IND. COM. E EXP. LTDA. INJEÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS EM GERAL SIGMAPLASTH

Ano V – 22ª Edição

Janeiro à Fevereiro 2011

Tiragem 60 exemplares

“FUNCIONÁRIO BOM,
BOM, É FUNCIONÁRIO
FUNCIONÁRIO BEM INFORMADO.”

Comercial:
Sigmaplasth recebe prêmio de Qualidade Abihpec. Confira a matéria!
Saúde e Segurança:
Fiquem atentos... Edital de Convocação para Eleição da CIPA. Participe!
Recursos Humanos:
Confira as Contratações e Promoções existentes no 1° Bimestre de 2011
Aniversário Sigmaplasth:
25 anos de sonhos, desafios e conquistas
Desenvolvimento de Produtos
Confira o desenvolvimento de novos produtos para o 1° Semestre
Auditoria de Cliente, confira o resultado
Entrevista:
Com Diogo Santana (Compras)
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COMERCIAL

Por: Suelen Mak

Prêmio ABIHPEC
A ABIHPEC ENTREGA À SIGMAPLASTH PREMIAÇÃO DE QUALIDADE

No dia 16/02, a Sigmaplasth e outros 27 fornecedores receberam
através da ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal,
Perfumaria e Cosméticos) o “Selo de Qualificação de Fornecedores” uma
credencial de excelência concedida a partir de pesquisa com clientes
associados. Os quesitos analisados para a obtenção deste prêmio foram:
prazos de entrega, qualidade do produto, facilidade de negociação,
organização de equipe, atendimento, entre outros itens.
A seleção das mais eficientes empresas de suporte já acontece há
três edições, com a participação da Sigmaplasth desde a primeira,
aceitando o convite da empresa SPR International Assessoria, na pessoa de
Sr. Salvatore Privitera, para intermediar a análise de nossos produtos e
serviços, através da visão dos clientes associados; e o retorno do nosso
trabalho bem estruturado, foi conseguido pelo reconhecimento em todas
as premiações.
“Essa iniciativa facilita a escolha das empresas por fornecedores que
realmente atendem às suas demandas de maneira rápida, eficiente e com
alta qualidade. É mais um benefício da ABIHPEC aos seus associados, mas
que contribuirá também para o aprimoramento geral do segmento”, diz
João Carlos Basílio, presidente da ABIHPEC.
Dentro deste processo, coordenado pela ABIHPEC, os fornecedores foram avaliados pelas seguintes
indústrias: Aerojet - Beiersdorf - Biocap - Bioderm - Bioextratus - Biotropic - Boniquet - Bonyplus - Capicilini - CCD Condor - Contem 1g - D' Agua Natural - Emoly - Fanape - Hanauer - Hinode - Jequiti - L' Acqua di Fiori - Leite de
Rosas - Maxibrasil - Natura - Natural Line - Nazca - O Boticário - Payot - Pepilon - Phisália - Procter & Gamble Santher - Unilever - Yamá.
Dos seis quesitos previstos para avaliação, foi necessário abrir mão da análise de Contribuição Ambiental,
porque várias empresas avaliadoras alegaram estar sem condições de avaliar seus fornecedores neste quesito.
A Sigmaplasth foi avaliada por 3 entre as 32 indústrias acima relacionadas.
QUESITOS
Qualidade de produtos e serviços
Atendimento comercial
Desenvolvimento de produtos
Entrega
Assistência técnica
Média Geral

