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DDS funcional é implantado na Ibéria

A partir de março o Programa de 
DDS coordenado pelo Técnico 
em Segurança do Trabalho 
Flavio Pozer passou a contar 
com a participação efetiva dos 
líderes, cabendo aos mesmos 
conduzir o programa no setor de 
sua responsabilidade.

A proposta é trazer mais confia-
bilidade e eficiência aos temas 
abordados, uma vez que o líder 
por estar no convívio diário da 
equipe fortalece a credibilidade 

Líderes da Segurançadas informações e possibili-
ta que os participantes fiquem 
mais a vontade para expor opi-
niões e sugestões. 

Durante a apresentação do 
novo formato Flavio reforçou 
aos colaboradores sobre as nor-
mas para o acesso ao parque in-
dustrial, tais como a proibição 
de acesso portando celulares, 
aparelhos eletrônicos, acessó-
rios em geral e também o uso 
obrigatório do protetor auricu-
lar. 

O programa intenta envolver 
demais colaboradores para que 
também sejam condutores do 
programa, “o comprometimen-
to é a chave mestre para a Se-
gurança e a eficiência do DDS”, 
afirma Flavio Pozer.

Canal de Comunicação 
Visando fortalecer a 
comunicação interna 
o DRH implantou em 
fevereiro o projeto 
“Canal Aberto” que 
consiste em encontros 
trimestrais com os 
colaboradores para 
orientações gerais  e 
trocas de informações .

Segundo a Analista de RH, Camila Pessoti, o programa 
intenta aproximar os colaboradores quanto às tomadas 
de decisões da empresa, “além de deixá-los mais 
informados  queremos captar novas ideias, apresentando  
juntos soluções”,  conta.

A partir de março o De-
partamento de Segurança 
promove reuniões men-
sais com os líderes para 
debates sobre segurança.
  
Na ocasião foi reforçado 
sobre as responsabilida-
des dos líderes na elimi-
nação das condições de 
risco e o formulário de 
orientação que deverá ser 
aplicado quando houver 
divergências por condu-
tas inseguras leves.
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PPR e Comissão
Em fevereiro foi reali-
zado a eleição para a 
formação da Comissão 
do PPR 2015, composta 
por 16 membros (8 titu-
lares e 08 suplentes).
As responsabilidades 
da Gestão é auxiliar, 
monitorar e acompa-

nhar os resultados parciais das me-
tas alcançadas. Nesse ano, a partir 
de maio, as reuniões serão realiza-
das todo dia 08 de cada mês (exceto 
no mês de agosto e novembro que 
serão realizadas no dia 10) às 14 hrs, 
na sala de reunião.

Apresentamos a nova edição de nosso Iberi-
to News e trazemos diversas informações das 
áreas da Ibéria, afinal nesse primeiro trimestre 
novos programas foram implantados, em es-
pecial, para aprimorar a comunicação interna, 
a interação das equipes, a segurança do traba-
lho e o atendimento aos clientes.

O Grêmio D2G trouxe surpresas na progra-
mação com novas parcerias e cursos inéditos.
Para atenter aos pedidos além da remodela-
gem do Iberito, abrimos um espaço para pu-
blicação de humor, dicas de receitas, filmes e 
livros. Para participar procure o Departamen-
to de Marketing (ramal 9013). Boa leitura!
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Novos Projetos
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Capacitação e Gestão de Pessoas

Jovem Aprendiz 2015
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Atenta à visão da empresa e ao desenvolvimento de seus profis-
sionais a Ibéria tem investido em um excelente treinamento de 
Liderança. Ministrado pela consultora Rose Lago cerca de 50 cola-
boradores participam da capacitação que  possui encontros men-
sais por durante 06 meses (módulos).

Dinâmicas, vídeos e apresentações são algumas das técnicas que 
buscam a capacitação relacionadas à gestão de pessoas.

Para a Diretora da Ibéria, Rita Gallardo, o investimento é apri-
morar e alinhar os relacionamentos interno de forma que todos 
atuem com a mesma visão, valor e filosofia.

