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A Ibéria lançou em fevereiro o programa Iber Ideias de forma a en-
volver todos os colaboradores na proposição de ideias. Todo mês 
as fichas depositadas nas urnas são colhidas e avaliadas por uma 
comissão composta por colaboradores de vários setores da empresa.

Iber Ideias - Programa integra colaboradores 
na melhoria contínua

Em janeiro foi 
realizada o fe-
chamento de 
mais um pe-
ríodo da cam-
panha “Mude 
sua impres-
são. Use com 
consciência”.

Campanha: Redução Impressão

Nesta primeira edição 
o colaborador Ronal-
do Machado Pereira 
(Caldeira) apresentou 
04 ideias, recebendo 
o deferimento da que 
se refere a redução do 
consumo de soda líqui-
da no processo de des-
mineralização da água 
utilizada na caldeira. O 

projeto já se encontra implantado no setor e os resul-
tados foram avaliados pelas gerências que validaram a 
redução efetiva da ideia proposta. 
“Conforme o regulamento do Programa o Colaborador 

reCeberá a Premiação de 5% em relação à redução do 
Custo originada Pela imPlantação do Projeto”.

Marcelo Santia-
go (Impressoras) 
também recebeu 
a parabenização 
da ideia que pre-
vê a construção 
de um sistema 
para a captação 
de água da chu-
va. A ideia foi 
protocolada para 
uso futuro.

“atualmente a ibéria faz  o Controle 
de seu Consumo de água, atendendo as 
normas legais e Possui sistema de rea-

Proveitamento da água no seu ProCesso 
fabril”.

Qualidade e Meio Ambiente

Durante dois dias com a 
carga horária de 16 horas 
os representantes da Ibéria 
e os novos atendentes co-
merciais passaram por trei-
namento para especializa-
ção dos produtos e serviços 
Ibéria, englobando todas as 
áreas da empresa com conte-
údos técnicos dos produtos, 
processos administrativos, 
marketing de relacionamen-
to, entre outros.

Comercial

Os resultadOs fOram expressivOs, cOnfira na ilustraçãO abaixO:

Neste último fechamen-
to a equipe vencedora 
foi a do Comercial.

A IbérIA AgrAdece Aos 
colAborAdores pArtIcI-
pAntes pelo comprometI-
mento com A cAmpAnhA. 



Conscientização para  a 
Qualidade Total

O ano teve início com uma ação inusi-
tada, empreendedora e desafiadora pela 
Ibéria que foi o de estender o conteúdo 
do treinamento de liderança aos demais 
colaboradores da empresa.

Acontece
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Recursos Humanos

Três meses foram suficientes para atender com eficácia a capacitação 
que trouxe dinâmicas, vídeos motivacionais, explanações educativas 
para a qualidade e segurança e técnicas de alta performance para os 
colaboradores.

“As informações foram muito importantes, principalmente sobre ter foco. Sou casa-
do, tenho 3 filhos e hoje sei que para alcançar o sucesso tenho que buscar a sintonia 
da minha vida pessoal e profissional.” EVANDRO AP. RIBEIRO - Expedição

“O resultado foi muito bom, sendo que a grande mudança foi em meu compor-
tamento que era estressado e passei a ser mais compreensivo. Tanto profissional 
quanto pessoal teve muito efeito, pois melhorei também meu relacionamento fami-
liar. Incluso em meu projeto de vida está o de me tornar um bom pai para minha 
filha que nasce em maio”. BRUNO C. M. FERREIRA  - Onduladeira

   O curso foi excelente por permitir conhecer melhor as pessoas, compartilhar os de-
safios e superações. Aproveitei a capacitação e convidei meus pais para receber uma 
homenagem quando pude demonstrar a eles o quanto são importantes em minha 
vida.  EUNICE F. FURLAN – Acabamento

Parabenizo a Ibéria por trazer desenvolvimento profissional e pessoal ao colabora-
dor e  permitir a evolução das carreiras com foco na MISSÃO, VISÃO e VALORES da 
empresa, motivando-o a fazer o seu melhor no trabalho  –  RAFAEL PERINA - SGI

“O curso  foi excelente, nunca tinha escrito meu projeto de vida e me sinto 
mais seguro para concretizá-los. É muito importante escrevê-los, pois assim criamos 
etapas para  realizá-los”. CLAUDIO G. JULIARE – Manutenção de Autos 