NOTA
MÍNIMA
8
8
7
7
8

NOTA
MÁXIMA
9.7
9
9
10
9

NOTA
MÉDIA
8.9
8.3
8.0
8.7
8.7
8.5

NOTA MÉDIA
2009/2010
8.5
8.3
7.4
8.9
7.2
8.1

Sendo que, nos termos do regulamento, a qualificação é concedida aos fornecedores que consigam nota
média geral não inferior a 7 e que não tenham notas inferiores a 6 em nenhum quesito.
A Sigmaplasth atingiu esse mérito! Agradecemos os esforços de todos que contribuíram para esse resultado,
pois é com o empenho de sempre que seguidamente alcançamos vitórias que valorizam o nosso jeito de ser
empresa, vamos lá pessoal, rumo a novas conquistas!
Fonte: site abihpec.org.br e Sr. Salvatore Privitera
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Aniversário Sigmaplasth

No mês de Janeiro a Sigmaplasth completa 25
anos de existência. Durante esses anos, a empresa passou
por diversas mudanças, dentre as principais, a mudança
física da Mooca (onde foi fundada) para o Parque
Industrial São Lourenço, pois o espaço da Mooca já não
tinha condições de comportar o crescimento da
Sigmaplasth. Foram diversos funcionários, novos clientes,
fornecedores, mudança de equipes, novas estruturas e
tecnologia, enfim. Como toda boa empresa, foram
mudanças para adaptar a Sigmaplasth ao perfil de uma
empresa sólida e responsável.
Ao longo desses anos, a única coisa que não
mudou foi o desejo da Sigmaplasth em desenvolver-se
para torna-se uma empresa modelo para seus
funcionários, clientes e fornecedores. Nossa missão, ao
longo desses 25 anos, veio se fortificando e se

solidificando para que hoje possamos agradecer a todos
os envolvidos na comemoração desses 25 anos.
O aniversário é da Sigmaplasth, mas a empresa
nada seria sem o esforço de seus funcionários, a parceria
de seus fornecedores e a confiança de seus clientes.
Portanto, hoje a empresa agradece a todos pela realização
desses 25 anos. Esperamos que continuem acreditando
nesta empresa para que assim consigamos todos
crescermos juntos e atingir nossos objetivos.
Que venham os desafios, as conquistas, as
dificuldades, estaremos preparados para enfrentar tudo
isso como uma equipe, uma família.
Parabéns Sigmaplasth.

Promoções
Setor da Qualidade

O setor da Qualidade, como já diz o nome, é um
setor que prima pela qualidade dos produtos para
atendermos nossos clientes com a máxima excelência.
Portanto, é um setor que precisa estar sempre atualizado e
com ótimos profissionais: desenvolvidos, experientes e
capacitados.
No mês de Fevereiro tivemos a promoção de duas
profissionais no Sub-setor Controle da Qualidade.
A funcionária Maria Alves do Nascimento vem
desempenhando seu papel como Inspetora da Qualidade
desde 2006, e como resultado do seu ótimo desempenho,
ela subiu mais um degrau e foi promovida a Inspetora da
Qualidade Máster.
Já a funcionária Elizanete Carlos de Almeida,
contratada em 2007, vem ao longo desses anos conquistando
seu espaço e aprimorando seus conhecimentos. Como
conseqüência, ela foi promovida ao cargo de Inspetora da
Qualidade Pleno, após conter mais de 1 ano de experiência
no setor de Qualidade.
Maria Alves e Elizanete, parabéns pelas promoções.
A Sigmaplasth continuará ao lado de vocês para apoiá-las e
ajudá-las no que precisarem.
Setor Financeiro
Após a promoção da funcionária Franceline
Lourenço Pido ao cargo de Encarregada Administrativa e
financeira, houve a necessidade de mais um profissional no
setor financeiro.
Como todos sabem a Sigmaplasth prima por
recrutamento interno e busca entre seus profissionais as
competências e qualificações necessárias para atender as
necessidades de cada cargo.
www.sigmaplasth.com.br

