


A Ibéria promoveu na primei-
ra semana de maio a 24º Sipat 
(Semana Interna de Prevenção 
de Acidentes de Trabalho).  A 
proposta do evento foi trazer 
ações para melhorar a cons-
cientização sobre segurança e, 
em especial, as das mãos. 

Confira como foi a programação:

Segunda-feira - “Prevenção 
de Doenças e DST” foi o tema 
do grupo Saúde e Vida.
Terça-feira: A Sabesp expla-
nou sobre o consumo susten-
tável de água. 
Quarta- feira: Dr. Roberto Ti-
raboshi ministrou a palestra 
“Atenção, mãos trabalhando” 
com o foco nos cuidados e na 
saúde das mãos. 
Quinta-feira: A Cia Parafer-
nália de forma interativa, di-
nâmica e lúdica reforçou o 
tema “A Vida em suas Mãos” 
por meio da peça teatral “Brin-
cantes, mãos que trabalham”.
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Segurança e SIPAT

Neste segundo semestre...

Segurança não é brincadeira
Segurança e saúde do co-
laborador é assunto de 
primeira ordem na Ibéria 
e para aprimorar a gestão 
de Segurança do Trabalho 
na empresa o R.H passou 
a contar desde maio com o 
trabalho da consultoria Hi-
drosolo, representada pelo 
Técnico de Segurança Sr. 
Fábio Augusto Previero.

Em entrevista, o Técnico 
disse que o ponto forte da 
empresa está na qualidade 
de sua mão de obra, “ a em-
presa possui um quadro de 
colaboradores com tempo 
de experiência favorável, o 
que nos direciona a priori-
zar a manutenção dos trei-
namentos já  aplicados so-
bre segurança”.

Caro leitor,
A segurança de nossos colaboradores, o desen-
volvimento empresarial e o atendimento ao clien-
te são constantes na Ibéria Embalagens, por isso 
confira nesta edição as  ações promovidas   para a 
concretização desses objetivos. 

Boa Leitura!
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Fechamento mais que especial: 
Sipatinha nota 1000
 No último dia a palestra “Viver 
em Família” ministrada pela 
consultora de R.H Rose Lago, 
abordou temas sobre o relacio-
namento, perdão e gratidão. 
Em paralelo, os filhos dos cola-
boradores participaram de uma 
atividade lúdica que consistia 
em fazer uma carta para os pais 
descrevendo sobre como preve-
nir acidentes em casa.

A Ibéria finalizou em maio a im-
plantação de seu Código de Ética. O 
programa fornece diretrizes quanto 
às normas para a promoção de rela-
cionamentos justos, legais e dignos.

Ética é o Código



Mães para todos os dias
Mães são pessoas mais que especiais na vida dos filhos e no ali-
cerce de uma família e é por tê-las com imenso apreço que a Ibéria 
promoveu no dia 09 de maio uma confraternização diferenciada 
para as colaboradoras mães: A Pizza Especial das Mães. 
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Livia Estrosi Kolz  
nasceu em 22/03/2016 

Filha do colaborador Guilherme   
Francisco S. Kolz (Clicheria) e
Suzana Ap. Santos Estrosi Kolz 

Felipe da Silva Tagliaferro
 nasceu em 09/04/2016 

 Filho do colaborador Luis 
Henrique F. Tagliaferro 

(Contábil) e Eliane de Cassia

A abertura coube ao DRH que ressaltou aquele momento como 
uma forma de agradecer e reconhecer as colaboradoras que não me-
dem esforços para desenvolver a sua profissão aliada aos cuidados da 
família. 
O evento contou com a participação do músico Gui-
lherme Strazza cantando os clássicos do MPB.

“Mãe, palavra tão pequena de um significado tão imenso.
Mãe, nosso sinônimo de vida, bendita, amiga e querida”.

Mulheres na direção

Cristina Coimbra e Sirlei Aliende são as recém contratadas da transportadora Iberos, parceira da Ibéria. A contrataçao das 
duas colaboradoras é uma iniciativa da transportadora que visa abrir oportunidades de carreira para as mulheres na função 

de motorista de cargas pesadas.

Certamente você já ouviu a expressão: “Mulher no volante! Perigo constante”, porém a prova de 
que este trocadilho não é uma realidade se encontra ao fato de que cada vez mais elas têm sido 
apontadas em pesquisas como exemplos de direção defensiva no trânsito.  

