam retornar para as salas 

de aula, a fim de concluir uma eta-
pa elementar para todo profissional 
que quer acompanhar a evolução da 
Empresa.

“Estamos nos preparando para or-
ganizar turmas junto às escolas, para 
absorver a demanda, caso haja ne-
cessidade. Queremos acompanhar o 
desempenho dos nossos colaborado-
res, pois isso é importantíssimo para a 
sua evolução pessoal e profissional. 
Nosso objetivo é atingir também os 
familiares, visando prepará-los para 
o futuro”, explica a coordenadora de 
Desenvolvimento Pessoal e Comuni-
cação, Sueli Maria Lazarin.

 Futuramente, a PPE fará um levan-
tamento sobre os cursos de graduação, 
pós-graduação e formação técnica, 
que podem ser interessantes aos co-
legas que já concluíram o Ensino Mé-
dio. Esse público em especial também 
receberá toda orientação necessário, 
além de informações que facil i tem 
seu retorno às salas de aula.

N o dia 3 de abril foi inaugura-
do o segundo pólo do Pro-
jeto “Capacitação em Infor-
mática” (foto), patrocinado 

pela PPE em parceria com a Prefei-
tura e com a Cipatex. O 
evento fez parte do 
calendário de co-
memorações do 
59º aniversá-
rio de Cerqui-
lho. Instala-
do no Pré-
dio SIM-Sis-
tema Inte-
grado Mu-
nicipal, no 
Centro da 
Cidade, o 
local tem 
c a p a c i -

dade para atender 17 interessados 
por turma.

O primeiro núcleo do Projeto, inau-
gurado no ano passado no bairro 

Nova Cerquilho, já formou sua 
segunda turma no dia 27 

de fevereiro, quando 
aproximadamente 

400 alunos re-
ceberam seu 

cert i f icado 
de conclu-
são do cur-
so. Juntos, 
os dois pó-
los benefi-
ciam nada 
menos do 
que 1.000 
pessoas.

O Sistema de Gestão, a 
documentação apre-
sentada, as metas 
e objetivos definidos 

pela Unidade, além do proces-
so de análise crítica, foram os 
aspectos que se destacaram 
durante a auditoria de recer-
tif icação ISO 14001, realiza-
da nos dias 12, 13 e 14 de 
março.

Os auditores Anderson Hida 
de Campos e Eduardo Andra-
de, da SGS, percorreram toda 
a Fábrica e elogiaram o tra-
balho realizado e as metas su-
peradas. Até o final do ano 
a PPE espera atingir o que foi 
definido como prioridade para 2008: 
a redução do consumo de energia 
elétrica, água e solventes. Para isso 
estará implementando campanhas 
relacionadas ao tema e espera con-
tar com o apoio de todos para mais 
esse desafio.

Estratégia
Com a indicação para a recertifica-

ção, válida para os próximos três anos, 
a PPE comprova que está adotando 
a estratégia adequada para honrar 

seu compromisso com o respeito ao 
meio ambiente. Entre elas está a re-
alização de treinamentos que visam 
manter a equipe em sintonia com o 
Sistema de Gestão Ambiental.

Em fevereiro e março, por exem-
plo, a Fábrica promoveu encontros 
para sensibil ização do SGA, com o 
objetivo de reciclar conceitos e prá-
ticas adotadas pela Empresa. No to-
tal, participaram 422 pessoas, sendo 
309 efetivos e estagiários além de 113 
funcionários terceirizados. A capacitação continua sendo 

uma das principais armas uti-
lizadas pela PPE para manter 
os empregados em sintonia 

com os objetivos da Empresa. Três bons 
exemplos ocorridos recentemente ilus-
tram, mais uma vez, essa filosofia de 
trabalho.

Nos dias 29 de março, 2 e 28 de 
abril, a Fábrica realizou um treinamen-
to para a equipe de comando, com 
o objetivo de reforçar o papel do líder 
como gestor na obtenção dos resulta-
dos e desenvolvimento das equipes. 
O encontro também serviu para refor-
çar padrões, normas e procedimentos 
aplicáveis na Empresa e seu impacto 
na gestão de pessoas. O evento, que 
dá continuidade a um amplo plano 
de desenvolvimento iniciado em 2005, 
reuniu 27 colegas entre gerentes e líde-
res estratégicos. Todos os participantes 
receberam o Manual do Gestor, que 
servirá de referência para a atuação 
junto às respectivas equipes.

