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Ibéria uma empresa de grande porte

Diante ao faturamento de 2017 a Ibéria passou a ser 
considerada uma empresa de grande porte e para aten-
der a legislação, em março, iniciou-se o processo de au-
ditoria externa pela Audilink Consultores e Auditores 
de seus procedimentos e demonstrações contábeis.
Junto às comprovações contábeis a auditoria fará o le-
vantamento dos processos administrativos internos. 
Com isso a Ibéria além de cumprir com a legislação 
fortalecerá ainda mais a transparência de suas infor-
mações  fi nanceiras perante aos acionistas, Governo 
Federal, fornecedores, colaboradores e sociedade. O 
processo possui 4 fases e a conclusão está prevista para 
o inicio de 2019.

Melhoria contínua é uma pre-
missa para a Ibéria e com esta 
fi losofi a, buscando sintonizar a 
empresa com as mudanças de 
mercado, aumentar a competi-
vidade e lucratividade, fi rmou-
se a parceria com a Consultoria 
Moura Fernandes. 

Na Ibéria o 
programa re-
cebe o nome 

“Juntos & Fortes” tendo a fren-
te os colaboradores Bruno Oli-
veira, Cesar Carvalho, Claudio 
Jesus e Mauricio Borges e visa a 
aplicabilidade do Lean Manu-
facturing (Manufatura enxuta) 
que tem como objetivo elimi-
nar ou reduzir os sete tipos de 
desperdícios dentro de uma 
linha de produção: transporte, 
inventário, movimentação, es-
pera, produção excessiva, pro-
cessamento excessivo e defei-
tos dentre outros desperdícios.

Efi ciência industrial
Em abril ini-
ciaram-se os 
w o r k s h o p s 
juntos aos 
gestores e lí-
deres para a 
apresentação 
das diretri-
zes e ideias 
p r o p o s t a s 
da Consulto-
ria, “uma empresa de sucesso 
é aquela que satisfaz com alta 
efi ciência seus clientes. Os nos-
sos primeiros clientes são os 
setores internos da empresa, e 
quando há sintonia de  alta  efi -

Investimentos TI
Em maio foram substitu-
ídas as baterias que ali-
mentam o nobreak que 
garante o funcionamento 
dos servidores em casos 
de quedas de energia. 

Com o investimento aumentou-se o tempo 
para o funcionamento dos servidores na fal-
ta de energia de 30 minutos para 1 hora. 
O prazo de validade das baterias mudou de 
2 para 5 anos, contribuindo com o Green IT 
ao reduzir o consumo e descartes. 
O nobreak é de suma importância para im-
pedir anomalias dos  dados nos servidores, 
garantir a proteção das informações e o des-
ligamento correto afi m de evitar danos aos 
componentes.

ciência e satisfação entre eles, 
o resultado é a entrega de pro-
dutos com qualidade, que su-
peram as expectativas e forta-
lecem a confi ança com o cliente 
fi nal, fi delizando-os e compar-

tilhando excelência de ne-
gócios. Esta é a diretriz es-
sencial para as empresas 
que buscam se destacar, 
lucrar e crescer no mer-
cado”, ressalta Euclydes 
Montilha, treinador da 
Moura Fernandes.

Está chegando mais uma 
edição do Bingão D2G
Um festival de eletro-

domésticos e utensílios. 
Adquira sua cartela com os 

vendedores e 
venha participar!



Em maio a Ibéria relançou o 
programa interno Iber Ideias 
que visa o incentivo à criação 
e o reconhecimento de ideias 
que agregam melhorias nos 
processos e redução de custos 
e despesas.
Nesta proposta o programa 
fornecerá temas bimestral-
mente para que todos partici-
pem propondo ideias de for-
ma eficaz, uma vez que todos 
estarão focados em trazer pro-
postas para a eliminação de 
perdas.

Iber ideias nova etapa
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Start

Além de evitar à dispersão 
e incentivar a criatividade a 
empresa tornará ainda mais 
transparente o seu objetivo. 

Para o primeiro bimestre 
do programa (maio e ju-
nho) os  tema sugeridos são 
Movimentação de pessoas 
e Transportes de materias 
(matéria-prima ou produto 
acabado), visando contribuir 
com o projeto  “Juntos e For-
tes”.  

Iber Ideias - Resultados 2017

A Campanha “Copo Descartável. 
Descarte esta Ideia” que substituiu 
o copo descartável para squeezes 
nos setores administrativos foi um 
dos projetos de destaque do Iber 
Ideias, uma vez que trouxe os se-
guintes resultados:

	 Redução do consumo de 15  mil copos/mês;
	 Menos	Lixo:	180	mil	copos	deixarão	de	ser	descar-
tados em 1 ano;
	 Economia	de	cerca	de	R$	4	mil	reais	ao	ano.

