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CAVE 2017
No dia 13 de janeiro aconteceu a CAVE - Convenção Anual de Vendas Inplac, no Golden Hotel, em
São José, reunindo representantes comerciais, gestores e a diretoria da empresa. As estratégias apresentadas, as lições sobre resiliência do professor Paulo
Sabbag e os incentivos da empresa muniram nosso
bravo time na busca dos desafios lançados. “A Convenção de Vendas” foi SENSACIONAL!
MOTIVADORA, ENERGIZANTE e muito
POSITIVA para alcançarmos juntos, em equipe, o
objetivo da empresa.” BeckerPack Embalagens

FABRICANTE TOP CONVERTER
Estar atenta à rápida evolução do mercado, manter estreito relacionamento com
os laboratórios das petroquímicas, institutos de tecnologia, atender as mais singulares necessidades dos clientes, investir continuamente em pesquisa e desenvolvimento de materiais, máquinas, equipamentos, processos, informação e
pessoas. Essa é a receita da INPLAC para ser reconhecida como uma empresa
criativa e inovadora na avaliação do mercado: “EXCELÊNCIA NA
FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS PARA FERTILIZANTES – TOP
TRANSFORMADOR - PRÊMIO PPR” dentre todas as empresas do Brasil.
Na foto, o Dr Roberto recebendo o prêmio do Gerente de Vendas da Braskem,
Sr Claudemir Correa.

PRÊMIO ARGALIT
A Inplac recebeu mais um importante reconhecimento do mercado. Desta vez o
nosso cliente Argalit, do Espírito Santo, um dos 12 maiores produtores de argamassas e tintas do Brasil, confiou-nos o prêmio de “O Melhor Fornecedor
Argalit”, segundo os critérios Flexibilidade, Confiabilidade, Rapidez, Custos e
Qualidade. Na foto, Vonete e André, do SAC, ladeados pelos diretores da Argalit, Phillipy e Raphael Cassaro.

PARCERIA DE GIGANTES
A Inplac passará a fornecer embalagens à ADM Products - à maior indústria de
insumos alimentícios do planeta - em sua nova fábrica no Brasil, que será inaugurada em março deste ano, em Campo Grande/MS. Destaque para a o resultado da auditoria, cuja excelente pontuação nos coloca no topo do ranking entre
os fornecedores da empresa.
“A Convenção da Inplac foi sensacional! A melhor que eu participei.”
Gil Representações
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VISITAS DE CLIENTES
Estiveram nos visitando no último dia 5 de dezembro os clientes Mottin & Pavin, Irmãos Mottin, Engecal, Grasp, Cibracal, Cal cem, Polical, Montecal, SGS,
Colombocal e Tancal, da região de Colombo, na Grande Curitiba. Depois de
um dia agradável no Costão do Santinho e jantar com a diretoria da empresa,
nossos queridos visitantes ficaram encantados com a visita “rádio guiada” pela
fábrica no dia seguinte. Encerrando o programa com um almoço na AREFI by
chef Emílio, a volta pra casa foi com gostinho de quero mais.

VISITAS DE CLIENTES II
No dia 16 de janeiro recebemos o diretor da Rejuntamix – um dos nossos principais consumidores da linha Valvoplac, Luciano Braga, e sua esposa Flávia
Pinheiro. Após a recepção no Costão do Santinho, visitaram a fábrica, conheceram o Sistema da Qualidade Inplac, certificações, laboratórios de pesquisa e
desenvolvimento e a estrutura comercial de suporte ao cliente.

QUALIDADE ASSEGURADA
Nos últimos meses fomos auditados pelos clientes Electrolux, Solae-Dupont,
QGN-Church & Dwight, Arno-Grupo SEB e ADM Products, nas áreas de
Qualidade Total ISO 9001, Boas Práticas de Fabricação – BPF/APPCC, Meio
Ambiente, Saúde e Segurança no Trabalho e Responsabilidade Social. Fomos
qualificados por todos e novamente recebemos a recomendação da Bureau
Veritas da certificação ISO 9001 e, ainda, nossos produtos destinados ao envase
de produtos perigosos foram novamente atestados pelo INMETRO - qualidade
INPLAC aferida e atestada por gigantes mundiais.

WORKSHOP LEAN MANUFACTURING
Em setembro foi realizado o workshop de encerramento do PEPC – Programa
de Encadeamento Produtivo para a Competitividade Simpesc, em Joinville,
ciclo 2014/2016. A Inplac integra o grupo de sete empresas participantes e esteve presente para apresentar os resultados obtidos.

EQUIPE APPCC
Com o objetivo de garantir a qualidade sanitária e conformidade das embalagens
destinadas ao contato com alimentos, foi criada a equipe APPCC Inplac. Esse
time multidisciplinar tem a responsabilidade de identificar e analisar os perigos e
pontos críticos de controle, realizar a verificação contínua do processo através
de auditorias periódicas, propor melhorias e colaborar com o ciclo de melhoria
que sustenta os programas BPF e APPCC.

ERGONOMIA NO TRABALHO
Uma análise ergonômica do trabalho por especialistas resultou num laudo completo com orientações sobre postura e sugestões de melhorias - repassadas aos
colaboradores ainda durante as visitas. O SESMT – Serviço Especializado em
Engenharia de Segurança e em Medicina no Trabalho é responsável pelo cronograma de adequação, que se estende a treinamentos periódicos sobre o tema,
proporcionando um ambiente de trabalho mais saudável para todos.
“Fiquei maravilhado pelo otimismo transmitido, pelos desafios lançados e pelo
reconhecimento à equipe.” Jucemar Jonas Zeferino, Coord. Expedição
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BRIGADA DE INCÊNDIO
Em 2016 implantamos nossa Brigada de Incêndio, aprovada pelo Corpo de
Bombeiros de Santa Catarina e que contou com a formação de 22 brigadistas
voluntários e dois particulares. Foram adquiridos equipamentos de primeiros
socorros e de combate a incêndio, bem como elaborado um plano de treinamento. Parabéns aos bravios brigadistas voluntários!