Outra ação importante aconteceu 
em maio, com a implantação do pro-
grama de desenvolvimento voltado 
para a equipe de Processos Produtivos 
da Fábrica. A PPE contratou uma con-
sultoria para o desenvolvimento das 
metodologias de Cronoanálise (ferra-
menta de melhoria no processo pro-
dutivo) e Cronometragem. Inicialmente 
serão treinados seis colegas da área 
técnica, que realizarão os estudos nas 
áreas Trefilaria Retangular e Magnetos 
Papel, com o objetivo de avaliação 

dos demais processos da empresa.
A informática também vem receben-

do atenção especial. Desde fevereiro, 
a PPE está promovendo treinamentos 
relacionados a aplicativos como Word, 
Excel (Básico, Intermediário e Avan-
çado) e Power Point. Um grupo de 28 
colegas do escritório administrativo do 
Jabaquara já passou pelos cursos, fi-
nalizados em março, e promovidos no 
Senac. As equipes de Cerquilho assis-
tem às aulas na sede da Microcamp. 
Até agosto, 42 pessoas da Fábrica te-
rão concluído os módulos.

TREINAMENTOS TREINAMENTOS 
fortalecem equipesfortalecem equipes

De volta à escola

 Mais um pólo para o  Mais um pólo para o 
Projeto “Capacitação Projeto “Capacitação 

em Informática”em Informática”

O meio ambiente O meio ambiente 
agradeceagradecePRODUTOS ESPECIAISPRODUTOS ESPECIAIS

O futuro é nosso De Cerquilho 
para a ChinaChina

Nova área já 
está pronta!
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VISITASVISITAS

N o dia 21 de fevereiro, 
a área Comercia l 
rea l i zou  mais  um 
encontro reunindo 

sua Força de Vendas, desta 
vez, com um diferencial: além 
da troca de informações, os 
participantes puderam conferir 
os investimentos feitos em infra-
estrutura, que estão modifican-
do o cenário da Fábrica.

Em Cerquilho, um grupo de 
15 colegas entre vendedores e 
representantes comerciais foi recebido 
pelo diretor-superintendente Romolo 
Giambastiani, que fez a abertura do 
evento. Em seguida, o diretor Comer-
cial, José Antonio Cortez Galan, falou 
sobre o mercado e as perspectivas 
para o futuro. As informações sobre as 
obras de ampliação da Fábrica foram 
dadas pelo diretor de Operações, Cel-
so Cipelli. “É desse grupo que vem as 
principais informações que utilizamos 
para adequar nossa estratégia nos di-
ferentes mercados em que a PPE atua. 
Por isso é importante mantermos uma 
sintonia forte e investir na integração 
do grupo, uma vez que cada um tra-
balha e vive em regiões distintas”, ex-
plica Galan.

Segundo o diretor, o grupo saiu de 
Cerquilho satisfeito com as informações 
e o ritmo de crescimento da Fábrica. 
“Certamente, esse mesmo entusiasmo 
chegará aos nossos clientes, pois uma 

coisa é você ouvir de alguém que a 
PPE está crescendo; outra é verificar 
isso, com seus próprios olhos. Queremos 
agora que cada um estimule nossos 
clientes a conhecerem a Fábrica. Sem 
dúvida, este é um momento importan-
te para todos nós”, acrescenta.

Além de Galan e do gerente de 
Exportações, Jaime Urgell, participa-
ram do encontro os representantes co-
merciais Odair Viola Sabag e Vander-
ley Maurício de Andrade (São Paulo), 
Valter Pavani (Campinas), Arnaldo Pan-
taroto (Vale do Paraíba e Sul de Mi-
nas), Antonio Mendes Sobrinho (Ribei-
rão Preto), Édson Fernandes “Flecha” 
(Vale do Itajaí) e Francisco Henrique 
(Rio de Janeiro). Também integraram 
o grupo os colegas Fábio Passos Bi-
gliomini, Roberto Junqueira e Rubens 
Orsi, da área de Vendas-São Paulo, 
além do gerente da Regional Sul, Air-
ton Gomes Branco.

