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“FUNCIONÁRIO BOM,
BOM, É FUNCIONÁRIO
FUNCIONÁRIO BEM INFORMADO.”
Capa: Curso de Interpretação Norma SA8000 – Responsabilidade Social

Comprometimento com Responsabilidade
Social, aqui funciona!
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Contratações
 Julio Cesar dos Santos – Oficial de injetora
 Marcos Freire de Aguiar – Oficial de injetora

Contratações

Nos meses de Maio à Agosto, tivemos

algumas
contratações no setor de Injeção. Dentre os contratados,
houve a contratação de um ex-funcionário, Marcos Freire
de Aguiar.
 Alexandro Ferraz Santos – Oficial de injetora
 Eriane Santos da Silva – Oficial de injetora
 Fabio Vitalino Peixoto – Oficial de injetora

Nessa nova fase, a Sigmaplasth gostaria de desejar a
todos vocês muita sorte! Que vocês consigam
desempenhar um bom trabalho para atingirem seus
objetivos e metas.
Estaremos torcendo e contando com vocês. Boa
sorte e sejam bem vindos!

Promoções
Promoções

No

mês de Junho tivemos a promoção do
funcionário Fernando Jesus da Silva, que passou do
cargo de Meio Oficial a Oficial de Injetora.
O Fernando foi contratado no mês de Fevereiro e
em poucos meses conseguiu se desenvolver fazendo jus
à sua promoção.
Fernando, a Sigmaplasth agradece e parabeniza
seu empenho e dedicação demonstrados ao longo
desses meses. Continuamos a lhe desejar muita sorte!!
Em Julho, tivemos as promoções dos funcionários:
Josimar Pereira Mourão, Mauricio Silva Cavalcante e
Ricardo Santos da Silva, ao cargo de Oficial de Injetora.
Também em Julho, o funcionário José Augusto

Neres foi promovido ao cargo de Preparador de
Máquina Injetora Jr.
O José Augusto é considerado um grande apoio ao
Encarregado de Produção e a toda a equipe no setor de
Injeção.
No mês de Agosto, houve a promoção de um
funcionário para o setor Técnico.
O funcionário Ricardo Peixoto de Oliveira, após
trabalhar 2 anos no setor de Injeção, passou por um
processo seletivo interno e foi promovido ao cargo de
Auxiliar Técnico em Processos e Qualidade.
A todos os promovidos, a Sigmaplasth parabeniza
pelas promoções e deseja boa sorte e muito sucesso.

Datas Comemorativas
Dia dos Namorados

Para comemorar o dia dos namorados, tivemos a presença do parceiro O
Boticário.
Durante um dia inteiro houve exposição de produtos e os funcionários
puderem fazer suas aquisições de forma mais tranqüila e confortável. Os produtos
foram vendidos com descontos, parcelados e com possibilidade de desconto em folha
de pagamento.
A próxima visita do parceiro O Boticário está programada para o mês de
Dezembro.
Dia das Mães
A Sigmaplasth gostaria de registrar seu carinho a todas as Mães do mundo, mas em especial às Mães que fazem parte
da Sigmaplasth.
Izelita, Jaqueline, Cida, Gilda, Ceiça, Socorro, Pauleane, Mirian, Monica, Sara e Silvia, a vocês desejamos muita alegria e
felicidade.
“Não há no mundo nada igual ao amor da mãe pelo filho. Ele não conhece leis, ousa fazer qualquer coisa e atropela
sem remorsos tudo que estiver em seu caminho, simplesmente para proteger um filho.”
Feliz dia das Mães!
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Eleições Responsabilidade Social

No

mês de Julho tivemos a eleição do novo
Representante de Responsabilidade Social por parte dos
funcionários.
A cada três anos, através de votação, elegemos um
Representante por parte dos funcionários para facilitar a
comunicação sobre assuntos da empresa que envolvem
Responsabilidade Social.
Nossa última eleição foi em Junho/2009 onde foi
eleita a Sra. Maria Alves do Nascimento, que durante esse
três anos representou seus colegas de trabalho nos
assuntos pertinentes a RS.
A Maria se candidatou novamente para participar dessa eleição, onde com 24 votos, os
funcionários a reelegeram como Representante pelos próximos três anos.
O funcionário Ricardo Peixoto de Oliveira se candidatou para as eleições e teve 19 votos
a seu favor. Sendo assim, ele passa a ser suplente da Maria quando se fizer necessário.
Maria, parabéns pela reeleição. Desejamos sorte por mais esses 3 anos de representação.