A funcionária Juliana, recepcionista há 4 anos, veio
ao longo desses anos investindo em seu desenvolvimento e
fez diversos cursos voltados para a área administrativa e
atualmente está cursando Técnico em Administração.
Quando surgiu uma oportunidade no setor
financeiro, por já conter esse conhecimento, a Juliana foi
convidada a assumir esse novo desafio. Então, no mês de
Janeiro ela passou a exercer suas atividades no setor
financeiro como Auxiliar Administrativa Jr.
Juliana, parabéns pela promoção conquistada
através do seu desempenho e desenvolvimento. Continue
contado com a Sigmaplasth para o que precisar.
Setor de Almoxarifado
Desde 2008 o funcionário Robson de Jesus Santana
vem desempenhando suas atividades no setor de
Almoxarifado. Durante esse longo período, ele adquiriu bons
conhecimentos e uma grande experiência nas tarefas
relacionadas ao setor.
Foi por essa razão que ele passou do cargo de
Auxiliar de Almoxarifado para Assistente de Almoxarifado
Pleno em fevereiro de 2011.
Robson, parabéns pela promoção. Reconhecemos
seus esforços em desempenhar-se para chegar onde está.
Continue em busca de conquistar seu espaço e conte sempre
com a Sigmaplasth.
Setor de Logística
Em março de 2009 o funcionário Vinicius Dantas
Pereira recebeu o convite para trabalhar no setor de
Logística. Em sua trajetória na Sigmaplasth, já passou pelos
setores de Injeção, manutenção e qualidade. Esse convite a
princípio, foi mais uma oportunidade dentro da empresa.
Sigma News
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Promoções
Hoje, após quase dois anos no setor, onde ele se
adaptou, fez mudanças e melhorias e foi em busca de
conhecimentos na área (Curso superior em Logística), o Vinicius
tem seu reconhecimento sendo promovido ao cargo de Líder de
Logística.
Essa merecida promoção dá-se pelo seu crescimento
pessoal e profissional. A Sigmaplasth gostaria de parabenizá-lo
por essa conquista e lhe desejar Boa Sorte!
Ainda no setor de Logística, tivemos a promoção do
funcionário Cláudio de Oliveira Luzia.

Também há quase dois anos no cargo de Auxiliar de
Logística, o Cláudio mudou para o setor com o desafio de
desempenhar uma atividade diferente de suas atividades
anteriores. Ao longo desses quase dois anos, ele conseguiu
adquirir conhecimento, experiência e desenvolvimento a ponto
de hoje ser promovido para Auxiliar de Logística Máster.
Cláudio, isso é reflexo do seu desenvolvimento e
crescimento profissional. A Sigmaplasth lhe deseja parabéns por
mais essa vitória.

Gestão por Competências

Nos meses de Fevereiro e Março realizaremos as avaliações de desempenho de todos os funcionários da Sigmaplasth. Como
todos sabem, as avaliações servem para avaliar a evolução profissional de cada funcionário, para que assim consigamos obter resultados
que possam nos ajudar com possíveis promoções por mérito ou de cargo, necessidades de treinamento, dentre outras ferramentas de
Gestão de Pessoas.
Fique atento! Pois a qualquer momento você pode ser convidado a receber seu feedback.

Contratações

No mês de fevereiro tivemos a substituição de um funcionário no setor de limpeza. Como conseqüência, realizamos a
contratação da Sra. Sara Silva Correia dos Santos, que passou a ser a nova Auxiliar de Limpeza Jr. da Sigmaplasth.
Sara, o setor de Conservação e Limpeza de uma empresa é um setor de grande importância, já que seus resultados impactam
direto no bem estar de todos os funcionários, parceiros, fornecedores e clientes. Por essa razão, você terá um grande desafio pela frente e
também uma grande oportunidade de desenvolvimento.
A Sigmaplasth deseja-lhe boa sorte e coloca-se à disposição para lhe ajudar a alcançar seus objetivos. Seja Bem vinda!