Segundo a consultora Rose Lago uma boa gestão dos elementos 
de uma organização causa um crescimento amplo, onde todos 
contribuem e geram resultados positivos. “O mercado foca em 
profissionais que sejam líder de líderes, ou seja, aquele profissio-
nal modelo que lidera equipes pro- ativas e comprometidas em 
otimizar o seu ambiente de trabalho, seja nos processos, no clima 
organizacional ou na evolução profissional da equipe”, afirma. 

Em março a Ibéria deu início ao Programa Jovem Aprendiz 
2015 que selecionou 20 adolescentes para exercer atividades 
em diversos setores da empresa.   

Para Carlos Roberto Martins, Supervisor de RH, o programa 
traz a formação de futuros profissionais e ao mesmo tempo 
que possibilita a inserção deles no mundo do trabalho. “São 
jovens e adolescentes que almejam desenvolvimento profissional e, 
principalmente, a realização de sonhos”. 

Desejamos sucesso aos participantes para que por meio do programa  
desenvolvam excelentes carreiras profissionais.

As cinco características do Líder de Alta Performance

1º Velocidade: Agilidade na execução das ações e na solução de problemas;
2º Polivalência: Habilidade e conhecimento para exercer com eficiência várias ativi-
dades.
3º Visão: Arte de vislumbrar um futuro eminente e projetar o amanhã;
4º Realização: Colocar em ação o planejamento teórico. Estar atento para que não 
permaneçam apenas no mundo das ideias.
5º Entender de gente:  Tratar com cordialidade e olhar para as pessoas com atenção. 
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 No dia 06 de março para celebrar o Dia Internacional da Mulher 
(08 de março) a Ibéria ofereceu um café especial para as colaboradoras.
 A confraternização foi realizada no refeitório e contou com a 
presença de aproximadamente 50 participantes. 
 Ao final  elas  foram presenteadas com um nécessaire personali-
zada e concorreram  ao sorteio de presentes concedidos pelas lojas: O 
Boticário, Aguamar, Silvana Modas, Encantos,  Provocação e Closer.
 A intenção da empresa foi promover a interação entre as colabo-
radoras e enfatizar a importância de cada mulher para a empresa.
“Felicitamos as mulheres por sua determinação, dedicação e o 
apoio de todos os dias”.
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A equipe da expedição é o nosso destaque nesta edição, afinal o setor além dos excelentes tra-
balhos apresentados neste primeiro trimestre de 2015, em março passou a contar com o apoio 
do recém contratado Décio Brandt.
Muito conhecido na empresa, Décio prestou serviços como Moto-
rista para as transportadoras parceiras por aproximadamente 19 
anos. Convidado à assumir a função de Programador de Cargas 
na Ibéria ele encarou o desafio e assumiu com presteza a função 
que lhe fora confiada.

Segundo ele, ambas as profissões possuem suas dificuldades, po-
rém a adrenalina de assumir novas responsabilidades é o fio con-
dutor para o seu entusiasmo: “Como programador estou sempre 
pensando no futuro, já que é necessário otimizar as junções de 
cargas conjugadas para a eficiência das entregas”, afirma ele.   

Ele afirma que seu projeto futuro é aprimorar-se na função de modo que possa ser mais preciso 
nas programações “Acredito que dia após dia eu aprendo mais e devo agradecer a equipe que 
me recebeu e que confia em meu trabalho”.

Parabenizamos ao colaborador desejando sucesso na nova carreira!

Colaborador Destaque 

Dia Internacional da Mulher
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Para incentivar a prática de exercícios físico o 
Grêmio D2G firmou parcerias com duas acade-
mias em Aguaí:  Studio C e Cia Health. 
Na Academia Studio C  além da modalidade 
de musculação é oferecido aulas de dança, boxe 
chinês, balé e jazz infantil. (A parceria inclui apenas uma mo-

dalidade por pessoa).

Com inéditos cursos o Grêmio D2G deu início à grade de atividades profis-
sionalizantes, esportivas e recreativas de 2015. E cerca de 250 pessoas, entre 
associados e familiares, estão participando das parcerias e cursos oferecidos 
gratuitamente.

Cursos D2G 2015

Ainda na área de esportes foram adicionadas 
aulas de jiu jitsu comandada pelo instrutor 
João Ricardo Souza e de Pilates pela fisiote-
rapeuta Andressa Ruiz, ambos tem recebido 
excelentes avaliações dos participantes.