“O treinamento possibilitou ao colaborador que ele veja o lado da                    
empresa e que se sinta valorizado, reconhecido e que seu trabalho é importante 
para a empresa. Além de ter aproximado os colaboradores, pois no curso foi pos-
sível conhecer mais uns aos outros. Termino meu curso de automação este ano e 
pretendo seguir a carreira no campo da engenharia, este é um dos compromissos    
    com o meu projeto de vida”. OTAVIO SARTORI MARTINS - Impressoras

  Com o curso eu aprendi que é importante termos qualidade e segurança em nos-
sas funções na empresa, tendo em vista o foco no cliente. No âmbito pessoal foi 
maravilhoso, pois pude colocar no papel todas os meus projetos. Acabei de con-
cluir minha pós graduação e já planejei a viagem nas férias com a família. 
    EVELYN F. ICHITANI - Acessórios

confIrA Alguns depoImentos dos pArtIcIpAntes sobre o treInAmento:
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Em março a Ibéria realizou para seus 
colaboradores a 24º Semana Interna de 
Prevenção a Acidentes de trabalho.  O 
slogan “Faça do seu corpo e mente o 
controle de qualidade de sua vida” do 
colaborador Donizete Patrocinio Bona-
retti evidenciou o tema proposto pela 
Cipa que era a qualidade de vida no tra-
balho.

Qualidade de Vida é tema da 24º SIPAT

Em fevereiro, Denis Egídio e 
Thiago Capati, colaboradores da 
Contabilidade, receberam as pa-
rabenizações pelos trabalhos que 
vem desenvolvendo e com os 
cumprimentos vieram também 
os reconhecimentos: ambos fo-
ram contemplados com a mereci-
da e conquistada ascensão profis-
sional. 
Denis assumiu a função de Ana-
lista Contábil Jr. e Thiago a de 
Assistente Contábil Sr.  Sucesso!

Cipa promove curso de direção defensiva
A Cipa tem busca-
do alternativas para 
a conscientização dos 
colaboradores quan-
to a prevenção de aci-
dentes, em especial aos 
de trajetos, e para dar 
inicio em  janeiro com 
a parceria da Peres 

Motos promoveu-se o curso de direção 
defensiva de moto-
cicletas. 
Para a CIPA promo-
ver o evento foi de 
suma importância 
devido a constância 
de ocorrências de 

acidentes com motos envolvendo cola-
boradores. “Apesar de nossa cidade ter 
um trânsito tranquilo não podemos deixar de ter cautela, pois 
acidentes com motos são quase sempre muito graves”, disse o 
Presidente da Cipa Cesar Carvalho (Manutenção).

Na terça -feira, a enfer-
meira Juliana Moraes 
do Senac apresentou 
as técnicas de primei-
ros socorros.
Na quarta o Prof. 
Roger da Qualivida 
abordou sobre os ali-
mentos que ajudam a 
combater doenças.

O fechamento do even-
to foi com o fisiotera-
peuta Emerson Mu-
nhão que ministrou 
sobre qualidade de 
vida no trabalho que 
abordou açõese cuida-
dos para a saúde e bem
-estar. Vamos todos ze-
lar por nosso futuro!

Na quinta o consultor 
de Segurança de tra-
balho, Fabio Priviei-
ro, falou sobre os atos 
inseguros e como eles 
são responsáveis por 
quase a totalidade dos 
acidentes. “Ter Aten-
ção é uma questão de 
vida e  morte”, disse.

A abertura foi reali-
zada pela gerente de 
RH Rose Lago que 
explanou “O poder 
da transformação in-
terior” com técnicas 
para o alcance e supe-
ração de metas e ple-
nitude na vida pessoal 
e profissional.

SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO



No dia 08 de março, Dia Inter-
nacional da Mulher, as colabo-
radoras foram contempladas 
com trufas de chocolate para 
celebrar a data e reconhecer o 
trabalho feminino na empre-
sa. “Temos orgulho e é uma 

honra podermos contar com o desempenho de mais de 70 mulheres que atuam em diversos 
setores da empresa”, afirma a gerente de R.H Rose Lago. A Ibéria parabeniza todas as mulheres, 
desejando que sejam cada vez mais respeitadas e admiradas no mercado de trabalho e no seu lar.    

Social

Mulher, nosso respeito 

Maria Luiza da Silva 
Floriano 

nasceu em 03/01/17
filha do colaborador 

Celso Ricardo de Matos 
Floriano (Onduladeira) e 
Mariana  da Silva e Silva 

Floriano.