Doação

No mês de Fevereiro, recebemos uma doação de livros do Senhor Erich Kielblock (Químico responsável pela Sigmaplasth). São
livros relacionados a área de plástico: Injeção, processamento de polímeros, moldagem, peças técnicas de plástico, dentro outros títulos
relacionados ao tema.
A Sigmaplasth gostaria de agradecer ao Sr. Erich pela doação dos livros, pois são de extrema importância para nós e com certeza
faremos bom uso deles.
Os livros ficaram disponíveis para acesso de todos os funcionários na biblioteca.

Parceria Fundação Abrinq

Desde dezembro de 2004 a Sigmaplasth mantém uma parceria fiel com a Fundação Abrinq, pois
acredita em seus propósitos. Com participação atuante ao longo desses anos, hoje somos uma empresa Sócia
Mantenedora VIP e com certeza manteremos essa parceria enquanto os nossos propósitos caminharem lado a
lado.
A fundação Abrinq, Instituição sem fins lucrativos, foi criada em 1990 com o objetivo de mobilizar a
sociedade para questões relacionadas aos direitos da infância e da adolescência. Seu trabalho é pautado pela
Convenção Internacional dos Direitos da Criança (ONU, 1989), Constituição Federal Brasileira (1988) e Estatuto da
Criança e do Adolescente (1990).
A Sigmaplasth se identificou com essa causa e por isso colabora com a Fundação Abrinq há tanto tempo.

Capacitação

No mês de Janeiro, o funcionário Evandro Gonçalves Romão Jr. do setor de Almoxarifado realizou o curso de Operador de
Empilhadeira ministrado pelo SENAI. Com sua promoção no mês de Outubro de 2010, ele precisava realizar o curso para que pudesse
operar empilhadeira, necessária para movimentação de materiais no setor.
No setor de Injeção, quatro ½ Oficiais de Injetora iniciaram o curso de Operador e Regulador de Injetora para Plástico também
através do SENAI. Esse curso é necessário para aprimorar seus conhecimentos em operação de Máquinas Injetoras.
Parabéns aos profissionais pela realização dos cursos. Temos certeza que vocês tiveram um bom aproveitamento e que colocarão
em prática o que foi aprendido.
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SAÚDE E SEGURANÇA

Por: Franceline Lourenço Pido

Edital de Convocação CIPA

Em fevereiro foi divulgado através do mural da Sigmaplasth o Edital de Convocação para novos membros da CIPA. Os
interessados a candidatura poderão se candidatar no período de 01/04/2011 à 15/04/2011 com a Sra. Franceline L. Pido, Secretária em
gestão.
Explicamos que neste ano, serão 2 funcionários representantes dos funcionários, 2 funcionários representantes da empresa e 1
secretário (a). Ou seja, a equipe da CIPA de 2011 será composta por 5 integrantes.
Isso se dá, pois conforme o item 5.6 da NR 5, onde faz mencionamento à organização da CIPA, o grupo C10, grupo dos Químicos
e no qual a Sigmaplasth se enquadra, indica que, se a empresa obter de 51 a 80 funcionários, deverá obter 2 representantes que
representarão os funcionários. Da mesma forma, a empresa deverá indicar o mesmo número de representantes para representá-la, para
que exista de forma justa igual número de representantes para ambos os lados.
Hoje, o quadro de funcionários da empresa integra 58 pessoas, fazendo jus ao mencionamento acima.
Após a eleição, conhecidos os representantes dos funcionários e a indicação dos representantes da empresa a nova equipe da
CIPA escolhe e designa uma pessoa para ser secretário desta Comissão.
Fique atento ao período de inscrição. Se você funcionário, acredita que pode agregar conhecimentos e contribuir para o
constante crescimento da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho, venha fazer parte da equipe!