3ª GINCANA SST
Em dezembro último foi encerrada mais uma edição da Gincana de Saúde e
Segurança no Trabalho Inplac, com a vitória do Corte & Solda. A entrega da
premiação foi no último dia 5 com um café especial.

CUMBUCA
A ferramenta recebe esse nome porque, a cada encontro semanal, o nome de
um integrante do grupo é sorteado numa cumbuca para liderar a reflexão acerca
de um determinado tema estudado e fazer a ponte entre a teoria e o dia a dia da
empresa. Além de trazer resultados concretos e fáceis de serem aplicados, o
método incentiva o autodesenvolvimento dos colaboradores e desenvolve o
espírito de equipe. Entre as temáticas discutidas estão a técnica, a atitude e o
relacionamento, sempre com enfoque na liderança.

COMPROMISSO COM O MEIO AMBIENTE
A gestão dos resíduos gerados é uma preocupação manifestada desde a fundação da Inplac. Os consumidores desses materiais são homologados e comprometem-se com o destino seguro desses materiais por meio do Manifesto de
Transporte de Resíduos – MTR, regulado pela FATMA. Além disso, o despacho de resíduos classe I, considerado perigoso (óleos, lâmpadas, materiais hospitalares etc), passou a ser autorizado mediante a emissão do MTR on-line procedimento que a Inplac adotou já no primeiro dia em que entrou em vigor.

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO
Os colaboradores seguem num tour pela fábrica, conhecem células de apoio e
as características principais dos processos. O programa fortalece o sentimento
de pertencimento, promove visão sistêmica e revela descobertas. “Estou surpresa com tudo o que vimos. Esta oportunidade deve ser estendida a todos”, empolga-se Jussileide de Araújo Silva, no VAL há 23 anos.

MOSTRA CCQ
Ocorreu em setembro a 3ª Mostra CCQ de Equipes de Melhorias INPLAC,
com a missão de apresentar as ideias implantadas. Por trás dos resultados obtidos estão o estímulo à aprendizagem, criatividade, liderança e busca da inovação
por meio da gestão participativa e trabalho em equipe. Os circulistas participaram do Encontro Catarinense de CCQ e, a convite da diretoria, celebraram os
resultados num jantar especial no balneário de São Miguel.
“Agregadora, instigante, desafiadora! Marco promissor de um novo tempo para a Inplac.
Angelo Stramasso, Representante Comercial
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PRÊMIO IGK 2016
Emoção, alegria e reconhecimento marcaram a cerimônia do 14º Prêmio do
Instituto Guga Kuerten, realizada em agosto, que contou com apresentações de
dança e música e foi encerrada com um show do cantor Luiz Meira e cantores
catarinenses. A INPLAC é parceira do Instituto Guga Kuerten há quatro anos,
com muito orgulho! Através de ações educacionais e esportivas, desenvolvimento pessoal e social de crianças e adolescentes, o programa contribui para a construção de uma visão mais ampla da realidade em que estão inseridas, na busca
do exercício pleno de sua cidadania.

GUARDIÃO AMBIENTAL
A Inplac, como grande incentivadora de ações de proteção ao meio ambiente, é
uma das empresas apoiadoras do programa Guardião Ambiental desde o seu
lançamento, em 2015. O programa é uma iniciativa da Prefeitura de Biguaçu,
através da Fundação Municipal de Meio Ambiente - FAMABI e está sendo oferecido em sua segunda turma, composta por 30 alunos regularmente matriculados nas séries finais do ensino fundamental II, com idade entre 12 e 14 anos.

CAVE 2017 . Convenção Anual de Vendas INPLAC
“Foi realmente a melhor reunião que já participamos. A garra do Professor Fernando é contagiante, o Dr. Roberto sempre inovando com novos produtos e o Silvio com esse jeito “moleque” deu uma nova cara a esse
time.” PL Representações
“Quando pessoas se reúnem em prol de um bem comum, depositam esforços,
emanam energias, constroem soluções, viabilizam ações e saem de coração motivado!” Bio Representações
“Não podemos obter resultados diferentes agindo da mesma forma... Parabéns pelas mudanças!”
Leonardo Cristofolini, Representante Comercial

“Uma reunião organizada e motivadora!” Joaquim João Manes, Coord. Controle de Qualidade
“A transparência da empresa com informações e a união do grupo foi entusiasmante!”
Cláudio Laurito de Oliveira, Coord. Corte&Solda

“A visão do Dr Fernando sobre o cenário econômico e político, a apresentação do Sr Francisco sobre o desempenho financeiro da empresa, os novos produtos desenvolvidos sob a liderança do Dr Roberto e a competência do Silvio nos enchem de otimismo.” Altair José Ferreira, Coord. de PCP
“Há muito tempo não via uma iniciativa tão importante. Recebemos uma injeção de ânimo!”
Milton dos Passos, Coord. de Extrusão

“Transparência das informações e incentivos aos nossos representantes e funcionários fazem a diferença.”
Ivone Aparecida Mattos, Coord. Comércio Exterior

“O sucesso do evento foi grandioso. Saímos de lá motivados!” Glayson dos Santos, Coord. Impressão

EXPEDIENTE:
Conselho Editorial: Adilson SMT, Darlan PGE,
Joiciane GQT, Sávio DGP, Silvio DIR.

