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Atualização 2015 da ISO 9001e 14001

Qualidade e Meio Ambiente

Entre os dias 
17 à 20 de 
Julho reali-
zou-se a Au-
ditoria de 
Certificação 
para a atuali-
zação da ver-
são 2015 das 

Normas ISO 9001 (Sistema de 
Gestão de Qualidade) e 140001 
(Sistema de Gestão de Meio Am-
biente) na Ibéria Embalagens. 
Os setores passaram por auditorias 
para evidenciar as conformidades 
na gestão dos processos e compro-
misso  com o meio ambiente. 

Na finalização o Auditor Líder 
José Antonio Correia dos San-
tos  afirmou que a Ibéria possui 
pontos fortes para a conquista da 
certificação. “Em especial apre-
ciamos muito do que vimos nos 
setores produtivos da empresa”.
Nas auditorias de diagnósticos a 
Ibéria foi indicada pelos auditores 
como benchmarking pelo desem-
penho em relação a avaliação do 
Contexto da Organização (requi-
sito 4 de ambas as normas), o que 
comprova o importante trabalho 
desempenhado para o processo 
de Certificação ISO9001:2015 e 
ISO14001:2015.

Lançada em fevereiro o Programa Iber Ideias é uma ferramenta que 
permite aos colaboradores manifestarem suas ideias de melhorias na 
empresa.
Em maio o programa bateu o recorde apresentando para a comissão 
avaliadora 17 ideias que abrangeram desde sustentabilidade e segu-
rança até performance do setor.

Outra iniciativa foi o lançamento da campanha  
para redução do consumo de copo descartável 
na empresa. A ideia foi apresentada por meio 
do programa “Iber Ideias” e consistiu na subs-
tituição dos copos descartáveis para squeezes 
nos setores administrativos. A expectativa é a 
redução no consumo e no descarte de aproxi-
madamente 2000 copos descartáveis no mês.  

Em setembro a Ibéria im-
planta uma moderna fer-
ramenta de comunicação 
interna: a TV Corporativa 
Ibéria News que trata-se 
da instalação de televisores 
para exibições de conteú-
dos sobre a empresa.
A TV Corporativa propor-
cionará instantaneidade, 
conscientização e dinamis-
mo nas divulgações.
O Ibéria News é um dos 
quatro eixos que compõe o 
Programa de Comunicação 
Integrada da Ibéria: Tv, site  
intranet e vídeo.

TV CorporativaProjeto Iber Ideia: Copo Descartável. Descarte esta ideia

Programa de ideias traz melhorias e sustentabilidade 

Desde o início de nossa construção, com os desafios superados 
e objetivos alcançados, o nosso sentimento é de que todo o 

esforço e trabalho realmente valeram a pena, sentimento este que ga-
nha força diariamente em nossas atividades.
Para nós da Ibéria é um privilégio estarmos rodeados por pessoas 
especiais que acrescentam entusiasmo e motivação  aos nossos dias, 
sendo cada colaborador (a) admirado (a) por nós e não poderíamos
jamais nos esquecer de agradecer aos nossos clientes e parceiros que 
estão envolvidos diretamente com o nosso desenvolvimento.
É por este respeito incondicional que reconhecemos a consideração e 
confiabilidade concedidos à Ibéria.

Um brinde aos nossos 30 anos, que sigamos unidos fortalecendo parcerias em busca de mais anos de vitórias.

anos de sucesso e qualidade construído com você.



A Ibéria realizou em julho o simula-
do de Emergência para atendimen-
tos à acidente ambiental, socorro à 
vítima e em ocorrência de incêndio. 
A ação além de atender a norma 
legal permite treinar a brigada pra-
ticando os procedimentos necessários 
para o combate a cada tipo de situação. 
Acompanhada pelo consultor de segu-
rança da empresa, Fabio Priviero, as 
simulações receberam notas positivas 
quanto a agilidade, organização e efi-
ciência nos procedimentos. 