Brigada de Incêndio

A partir de 03/01/2011 entrou em gestão a nova equipe de Brigada de Incêndio da Sigmaplasth.
A Brigada tem como objetivo, garantir a prevenção de Incêndio, tendo como suas principais
responsabilidades, simulados de abandono de área, testes de funcionamento de hidrantes, testes de
alarmes de incêndio, vistorias, controle e manuseio de extintores, simulados de primeiros socorros, entre
outras funções pertinentes a Prevenção, Proteção e Combate ao incêndio. Em caso de emergências, fique
atento e siga sempre as orientações fornecidas pelos Brigadistas!
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO

Por: Roberto Peixoto

Novos Produtos
NOVO PRODUTO - CÓD. 164,0

Em janeiro foi confirmado o fornecimento de mais um produto pela Sigmaplasth
para empresa do segmento de cosmético Eudora que é mais nova integrante
Grupo Boticário. Trata-se de uma tampa que será utilizada em uma linha
hidratantes feminino denominado NEO Essens. Neste desenvolvimento aproveitamos a concepção
molde cód. 143,0. O produto encontra-se em fase final de aprovação e a previsão para inicio
fornecimento é a partir de abril/11.

do
de
do
de

TAMPA Casa&Perfume (2º molde) CÓD.110,5

A partir de março estaremos iniciando a produção do segundo molde construído para Tampa Casa&Perfume cód.110,5. Com a
inserção deste segundo molde estaremos aumentando nossa capacidade produtiva para esta tampa, o que resultara em um aumento
significativo no volume de tampas fornecido atualmente. O molde se encontra em fase final de try-out para posterior aprovação.

Auditoria Cria Sim
AUDITORIA CLIENTE CRIA SIM
No dia 17/02/11 passamos por uma auditoria conduzida por representantes do Grupo CRIA SIM que compõe as empresas DAVENE
(segmento de higiene pessoal) e K&M (segmento domisanitário). Esta auditoria faz parte de um programa de Qualificação de
Fornecedores que visa auxiliar de forma geral a unificação dos sistemas de qualidade e atendimento aos requisitos de Boas Práticas de
Fabricação e Controle bem como a obtenção de parceria para um crescimento comum em busca da melhoria contínua. O resultado da
avaliação superou as expectativas do cliente onde obtivemos os seguintes índices de atendimento:
•
•

ÍNDICE DE QUALIDADE DO FORNECEDOR (IQF) 93,3%
ÍNDICE DE ATENDIMENTO AOS ITENS IMPRESCINDÍVEIS (IQI) 91,5%

www.sigmaplasth.com.br
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DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO

Por: Roberto Peixoto

Processo de Tampografia
ESTOJO DE MAQUIAGEM

No mês de fevereiro foi inserido no setor de produção mais uma máquina de
Tampografia para gravação do estojo de maquiagem cód. 948,0. Com a reutilização desta
máquina que estava desativada, conseguimos aperfeiçoar uma das etapas de fabricação deste
produto, onde o processo de gravação passou a acontecer simultanemante com a produção da peça.