Sustentabilidade

Performance
O colaborador Vilosvaldo Marques Gonçalo (Acessórios) recebeu as 
parabenizações e premiação pela melhoria realizada no equipamento 
Montadoras de Divisórias.  A ideia contemplou a instalação de um me-
zanino de madeira que uniu a máquina à mesa coletora, evitando que 
os  materiais saiam pelas laterais.
	 Melhoria contínua dos equipamentos;
	 Otimização	na	performance	da	equipe;
	 Mais	segurança	e	cuidado	com	a	ergonomia.

Prorrogada pelo terceiro ano consecutivo a campanha para a redução 
de impressões tem apresentado excelentes resultados e benefícios.
Um mundo de folhas em 2 anos:
 Deixamos de consumir 156 caixas de papel sulfite, ou seja 
780 mil folhas, preservando cerca de 55 árvores adultas;
 Economia na aquisiçao de A4 em torno de R$ 16 mil reais;
 Premiação a 47 pessoas pelo desempenho na campanha.

Economia: Uso consciente de impressão



A Gestão da Qualidade Total da Ibéria lança em ju-
nho a remodelagem do programa 5S, dentre as inicia-
tivas encontra-se a classificação das equipes confor-
me seus resultados mensais quanto ao atendimento 
aos 5 eixos da ferramenta. “A intenção é estimular as 
equipes a uma prática saudável e motivá-las para a 
aplicabilidade diária do 5S”, informou o Coordena-
dor da Gestão da Qualidade Rafael Perina.
Para isso os auditores receberam apostilas e o check 
list que validarão a eficiência do 5S em cada setor.

5S na prática

O Grêmio D2G iniciou 2018 com o campeonato entre 
os colaboradores das empresas Ibéria, Iberos e Iber-
trans. No total, 11 times competiram com muita garra 
e diversão em busca da conquista do troféu D2G. 

2º Campeonato DG2
Entre os dias 26 de fe-
vereiro a 02 de março 
a Ibéria promoveu no 
Grêmio D2G a  SIPAT. 

Na abertura Gusta-
vo Guarnieri rece-
beu o prêmio pela 
autoria da frase que 
foi o tema do evento, “5S é igual à cidada-
nia: Um dever de todos!”.
Durante aquela semana a programação 
trouxe palestras de conscientização para a 
qualidade de vida, nutrição saudável, DSTs,  
acidentes de trabalho e 5S como ferramenta 
de apoio à prevenção de acidentes.

28º Sipat

Valentina Suyane 
Gomes de Lima nasceu 

em 13/02/18 filha do 
colaborador Claiton 
Nogueira de Lima 

(Onduladeira) e Suelen 
Cristina Jorge Gomes

Leonardo Justino 
Ribeiro nasceu em 
16/02/18  filho do 

Evandro Aparecido 
Ribeiro(Onduladeira)  e 
Daniela Justino Roberto 

Ribeiro

              cantinho do bebê 

Lorena Rosa Gonçalves 
nasceu em 06/03/18    
filha do colaborador 
Elton Charles Sene 

Gonçalvez  (Crédito e 
Cobrança)  e Beatriz 

Rosa Ferreira

Bem-vindos e  ParaBéns aos PaPais e  às mamães.

Vice Campeão: S.C Administrativo Campeão: Fim de Carreira FC 
Impressoras, Tintas e DCQ)

Para mais comodidade e lazer está em 
fase de construção no D2G uma chur-
rasqueira de alvenaria acoplada ao sa-
lão de festas. A iniciativa visa atender 
os pedidos dos associados de forma que 
agregue a opção de realizar churrasco 
também naquele ambiente.  

Melhorias DG2

Como surgiu o Papelão
Em meados do século 19 frágeis folhas de pa-
pel foram transformadas em uma superfície 
rígida utilizada para embalagens de produ-
tos delicados. 
Em 1856 os ingleses Healey e Allen patentearam o primei-
ro uso conhecido de papelão para a aplicação como forro 
de cartolas. 
Em 1871 realizou-se o primeiro uso de papelão ondulado 
pelo norte americano Albert L. Jones, que obteve a paten-
te para embrulhar garrafas de vidros.
A primeira máquina para produzir grandes quantidades 
de papelão foi construída em 1874 por G. Smyth, e no 
mesmo ano, Oliver Long melhorou o design do papelão 
produzindo o papelão ondulado que conhecemos hoje. 
Em 1890 o americano Robert Gair inventou a caixa de pa-
pelão ondulada, constituída por peças pré-cortadas, fabri-
cadas em massa, e que eram dobradas em caixas.  
No início do século 20, caixas de papelão começaram a 
substituir os caixotes de madeira. Novas aplicações foram 
surgindo; entre elas a de Will Keith Kellogg que fez as 
primeiras caixas de papelão para armazenar cereais.
Ao longo dos anos  o papelão se tornou a melhor opção 
para embalar e proteger com segurança as mercadorias 
além de ser um material biodegradável e reciclável.
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