Festa Julina

No dia 06 de Julho, os funcionários da Sigmaplasth realizaram uma festa Julina, com direito a churrasco e
comidas típicas como: cuscuz, bolo de milho, bolo de fubá, quentão, vinho quente e
muito mais...
Foram 5 horas de festa que contou com a presença de mais de 40 pessoas.
Tivemos fogueira, muita dança e diversão, e também algumas fotos para registrar esse
dia tão agradável.
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Curso de Interpretação Norma SA8000 – Responsabilidade Social

No dia 10 de Agosto, a empresa proporcionou a alguns funcionários através da KMP Consultoria,
um curso de Interpretação da Norma SA8000, que trata de assuntos de Responsabilidade Social nas
empresas.
A SA8000 é um sistema de auditoria que tem seus requisitos baseados nas normas internacionais
de direitos humanos e nas convenções da OIT (Organização Internacional do Trabalho).
O curso teve o objetivo de reciclar e atualizar a empresa e
funcionários sobre nossa Responsabilidade Social e os impactos dela na
Sociedade.
Atualmente na Sigmaplasth temos uma Gestão de Responsabilidade Social que conta
com duas representantes. Karla Catariny N. Elias Macarelli – Analista de RH, como representante
da empresa para assegurar o atendimento aos requisitos de RS e a Maria Alves do Nascimento –
Inspetora da Qualidade, como representante dos funcionários para facilitar a comunicação com a
Alta Direção sobre assuntos de RS.
O curso foi ministrado nas dependências da empresa pelo instrutor Eduardo de Andrade,
e contou com a participação das representantes de Responsabilidade Social, o suplente Ricardo
Peixoto de Oliveira e demais convidados.

Festa de Confraternização 2012

Já virando tradição, todo final de ano realizamos nossa festa de confraternização no mês de Dezembro. Esse ano nossa
festa será realizada no dia 15/12/12.
Estamos reservando um lugar bastante especial na região de Atibaia para passarmos um dia agradável com muita diversão.
Para relembrar, vejam algumas fotos dos anos anteriores.

DEPARTAMENTO PESSOAL

Por: José Carlos de Lima

Abono Salarial e rendimentos

N

o mês de agosto/2012, mais uma vez a Sigmaplasth realizou a integração com a Caixa Econômica Federal
para que seus funcionários recebessem o PIS, sem precisar se locomover até uma agência ou esperar a data de
aniversário. Foram um total de 13 funcionários contemplados com o Abono Salarial e outros com Juros. Nos próximos
anos daremos continuidade ao Programa Caixa PIS Empresa, quem sabe você poderá ser mais um contemplado?
Página 4

Sigma News

www.sigmaplasth.com.br

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

Ano VI – 28ª Edição

Maio à Agosto 2012
GARANTIA DA QUALIDADE

Tiragem 70 exemplares
Por: Roberto Peixoto de Oliveira

Auditoria Interna NBR-ISO 9001:2008

Realizada nos dias 04 e 05 de junho auditoria interna no Sistema de Gestão da Qualidade Sigmaplasth. O resultado da auditoria correspondeu
as expectativas quanto à manutenção do Sistema.
Neste evento não foram avaliados todos os setores/processos que contemplam o escopo, os setores que ficaram de fora, serão avaliados durante os
dias 13 e 14/11/12, são eles, RECEBIMENTO, SUPRIMENTOS, COMERCIAL, RECURSOS HUMANOS, DIRETORIA E AUDITORIA INTERNA, AÇÕES CORRETIVAS E
PREVENTIVAS.
Confira o resultado na próxima edição.

Auditoria Manutenção do certificado NBR-ISO 9001:2008

Nos dias 17 e 18/11/12 acontecerá nossa próxima manutenção do certificado, através da Certificadora SGS. Por se tratar de uma auditoria de
manutenção, será parcial, os setores que serão auditados, são os mesmos da auditoria interna citados acima.

DESENVOLVIMENTO DE EMBALAGENS

Por: Roberto Peixoto de Oliveira

Tampa c/Lacre 165-0

Segue em andamento, prospecção de novos clientes do segmento farmacêutico para fornecimento da tampa c/ lacre 165-0, foram
disponibilizadas amostras para testes e estamos aguardando feed-back sobre resultados dos mesmos.