SIGMA ENTREVISTA Gestão Participativa entrevista : Diogo dos Santos Santana (Compras)
Suelen: Após a conclusão de seu curso
superior, quais serão seus próximos
objetivos que agregarão valor a sua
carreira?
R: Tenho vários objetivos, dentre eles
investir em mim para poder me
proporcionar
possibilidades
de
crescimento profissional e pessoal,
gostaria muito de fazer um curso na área de custo ou fiscal, que
além de poder aperfeiçoar o meu departamento vou agregar a mim
uma importante bagagem de conhecimento nessa área.
Karla: Diogo, em quase nove anos de empresa considerando todo
seu desenvolvimento profissional e pessoal, nos diga qual a maior
lição que você aprendeu?
R: Todo ser humano é passível de erros e em alguns momentos, e
quando a gente acha que não tem mais saída, Deus ascende uma
luz, eu aprendi e estou aprendendo que todos possam evoluir,
amadurecer e se desenvolver quando temos por perto pessoas que
sempre estão nos incentivando e acreditando que tudo é possível. A
Sigmaplasth investe sempre em seus profissionais, eu sou um
exemplo disto, pois minha jornada começou há nove anos, passei
por vários departamentos que foram meu alicerce e minha escola e
até hoje estou me desenvolvendo e evoluindo, agradeço a
Sigmaplasth por acreditar em mim e no meu desenvolvimento.
Franceline: Diogo, como você enxerga sua passagem pelo setor de
Almoxarifado? Conte nos como foi sua trajetória até chegar ao
departamento de compras.
R: A minha passagem no almoxarifado foi muito importante em
minha vida profissional e pessoal, pois foi onde tudo começou, no
primeiro momento pensei que fosse ter dificuldades a manusear
aqueles materiais e equipamentos, parece fácil, mas não é, mas
com passar dos meses, vi que não era um bicho de sete cabeças, foi
daí em diante que me despertou uma curiosidade e interesse pelo
plástico, comecei a conhecer resinas e entender qual a importância
dela em nosso segmento, apreendi a manusear o estoque e analisálo, ao longo desses seis anos no almoxarifado, eu busquei conhecer
mais sobre tudo o que pudesse me agregar valor até apreendi a
lidar com diversos perfis de pessoas; outra coisa muito boa que eu
apreendi também foi escutar mais, ter paciência e ser sempre

cauteloso em tudo que faço, tive uma passagem rápida pelo setor
da logística onde também me agregou mais conhecimento, tive
meus escorregões, mas graças a DEUS consegui me manter, e com o
desligamento do profissional no setor de compras surgiu uma
oportunidade e o convite para atuar no departamento, graças a
todas essas experiências em minha trajetória profissional hoje
posso dizer que consegui alcançar uns dos meus sonhos. O
departamento de compras para mim é todo dia um novo desafio,
pois sempre aprendo algo novo e me vejo em diversas situações
onde tenho que ter toda a sabedoria, descência, rapidez e calma ao
mesmo tempo em estar lidando com pessoas internas e externas e
tomando diversas decisões, estou em evolução todo dia, tenho
ainda vários pontos em mim como pessoa e profissional para
melhorar e aprimorar conhecimento. Estou buscando... e acredito
que dia após dia conquisto meu espaço.
José Carlos: Tenho observado que você é um dos funcionários, que
vem progredindo profissionalmente na empresa. O que você pode
dizer aos seus colegas de trabalho, para que também consigam
este feito em sua vida profissional. De que forma pretende dizer
que é grato por tudo que recebeu?
R: Obrigado pela sua observação, mas eu sei que tenho muito ainda
que melhorar, todos sabem, já tive meus altos e baixos, mas graças
a DEUS continuo de pé, acreditando que com esforço e dedicação
todos nós iremos alcançar os nossos objetivos, eu agradeço a
Sigmaplasth pelas oportunidades que ela me proporcionou e espero
poder atingir as expectativa da empresa e realmente agradecer em
resultados positivos para a organização.
Cida: Qual a importância do setor de compras, nesta fase de
redução de custos na qual a empresa esta passando?
R:O setor de compras tem uma importância como um todo, pois se
compras compra bem, vendas vende bem, é obrigação do setor de
compras a redução de custos constantes, por esse motivo que a
“organização” quando dá essa incumbência ao profissional (o coloca
no setor) ele deve vestir a camisa e analisar criteriosamente todas
as necessidades de compras, então, falando em modo geral temos a
obrigação de fazer o melhor para a empresa e ajudá-la a ser
competitiva no mercado.

ANIVERSARIANTES
JANEIRO
RENATO PERISSATO – 02/01
AMILSON SANTANA – 12/01
SILVIO JUNHO – 12/01
SILVIA FERNANDES – 13/01
HELENITA NASCIMENTO – 15/01

Por: Karla Catariny
FEVEREIRO
EVANDRO JUNIOR – 20/02

ROBÉRIO REIS – 20/01

Não Jogue este artigo em vias públicas. Respeite o Meio Ambiente!
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