Por ser um dos cursos mais bem sucedidos no-
vas turmas de informática foram abertas, sendo 
adicionado à grade uma modalidade especial de 
“Excel Executivo”.
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C O N H E Ç A  O S  B E B Ê S

Victor Miguel Marreiro dos 
Santos

nasceu em 09/01/15

Filho do colaborador  Julio 
Cesar Leite dos Santos 

(Onduladeira) e  Suzylene 
Marreiro dos Reis

Yasmin Pereira da Silva
nasceu em 30/01/15

Filha do colaborador  
Denilson Ferreira de Paula 

(Ibertrans) e  Cristiane 
Gomes Pereira de Paula

Enzo Lellis Costa
nasceu em 23/02/15

Filho do colaborador  Jean 
Rangel Costa (Impressoras) 

e  Ariane Cristina Lellis 
Costa

Steffany Maria Simões 
Martins

nasceu em 06/03/15
Filha do colaborador  

Maicon H. Teixeira Martins 
(Onduladeira) e  Nathalia de 

Carvalho Simões

Sophia Heloisa Martins Luz 
nasceu em 11/03/15

Filha do colaborador  Danilo 
Leandro da Silva Luz 

(Paletizadora) e  Daiane 
Caroline Viana Martins
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Para a recreação e arte o Grêmio lançou o 
curso de Violão. 



Ibéria recebe visitas

SPAL IND. 
BRASIL 

BEBIDAS  
S/A

Representada 
pelas  Srtas. 

Flávia Ramos 
Teirreiro e 

Érica Caroline 
Vasques.

BIMBO DO BRASIL LTDA.
Representada pelas  Srta. Natalia 

Vittoruzzo Martinez Nunes

ROYAL CANIN DO BRASIL IND. E 
COMÉRCIO LTDA.

Representada pelas  Sr. Ricardo Vitulio e 
Srta. Romélia Pellegrino Barbosa.

Os representantes da Ibéria Embalagens estiveram 
presente em reunião no início de março quando rece-
beram instruções do Departamento Comercial sobre 
as novas diretrizes e o planejamento de vendas. 

Representação Ibéria 
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Feira Agropecuária 
Com a representação de 
Murilo Rodrigues a Ibé-
ria esteve presente na     
19 º Feaps (Feira Agrope-

cuária de Pilar do Sul) 
que apresentou os tra-
balhos dos produtores 
rurais daquela região. 
Como fornecedores de 
embalagens para o se-

tor agropecuário a Ibéria parabenizou ao município 
que conta com um dos maiores conglomerados de 
agronegócio do interior paulista.

Em março, o supervisor de PCP Edson Abel, a convite da ETEC de 
Aguaí, ministrou uma palestra aos alunos dos cursos de Técnico em 
Logística daquela instituição, abordando as funcionalidades do PCP 
(Planejamento e Controle de Produção) dentro de uma organização.

Para a docente do curso Alessandra Luciano o conteúdo foi fundamental 
para que os alunos conhecessem a atuação e as rotinas de trabalho do se-
tor, “Agradecemos a Ibéria e, em especial, ao colaborador Edson por ter 
explanado com entusiamo as vivências do setor PCP”.

Alguns dos alunos estiveram em visita à Ibéria para conhecer  a estrutura e a organização fabril.

ETEC na Ibéria
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Corrigindo os velhos Ditados
“Quem ri por último... não entendeu a piada.”
“Quem com ferro fere... não sabe como dói.”
“Em casa de ferreiro...só tem ferro.”
“Quem tem boca... fala. Quem tem grana vai a Roma.”
“Gato escaldado... morre. Poxa vida!”
“Quem espera... fica ansioso.”
“Quando um não quer...o outro insiste.”
“Os últimos serão... desclassificados.”
“Há males que vêm... para ferrar com tudo mesmo.”
“Se Maomé não vai à montanha...é porque ele se mandou para a praia.”
“Depois da tempestade vem a...gripe.”
“Antes tarde do que... mais tarde.”
“Quem cedo madruga...fica com sono o dia inteiro”.

Espaço livre
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