INVESTIMENTOS EM PROCESSO PRODUTIVO

Por: Roberto Peixoto de Oliveira

Máquina para aplicação de disco – Tampa 171-0

O prazo de entrega da máquina para aplicação de disco previsto para o mês de maio foi reprogramado para setembro devido à mudança no
projeto original da máquina que se mostrou inviável.

Máquinas Injetoras

Em julho a Direção confirmou aquisição de mais três maquinas injetoras, serão duas com força de fechamento de 220 toneladas e uma com
170 toneladas que seguirão o padrão das máquinas atuais, a única exceção, é em relação ao motor, estas máquinas foram concebidas com servo motor
que reduz o nível de ruído e consumo de energia em relação às atuais. Com a inserção destas máquinas, a nossa capacidade produtiva aumentará em
16%. Previsão de chegada das máquinas para o mês de dezembro/12.

Máquina para Try-Out de Moldes

O Setor de Desenvolvimento de Embalagens passará a dispor de uma máquina exclusiva para realizações de try-out durante todo processo de
desenvolvimento e validação de novos projetos, esta máquina também será utilizado para monitoramento e validação das correções em moldes que
retornam de manutenção antes de retornarem para produção. Este novo direcionamento visa reduzir horas improdutivas e garantir as condições
adequadas para os moldes em produção. Esta máquina será disponibilizada a partir da chegada das novas máquinas.