Para a supervisora de Logística, Patrícia Pires, a iniciativa parte deste con-
ceito, mas visa também agregar outros fatores “Olhamos com bons olhos 
o perfil feminino prevendo que algumas habilidades mais predominantes 
na mulher agregará vários benefícios”.
A motorista Maria Cristina, 55 anos, conta que aprendeu a dirigir cami-
nhões com o marido. “Sempre recebi muito apoio em casa. Meu filho 
quando soube da minha contratação me parabenizou e disse que se sentia 
muito feliz por minha conquista”.
A ajudante Sirlei Aliende de 44 anos, já tinha experiência no transporte de 
mercadorias e para ela, apesar da ansiedade, está muito entusiamada em 
desenvolver sua carreira. 

Joaninha: Foi o tema 
escolhido pelo colabo-
rador Wellington Leal 
e a esposa Maira Kolz 
para comemorar o 2º 
aninho da filha Gio-
vanna, em abril.

Ainda não era Na-
tal, mas lá estava o 
nosso querido cola-
borador Luiz Ber-
gue no Rio Grande 
do Norte, aprovei-
tando as férias. 

C A N T I N H O  D O  B E B Ê

Conforme estatísticas de órgãos como Detran as mulheres por serem mais cuidadosas são as que 
mais respeitam as leis de trânsito e as que possuem menor índice de envolvimento em acidentes. 
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Seguindo o seu propósito de nivelar  o conhecimento 
a todos os setores da empresa a Ibéria não parou e 
estendeu o treinamento de Liderança de Alta Perfor-
mance aos colaboradores da terceirizada Granada, re-
alizado no dia 05 de junho, no Grêmio D2G para 120 
pessoas, tendo a carga horário de 4 horas com aborda-
gens e dinâmicas em Gestão de Pessoas.

Multiplicação: Granada recebe treinamento de Liderança
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Com abordagens e dinâmicas focadas para a gestão de pessoas o treinamento estendido 
pela Diretoria aos colaboradores da produção e do administrativo tem apresentado expres-

sivas transformações na vida dos participantes. Confira alguns depoimentos:

Treinamento que transforma pessoas

“Penso que a maior oportunidade com o treinamento foi a possibilidade de um encontro co-
migo mesmo, tive a chance de deparar com minhas melhores qualidades, mas também com 
minhas limitações, percebi que as qualidades poderiam ser melhoradas e as limitações supe-
radas.Hoje já com mais de 40 anos de idade, e a quase 17 trabalhando na empresa estou 
cursando o primeiro semestre de um curso superior em Gestão da Produção Industrial.” 
Valdinei Viana (Paletizadora) - Curso concluído em 2015.

“Às vezes para corrigir e nos tornamos melhor precisamos estragar para melhorar, 
temos exemplo do leite para o queijo, pois temos que azedá-lo para que ocorra sua trans-
formação”.  Rinaldo Israel de Oliveira (Onduladeira).  Em treinamento.

“É uma capacitação que chegou num momento muito oportuno em minha vida, pois tem 
me ajudado na superação de alguns desafios pessoais. Com ele mudei meu jeito de agir, 
dando mais abertura para ouvir as pessoas. Vislumbro também desenvolver minha car-
reira. Finalizei um curso de  Planejamento e  Controle de Produção pelo Senac  e em 
outubro iniciarei o de Administração de Conflitos. Acho que o maior ganho está no 
movimento de todos os setores que ampliaram sua visão, passando a ter mais responsabi-
lidade e interação. Diego Sfalcin Dias (Impressoras). Em treinamento.

Mudei a minha postura dentro da minha família. Hoje eu sou o líder dentro da minha 
casa. Aprendi a perdoar, a ser mais positivo, a planejar para a realização do sonhos, 
aprendi a ser mais justo e a olhar o lado do outro. 
Na profissão me ajudou principalmente a planejar as metas e isso foi o que mudou em 
nossa equipe. Tiago Carbone (Onduladeira). Em treinamento.
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No dia 01 de maio, a Ibéria por 
meio da Lei de Incentivo Fiscal  
(PIE) patrocinou o evento Espor-
te e Ação realizado no espaço de 
festas do Ceasinha, ao lado do 
Parque Interlagos, oferecendo 
atividades físicas, recreativas e 
de  qualidade de vida para a po-
pulação de Aguaí.
Para a abertura do evento foi re-
alizada uma caminhada de 4 km 
com a distribuição de camisetas e 
bonés. Na chegada foram ofere-
cidas frutas e água e ainda ativi-
dades voltadas para a qualidade 
de vida da população, tais como: 
aferição de pressão, avaliação fí-
sica e quick massage; além de re-
creação e diversão para as crian-
ças com várias oficinas culturais, 
entre elas: pintura facial, oficinas 
circenses, bexigas esculturais, 
brinquedos infláveis.
No palco durante o evento foram 
apresentadas diversas atrações 
de dança e música de academias 
da cidade.  