Acontece
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Recursos Humanos

Durante quatro sábados consecuti-
vos a área de segurança do trabalho 
realizou o curso de formação da Bri-
gada de Emergência. 
Ao todo cerca de 80 colaboradores 
receberam instruções e capacitações 
para atendimentos às emergências. 
Após o treinamento os brigadistas 
participaram do evento de solenida-
de para a posse de suas atribuições, 
sendo oferecidos naquele momento 
o certificado de conclusão, a missão 
do Brigadista e para o estímulo e re-
conhecimento à dedicação dos par-
ticipantes um relógio personalizado 
da Brigada. 

Parabéns Brigadistas pela partici-
pação e presteza de suas funções.

Nova Formação

Foco na Cipa 
A gestão da Cipa 
2016/2017 se despe-
de dos cargos deixan-
do diversas iniciativas 
realizadas em prol à 
segurança dos colabo-
radores, englobando 
desde treinamentos, 
campanhas de preven-
ção às DST até readequações internas. 

A Ibéria agradece aos esfor-
ços e a atuação participativa 
e colaborativa da Cipa que 
sempre esteve preocupada 
em promover a segurança na 
empresa. 
A nova gestão da Cipa após a 
posse reuniu-se para levantar 

as necessidades e planejar as ações para 2017/2018. A Ibéria 
parabeniza aos membros desejando-lhes sucesso na gestão.

Para incentivar a leitura e promo-
ver  entretenimento, a Ibéria em 
parceria com o SESI, disponibiliza 
para você colaborador o emprésti-
mo de diversos livros nacionais e 
internacionais. 
Com vários gêneros literários 
como ficção, infanto-juvenil e ro-
mance a CAIXA ESTANTE conta 
com aproximadamente 70 volu-
mes e está disponibilizada no R.H 
da empresa. Venha Conferir!

Caixa Cultural-Sesi

Brigada em foco
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Com 66 anos 
de idade e 
17 anos de 
empresa o 
colaborador 
José Roberto 
Martins de 
Oliveira do 
setor da Pa-
letizadora é 
um exemplo 

e orgulho para a Ibéria e seus colegas de traba-
lho. Diante a tantas qualidades tais como dedi-
cação, colaboração e assiduidade seu Zé, como 
é conhecido pelos amigos, se destaca pela exce-
lência na presteza de suas funções.

Casado e com três filhos, Ismara, Kelly e Edel-
van, o profissional antes de ser admitido na Ibé-
ria trabalhou com lavoura e agropecuária. “O 
serviço era mais leve, mas como sempre fui mui-
to tímido no inicio tinha um pouco de dificulda-
de em me 
comunicar. 
Com o tem-
po e a aju-
da dos ami-
gos pude 
a p r e n d e r 
muito so-
bre nosso processo e construir um ótimo re-
lacionamento com os colegas de trabalho. Por 
isso agradeço as amizades e a Ibéria por confiar 
em meu trabalho”.

Para celebrar o Dia do Mo-
torista (25 de julho) as trans-
portadoras Iberos e Ibertrans 
promoveram para seus colabo-
radores a 7º edição do Almoço 
Comemorativo.
O evento teve inicio com a apre-
sentação do Sr. Aurene Junior 
que assumiu a supervisão de 
logística das transportadoras. 
Com a  palavra  o  colaborador 

enfatizou sobre a importância 
do bom convívio, disposição 
e da sinergia para a união da 
equipe.
Em sequência a palavra foi 
dada ao DRH, representada 
por Rose Lago que reforçou 
sobre a qualidade do trabalho 
dos motoristas no fechamento 
do ciclo dos serviços Ibéria. “É 
preciso levar em consideração 

que o trabalho da Ibéria tem a 
finalização nas entregas, por-
tanto é preciso estar atento 
quanto a responsabilidade de 
fechar o ciclo de forma eficien-
te”, ressaltou.
Após as explanações deu-se 
início ao almoço tendo como 
prato principal feijoada com a 
apresentação sertaneja do can-
tor Rafael Pimenta.