VISITASVISITAS
Não falta entusiasmo àNão falta entusiasmo à 

EquipeEquipe ComercialComercial

Colegas da Força de Vendas são preparados para os 
futuros desafios durante encontro realizado na Fábrica

PPE lança novo sitePPE lança novo site

C omo forma de reconhecer os 
esforços neste momento his-
tórico para a Empresa, a PPE 
promoveu no dia 26 de abril 

um animado churrasco, reunindo cerca 
de 80 funcionários da Pratica, SBS, En-
vemar, PLC, Araujo, J.L. Ferrari, empre-
sas terceirizadas que vem trabalhando 
em um ritmo acelerado nas obras de 
ampliação da Fábrica, principalmen-
te nos processos de 
implantação dos no-
vos equipamentos. A 
confraternização, que 
teve início às 16h e 
se estendeu até às 
23h, foi uma exce-
lente oportunidade 
para integrar e des-
contrair o grupo. Por 
isso não faltou cho-
pe gelado, churrasco 
e refrigerante, além 
de jogos de futebol 
e de salão.

Uma forma 
diferente de dizer 
muito obrigadomuito obrigado

NOVA DIRETORIA

Em junho a PPE estará lançando seu novo site, completamente refor-
mulado para melhor atender às expectativas dos clientes. O visual está 
mais atraente e novos links foram abertos, como o “Produto Inteligente”, 

um dos grandes diferencias 
desta nova versão, que traz 
ainda assuntos relaciona-
dos à responsabilidade so-
cial e premiações, entre 
outros. O PPE Viva será dis-
ponibilizado no site e po-
derá ser consultado tam-
bém pelo público exter-
no. “O novo site está mais 
dinâmico e objetivo, pois 
possui mais informações 
para quem quer conhecer 
melhor a Empresa e nossa 
linha de produtos”, expli-
ca a gerente de Marketing 
Márcia Regina Colavite de 
Oliveira. Confira em breve 
as novidades no endereço: 
www.ppefios.com.br.

Na noite do dia 9 de maio tomou posse a nova diretoria do Clube, 
eleita para o biênio 2008/2010. O grupo está animado e promete 

muitas novidades. Conheça quem está assumindo este novo desafio:

Presidente: João Carlos de Moura

Vice-presidente: José Ademir Nunes

Secretário: Sérgio Antonio de Faria

Tesoureiro: Pedro Roberto Machado

Diretor de Patrimônio e Manutenção: Wanderley de Campos

Diretor de Eventos e Esportes: Aurélio Rodrigues dos Reis

Gerência adjunta de Eventos: Sueli M. L. Borges

Gerência Adjunta de Esportes: Marcelo Vitaliano Roarelli

A expansão da Fábrica é um dos principais motivos que 
estimulam nossos clientes a visitar a PPE...

...e a avaliação é sempre positiva! Por isso a Empresa está 
sempre de portas abertas para recebê-los. 

BOSCH - No Brasil desde 1954, 
a Robert Bosch Ltda. oferece pro-
dutos e sistemas para os fabri-
cantes de veículos instalados no 
País. No mercado nacional de 
reposição automotiva, que tam-
bém lidera, a empresa disponibi-
l iza a mais abrangente linha de 
produtos e a maior rede de ser-
viços autorizados. Suas unidades 
estão localizadas em Campinas 
(SP), Curitiba (PR) e Aratu (BA). A 
força da parceria com a PPE, 
que dura há mais de 40 anos, pôde ser conferida por Alexandre Gonçal-
ves Tatiana Nagatani, Gustavo Guerrieri, Roberto Oliveira, Ciro Yoshiyasse, Gil-
berto Almeida e Heitor Aquino. No dia 7 de março eles visitaram a Fábrica, 
acompanhados de Vainer Grizante, Rubens Orsi e José Cloadoaldo Massuia. 
O grupo ficou admirado com o ritmo acelerado da Produção.

ACR  - A mesma reação teve 
o supervisor de anál ise eletrô-
nica, Álvaro Marvl iak, e o coor-
denador de Qual idade Wesley 
P. Ner y, da ACR Componentes, 
fabricante de peças como in-
terruptores, reostatos, s istemas 
para ar condicionado e chicotes, 
em geral. Há 4 anos a empresa 
é cl iente da PPE .  No dia 18 de 
fevereiro, os vis i tantes foram re-
cepcionados por Vainer Grizan-
te e Valmir Ferrar i  e igualmente 
elogiaram o r i tmo dos trabalhos 
da PPE .