Maria Julia de Barros 
Silva

 nasceu em 03/01/2017 
 filha do colaborador 

Marcos Antonio 
Marques da Silva 

(Tintas) e Aline Barbosa 
de Barros.

                  CANTINHO DO BEBÊ 

Daivid Miguel Santos 
Silva

 nasceu em 24/02/2017 
 filho do colaborador 
Denilvaldo da Silva 

(Onduladeira) e Josenice 
dos Santos Silva.

bem-vindOs e  parabéns aOs papais e  às mamães.
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Grêmio D2G - Eventos
No dia 19 de fevereiro o D2G 
promoveu um pré-carnaval 
“Pagode de Domingo” com a 
participação do grupo musi-
cal Samba e Sossego. A festa 
estendeu-se aos associados e 
amigos do Grêmio recebendo 

cerca de 300 participantes que dançaram e aproveitaram a tarde 
de domingo para se divertirem com a família.

Sofhia Victoria Mendes 
da Silva Antonio

 nasceu em 03/03/2017 
 filha do colaborador 
Anderson Rodrigo 

Antonio (Acessórios) e 
Iolanda Janaina Mendes 

da Silva.

Pietra Dominciano 
Mendes

 nasceu em 15/03/2017 
 filha do colaborador 

Everton Candido Mendes 
(Almoxarifado) e Priscila 

Barbosa Dominciano.

Davi da Silva Lopes 
nasceu em 17/03/2017 
 filho do colaborador 
Daniel da Silva Lopes 
(Impressoras) e Ana 

Cristina da Silva Lopes.



ISO Modernização e Atualização

Ao visitar os setores de produção é pos-
sível notar que os colaboradores estão 
cumprindo à risca os 05 eixos do 5S: Lim-
peza, organização, utilização, higiene e 
disciplina. 
Parabéns a todos pelo comprometimen-
to com o Programa que concede cada vez 
mais melhorias em nosso processo.

Saindo à frente a Ibéria deu 
inicio à atualização da versão 
2015 das certificações ISO 9001 
e 140001. 
“O prazo é até 2018, 
mas a empresa to-
mou a iniciativa e 
adiantou a atuali-
zação do seu Sis-
tema Integrado de 
Gestão para revisão 
das ISO 9001:2015 
e ISO 14001:2015. “É um gran-
de desafio, mas a Ibéria possui 
o potencial necessário para este 
trabalho”, explica o Supervisor 
do SGI Rafael Perina.

Acontece

E foi para isso que nos dias de 
15 e 16 de fevereiro realizou-se 
na Ibéria a auditoria de Diag-
nóstico aplicada no Sistema de 

Gestão pelo auditor 
Marcio Jacs da certi-
ficadora DQS quando 
foram levantadas as 
adequações necessá-
rias para a atualiza-
ção.
Até o final desse se-

mestre a Ibéria receberá a Au-
ditoria de Prontidão que fará 
a pesquisa do atendimento às 
adequações e preparar a empre-
sa para receber as atualizações.

5S na Prática

Investimentos

O setor de clicheria ga-
nhou uma área especifica 
para a armazenagem, or-
ganização e proteção dos 
clichês. O investimento 
trouxe ainda melhorias 
para as áreas de estoque 
e conversão uma vez que 
com a transferência o lo-
cal o ficou disponível  o 
uso desses setores.

Os cami-
nhões das 
t ranspor-
t a d o r a s 
receberam 
teclados de 
comunica-
ção para a 

gestão das atividades diárias dos 
motoristas, conforme exigências 
legais. O sistema inclui ainda efi-
cácia no monitoramento das en-
tregas e segurança aos veículos e 
motoristas.
Para finalizar a implantação os 
motoristas participaram do trei-
namento de manuseio do equipa-
mento.

E para comemorar a construção 
do prédio em fevereiro as equi-
pes da Manutenção Predial, Me-
cânica,     Elétrica e Clicheria fo-
ram convidadas para um jantar 
mineiro no Grêmio D2G.

Ibéria visita

O departamento de Pesquisa 
& Desenvolvimento em cia 
do Controle de Qualidade 
estiveram em visita na em-
presa Cartonificio em Vali-
nhos para conhecer o proces-
so fabril daquele fornecedor 
e propor adequações para 
otimizar as matérias-primas 
fornecidas à Ibéria.
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Iberos e Ibertrans