Transportadoras promovem 7º Almoço comemorativo

Para o encerramento do Programa Jovem Apren-
diz 2016/2017 as empresas realizaram no dia 30 
de junho uma confraternização com os jovens e 
os respectivos líderes.
Na ocasião, os aprendizes foram homenageados e

c e r t i f i c a d o s 
quando rece-
beram os agra-
decimentos.
Rayssa Negrei-
ros e Marlon 
Alves receberam o certificado de honra ao mé-
rito por conquistarem 100% de pontualidade. 
Para a Ibéria a contribuição dos jovens foi im-
portante uma vez que todos ressaltaram o de-
sempenho dos aprendizes.

Jovem Aprendiz - Conclusão 2016/2017



No mês de julho e em sua ter-
ceira edição as empresas Ibé-
ria, Iberos e Ibertrans renova-
ram o quadro de aprendizes. 
O programa Jovem Aprendiz 
foi criado pelo Governo Fe-
deral para auxiliar os jovens, 
entre 14 a 24 anos matricula-
dos em instituições cadastra-
das no M.T.E, a inserirem no 
mercado de trabalho. 
Na Ibéria, desenvolvido com 
o intuito de enriquecer a ex-
periência desses jovens, em 
parceria com a Associação 

Jovens Aprendizes, nova formação 

Sofhia Pereira Afonso 
Moura

nasceu em 06/05/17
filha do colaborador 

Eduardo Afonso 
Mota (Impressoras) 
e Leocineide Pereira 

Afonso.

Melissa Martins Macedo
 nasceu em 16/05/2017 
 filha do colaborador 
Bruno Celso Macedo 

Ferreira (Onduladeira) e 
Jessica Correia Martins 

Macedo.

                  CANTINHO DO BEBÊ 

Mike Eduardo Pereira de 
Carvalho

 nasceu em 24/05/2017 
 filho do colaborador 
Danilo Gonçalvez de 

Carvalho (Onduladeira) 
e Kelly Marisa de Jesus 

Pereira.

Bem-vindos e  ParaBéns aos PaPais e  às mamães.
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D2G promove campeonato de futebol
O Grêmio D2G para inaugurar a reforma do campo de futebol 
organizou um campeonato entre os colaboradores das empre-
sas Ibéria, Iberos e Ibertrans. No total 12 times competiram com 
muita garra e diversão em busca da conquista do troféu D2G. 
Confira a classificação:
1º Lugar – Time do Transporte  
2º Lugar – Tinta Futebol Clube
3º Lugar- Impressoras 

Com o sucesso do evento e o 
apoio da Ibéria o Grêmio ofere-
ceu aos finalistas um churrasco. 
O grêmio parabeniza todos que 
fizeram do evento um momento 
de interação, recreação e diver-
são.

Pedro Eduardo Alves 
Araujo

 nasceu em 24/06/2017 
 filho do colaborador 

Eduardo da Silva Araujo 
(Onduladeira) e Marilda 

de Souza Alves.

Arthur Gabriel Paschoal 
Pinto Capati

 nasceu em 25/07/2017 
 filho do colaborador 

Agnaldo Capati 
Magalhães (Ibertrans) e 
Elaine Cristina Paschoal 

Pinto.

Thaine de Carvalho Silva 
nasceu em 07/07/2017 
 filha do colaborador 

José Vanderlei da Silva 
(Impressoras) e Karine 
Corbon de Carvalho 

Silva.