INVESTIMENTOS EM INFRA ESTRUTURA

Por: Roberto Peixoto de Oliveira

Alinhado com crescimento que a SIGMAPLASTH vem alcançando nos últimos anos, foi efetivado em agosto, locação de mais um prédio com
1.000m² de extensão.
Esta nova planta instalada estrategicamente ao lado da nossa planta atual, dispõe das mesmas características físicas e será destinada
principalmente para estoque de matéria prima e atividades de Logística. Esta nova estrutura resultara em melhorias significativas em toda cadeia
produtiva e no fluxo de alguns processos. Abaixo destacamos as principais:
•
Otimização das atividades de logística, pois com a proximidade que passará a ter com o setor de produção, será eliminando o carregamento,
transporte e descarregamento das embalagens diariamente, devido a distância atual entre os dois setores.
•
Redução de riscos ergonômicos nas atividades de Logística;
•
Aumento da capacidade de armazenagem para matéria prima e produto acabado, e consequentemente redução da rotatividade de compras e
recebimento;
•
Aumento da infra estrutura industrial (setor de produção). O espaço utilizado atualmente para armazenagem provisória das embalagens produzidas
diariamente, será destinado para produção, com este novo espaço, o setor de produção comportara mais seis máquinas injetoras sendo que três já
foram adquiridas.
•
Novo layout para os setores técnicos e operacionais, com melhor distribuição e maior espaço físico;
•
Disponibilidade de uma nova Sala exclusiva para realização de treinamentos.
O novo prédio esta passando por uma reforma para adequação e padronização de acordo com a nossa estrutura atual, a previsão para início das
atividades é a partir de dezembro de 2012.
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SIGMA ENTREVISTA
Deivid Domingos – Comercial
Maria Alves: Deivid sabendo que o setor comercial é bem dinâmico, qual a diferença entre o departamento comercial e
o que você fazia antes de trabalhar na Sigmaplasth?
R: Antes da Sigmaplasth, exercia uma função na área administrativa voltada para logística em transporte internacional, com
isso a rotina se limitava apenas as tarefas internas da empresa. Hoje na Sigmaplasth tenho uma visão mais ampla, pois
além de acompanhar os processos internos, preciso também me preocupar com as necessidades dos clientes e tudo aquilo
que envolve os interesses da empresa, o que torna meu trabalho realmente muito mais dinâmico do que antes.
Franceline: Em seu ponto de vista, como esta sendo a atuação da empresa no Brasil?
R: Hoje posso responder essa pergunta com mais firmeza. Antes, no mercado em que atuamos, as empresas nacionais não
eram consideradas como primeira opção de parceria, e sim as multinacionais. Hoje percebo que o mercado esta mudando
essa visão, pois as empresas nacionais possuem estrutura para atender o mercado tanto quanto as multinacionais.
Trabalhando hoje na Sigmaplasth acompanho esta realidade e vejo uma empresa sólida, que se dedica totalmente aos seus
colaboradores e seus parceiros (clientes e fornecedores), e que esta se destacando cada vez mais por sua qualidade e
comprometimento no ramo de injeções plásticas.
Franceline: Como poderíamos diversificar nossas exportações, levando em conta que no momento atual 100% das exportações da empresa estão
concentradas na América Latina? Existem planos para que isto aconteça?
R: O mercado exterior é um pouco mais complexo, pois fora do Brasil não sabemos a real necessidade dos clientes. Para ampliar este mercado, deve haver
uma preocupação com as diferenças entre hábitos, culturas e principalmente com as normas desses países. O mercado atual necessita retornos rápidos e
com precisão, o mundo esta ficando mais interpessoal e esse é um momento chave para se aproximar e ficar integrado. Hoje para diversificarmos nossas
exportações, estamos realizando pesquisas de mercado e somente com os resultados destas pesquisas, somando o uso da tecnologia, é que poderemos
traçar metas para nos aproximar dos clientes potenciais.
Monica: Fale um pouco como é trabalhar no departamento comercial, o quer você já desenvolveu no setor e o que você planeja agregar no ano de
2013.
R: Trabalhar no Depto. Comercial é muito prazeroso, pois convivo com pessoas que considero professores e que tem o que agregar todos os dias. O fato
de se ter sempre um desafio diferente me mantém sempre motivado a crescer, além disso, manter contato com tantas pessoas diferentes nos torna mais
flexíveis para lhe dar com situações difíceis.
Quando recebi esta oportunidade de trabalhar no depto., fiquei um pouco assustado com os desafios, desde então fui traçando algumas metas e hoje
vejo que estão se concretizando, uma delas foi o desenvolvimento e inclusão dos processos de exportações internos. Hoje o departamento comercial
realiza todos os trâmites administrativos necessários para isso, gerando uma redução de custo significativa para a empresa. Fiquei muito satisfeito com
esse trabalho, pois proporcionou ao departamento novos conhecimentos. Para o ano de 2013 já existem alguns planos, um deles é ampliar as
exportações mantendo a excelência no atendimento, outro é buscar novos parceiros dentro e fora do país, já que a empresa está em crescimento e possui
estrutura para atender o mercado, que está cada vez mais competitivo, e acredito que com os nossos diferenciais podemos alcançar estas metas.
Decio: Em sua opinião, existem pontos que poderiam ser melhorados na estrutura da Sigmaplasth para facilitar os trâmites entre os departamentos?
Caso hajam, você poderia apontá-los?
R: Melhoria continua é algo fundamental para toda empresa em crescimento. Vejo isto presente na Sigmaplasth e em minha opinião, o que facilitaria
estes trâmites seria a melhoria na comunicação e na colaboração entre os departamentos. Este ponto é algo que deve estar em constante evolução em
toda empresa, já que o maior resultado é a satisfação de nossos clientes. E mais importante do que apontar as falhas, é se ter um plano para corrigi-las e
evitá-las. Acredito que isso é dever de todo colaborador, participar e sugestionar mudanças para seu trabalho e para a empresa. Vejo na Sigmaplasth essa
preocupação para com a excelência, pois a empresa proporciona treinamentos e reciclagens constantemente, para que falhas sejam cada vez mais
inexistentes nos processos.

ANIVERSARIANTES

Por: Karla Catariny

Maio

Junho

Julho

Agosto

Adriano Santos – Dia 01

Eriane Santos – Dia 01

Marcos Freire – Dia 01

Geraldo Trindade – Dia 03

Cláudio de Oliveira – Dia 12

Wanderson Alves – Dia 09

Damaris Almeida – Dia 09

José Valter – Dia 04

Fábio da Hora – Dia 14

Mauricio Silva – Dia 10

Sara Silva – Dia 13

Deivid Domingos– Dia 18

Paulo Henrique – Dia 12

Robson Santana – Dia 17

Ricardo Peixoto – Dia 20
Anderson Soares – Dia 21
Juliana Mantovan – Dia 24

Josimar Pereira – Dia 17
Monica Ciesco – Dia 18
Mirian Sandes – Dia 23

Fabiana Santana – Dia 19
Jaqueline Lins – Dia 29

A Sigmaplasth parabeniza todos os aniversariantes dos meses de Janeiro à Abril. Sucesso e Saúde a todos!
Não Jogue este artigo em vias públicas. Respeite o Meio Ambiente!
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