Recertificação ISO 9001 e 140001 
A Ibéria se prepara neste se-
gundo semestre para a recerti-
ficação das Normas ISO 9001 e 
14001. As ISO tem como objeti-
vo normatizar os procedimen-
tos na empresa com o foco na 
qualidade de nossos produtos 
e serviços e meio ambiente.

Com a intenção de trazer 
uma nova visão ao Sistema 
de Gestão Integrada, após 12 
anos de excelência com a par-
ceria da fundação Vanzolini 
a Ibéria passará a contar com 
o apoio da certificadora DQS 
(Deutsche Gesellschaft zur 
Zertifizierung von Manage-
mentsystemen). A alteração 
tem como objetivo diversifi-
car os auditores permitindo a 
troca de novos conhecimen-
tos, informações e melhorias 
ao SIG.

Auditoria Interna:
Para a interpretação e forma-
ção de auditores internos nos 
meses de Abril e Maio a equi-
pe formada por 19 colabora-
dores participou do treina-
mento de 48 horas nas duas 
normas, ISO 9001, ISO 14001 
e revisão 2015. 
Nos primeiros 10 dias de Ju-
nho a equipe auditou os se-
tores da empresa. Com os 
resultados apresentados os 
pontos de melhorias serão 
trabalhados nas reuniões in-
terdepartamentais.

Responsabilidade Social: Saúde e Lazer
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Novos caminhos

A Ibéria sempre investindo em 
seus colaboradores renovou os 
uniformes, acrescentando como 
opção no vestuário feminino do 
administrativo a opção de ves-
tido social. O investimento visa 
manter a organização da em-
presa e oferecer ao colaborador 
facilidade e conforto no vestu-
ário.

Uniformes



No dia 15  de junho, pelo 2º 
ano consecutivo a Ibéria reu-
niu-se com os agricultores de 
Alho e cenoura da região de 
São Gotardo, Minas Gerais, 
para apresentar as propostas 
no fornecimento de embala-
gens para o segundo semes-
tre de 2016.
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Clientes: São Gotardo em foco
Para prestigiar e for-
talecer parcerias com 
os agricultores da re-
gião do Alto da Parna-
íba a Ibéria participa 
de mais uma edição 
da Fenacampo – Fei-
ra Agronegócio de São 

Gotardo, MG, que será realizada em julho.

METALÚRGICA 
VENTISILVA LTDA. 

Representada pelos  Srs. 
Fábio Roceto e José Luis 

Macedo.

Ibéria recebe visitas

CRIA SIM PRODUTOS 
HIGIENE.

Representada pelas  Sras. 
Rose Alves e Tamara 

Peressinotti

BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS 
Representada pelos  Srs. Gustavo Oliveira, 

Felipe Carvalho e Sra. Daiani Favaro.

Mais Investimentos Ibéria

Fenacampo: Presença Ibéria

SAC

Para atender ao 
projeto de auto-
mação da expe-
dição de cargas, 
trazendo mais 
agilidade,  facili-
dade e confiabili-
dade no processo 
de carregamento 
de mercadorias a 

Ibéria adquiriu 10 coletores SYMOL e 05 
antenas para comunicaçao via wireless 
dos carregamentos.
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Atender com 
eficiência as ne-
cessidades de 
nossos clien-
tes de forma a 
fortalecer rela-
cionamentos, a 

área de Pesquisa & Desenvolvimento implantou o 
SAC (Sistema de Atendimento ao Cliente) na Ibé-
ria que passa a aplicar pesquisa de satisfação. A 
análise visa avaliar o nível de satisfação dos clien-
tes, levantar pontos fortes, a serem melhorados e 
ainda mensurar a competitividade da empresa.

Coletores

BIO BRASIL 
TECNOLOGIA 

LTDA. ME
representada pelos  Sr. 

Felipe Silva
e Sra. Lilian Matsue 

Hidaka

Empilhadeira

Para auxiliar o carregamento e transporte interno dos produtos a Ibéria 
adquiriu mais uma empilhadeira Hyundai (7 ton.) que passa a fazer par-
te da frota de empilhadeiras.