Comercial de Aguaí, 
sendo esta responsável 
pela capacitação profis-
sional dos jovens, ino-
varam o programa com 
a inclusão de módulos 
para atuação em áreas 
estratégicas e produtivas.
O novo formato surgiu pelos 
jovens terem demonstrado 
interesse no processo fabril 
em edições anteriores.
Na opinião do aprendiz 
Thaina Peliche, de 18 anos, o
programa é muito válido, 

visto a oportunidade de conquistar 
uma vaga no futuro.
Para a Ibéria o programa é eficiente 
por contribuir com a formação pro-
fissional desses jovens e revelar ta-
lentos, sendo que diversos ex-par-
ticipantes foram admitidos como 
estagiários ou colaboradores pelas 
empresas.

1º

2º

3º



Conscientizar para Reduzir
A Ibéria, represen-
tada pelos cola-
boradores Carlos 
Sgnoretti (Marke-
ting) e Rafael Pe-
rina (Qualidade), 

participou da Jornada da Indústria pela 
Sustentabilidade promovida no dia 22 de 
junho pela Fiesp, Ciesp e Sesi-SP, em Mogi 
Guaçu. 
Com o tema Sustentabilidade é um bom 
negócio” o encontro reuniu cerca de 50 em-
presas e foi conduzido pelo engenheiro Vi-
tor Seravalli, diretor de Responsabilidade 
Social do Ciesp, que explanou sobre as fer-
ramentas de gestão para a sustentabilidade 
do meio ambiente e dos negócios.

Com a redução de 10,5% no consumo 
de impressões a campanha “Mude 
sua impressão, use com consciência” 
premiou mais duas equipes (DDP 
e Expedição) por terem sido as que 
mais reduziram impressões e o con-
sumo do papel A4 virgem, gerando 
ganhos quantitativos e qualitativos.
Desde o início da campanha, em ou-
tubro de 2015, foram deixadas de ser 
consumidas mais de 30 árvores.
Para a Ibéria esse sucesso 
é devido ao comprome-
timento das equipes que 
apoiam com entusiasmo 
as metas para a sustenta-
bilidade socioambiental.

Acontece

Jornada pela Sustentabilidade 

No dia 25 de maio o geren-
te comercial Willian Galeni 
e o representante José Ricar-
do Lala da Ibéria 
participaram do 
evento de premia-
ção do Programa 
de Avaliação de 
Fornecedores Pre-
mium Suppliers 
da empresa FE-
MSA S/A – Coca 
Cola, recebendo 
o troféu de fornecedora com 
boas práticas sustentáveis.
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Em sua 6º edição o programa 
contou com a participação de 

148 inscritos.
A Ibéria orgulha-se 
da premiação, pois ao 
ser considerada como 
Premium Suppliers 
da maior engarrafa-
dora de produtos da 
Coca-Cola, evidencia-
se que corresponde 
com as expectativas 
do cliente e atende a 

sua Política de Qualidade e 
Sustentabilidade. 

Ibéria recebe prêmio da FEMSA - Coca Cola

Melhoria contínua 
é uma busca e ati-
tude na Ibéria e foi 
por isso que a equipe 
da empresa a convi-
te da ABPO (Asso-
ciação Brasileira de 
Papelão Ondulado)  
esteve presente no 
workshop realizado em São Paulo no auditório da ABTG 
(Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica)  quando foi 
explanado sobre os processos do papelão ondulado.

Workshop do Papelão Ondulado
Em visita à 
Fispal (Feira 
Internacional 
de Tecnologia 
para Indústria 
de Alimentos 
e Bebidas), os 
colaboradores 

William Galeni e Diego Araújo (Co-
mercial) conheceram as novas solu-
ções tecnológicas e estiveram pre-
sentes no stand da ABPO no evento.

Fispal 2017

Ibéria recebe visitas

ASTRA S.A INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO

Representada pelos Srs. 
Samuel Godoi, Carolina 
Madruga e Maila Muniz

DDP- Vitória por uso de Rascunho.

Expedição- Vitória por redução de 
impressão.

Líderes da Campanha Mude sua impressão. 