AREVA - A organização foi um 
dos aspectos que mais chama-
ram a atenção dos executivos 
da Areva que vis i taram a Fá-
brica no dia 14 de fevereiro. O 
diretor geral André Luiz M. Ge-
sualdi e os gerentes José Abel 
B. Abreu e Renato Rabel lo Sar-
las vis i taram todas as áreas da 
Empresa e t iveram a oportuni-
dade de verificar os investimen-
tos que estão em andamento 
na Fábrica. Em Cerqui lho, eles 
foram recepcionados pelo di-
retor-superintendente Romolo Giambastiani, além de Celso Cipel l i,  José 
Galan, Vainer Grizante, Hideo Ichise e Arnaldo Pantarotto. Local izada em 
Itajubá, a Areva produz transformadores, reatores e bobinas.

BANCOS  -  O d ia 14 de 
março foi especial para 55 
prof iss ionais que trabalham 
nas inst i tuições bancárias l i -
gadas à PPE .  No período da 
manhã o grupo vis i tou a Fá-
brica e recebeu informações 
sobre o processo de produ-
ção. No per íodo da tarde, 
foram apresentados os resul-
tados f inanceiros da Empre-
sa, relativos ao ano de 2007, 
com ênfase aos investimentos 
feitos para a ampliação da 
capacidade produtiva.

WHIRLPOOL - Dona das mar-
cas Brastemp, Consul e Embra-
co, a Whirlpool é um dos tradi-
cionais clientes da PPE e seus 
representantes fazem questão 
de acompanhar, de forma contí-
nua, os processos de fabricação 
dos fios esmaltados utilizados na 
chamada “linha branca” (eletro-
domésticos). No dia 16 de abril, 
o diretor-superintendente Romo-
lo Giambastiani, acompanhado 
de Celso Cipelli, José Galan e 
Milton Tullio, recebeu Helga Ca-
nelas e Oswaldo Casagrande Jr, que visitaram as instalações da Fábrica, 
não poupando elogios ao crescimento expressivo que caracteriza toda a 
Podução.

VALEO - No dia 31 de mar-
ço, a Fábrica recebeu a visita 
de representantes da Valeo, im-
portante empresa do setor de 
autopeças, cliente da PPE há 
cerca de 16 anos. José Clodoal-
do Massuia e Rubens Orsi acom-
panharam Vladimir Fioroto, Luiz 
Roberto Piratininga e José Car-
los Baleki, que aproveitaram a 
oportunidade para esclarecer 
dúvidas sobre a produção de 
fios esmaltados, linha de produ-
tos adquirida pela Valeo.

T&C - Conhecer as novas 
instalações foi um dos aspectos 
que motivaram a visita, reali-
zada no dia 27 de março, por 
Masayuki Yoshimoto e Armando 
Eikit i  Igushi, sócios-proprietá-
rios da T&C Indústria, Comér-
cio, Exportação e Importação 
Ltda, empresa que representa 
a marca Toko no Brasil e atua 
em diversos segmentos como os 
de Eletrônica para Automóveis, 
Comunicação, Telecomunica-
ção, Automação e Iluminação. Há seis anos a PPE é fornecedora exclusiva 
de fios esmaltados redondos util izados em transformadores, supresores de 
ruídos e bobinas para reatores, entre outros. Vainer Grizante e José Clodo-
aldo Massuia acompanharam o grupo, integrado também pelo comprador 
Renato Mendes e pelo engenheiro Rodrigo Martinez. Todos ficaram admi-
rados com os investimentos feitos na Fábrica.

SIEMENS  - No dia 18 de 
março Cerquilho recebeu dois 
importantes executivos da Sie-
mens, da área de Suprimen-
tos. Acompanhados de Celso 
Cipelli, Thomas Holzner e Mar-
tin Mairinger visitaram a Fábri-
ca, em especial as áreas de 
CTC e Especiais. Esses são, in-
clusive, os principais produtos 
adquiridos da PPE e util izados 
posteriormente na Unidade de 
Jundiaí, especializada na fa-

bricação de transformadores. A PPE também recebeu a visita de Renato 
Botinha e Wagner Barbosa, da Siemens - Trench, Unidade localizada em 
Contagem (MG), fabricante de reatores e bobinas.


