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Mais que uma Empresa,
uma grande família!
Honestidade,
lealdade, disciplina,
evolução e
simplicidade. Foram
esses os valores
desde 15 de julho
de 1990, quando
nasceu a Indústria
de Pias GhelPlus.

Vista aérea da GhelPlus/Matriz (Abril 2014)

Alicerçada na excelência de seus produtos e no respeito pelo cliente há 24 anos, a
empresa consolida sua marca no mercado e
expande suas instalações pelo Brasil. Além
da matriz em Ampére-PR, uma filial foi instalada em Escada-PE e o Centro de Distribuição montado em Atibaia-SP.
Estilo e inovação são os diferenciais que
têm colocado a marca GhelPlus nas residências de todo o Brasil. Sempre investindo para
suprir e exceder as necessidades do cliente, a
empresa conta com frota própria para que os
produtos sejam entregues rapidamente com
qualidade e eficiência.

A GhelPlus é, atualmente, a maior fabricante de pias em aço inox do Brasil, e busca
constantemente a evolução através de novos
produtos e serviços, valorizando seus colaboradores, respeitando a natureza e tendo a
sustentabilidade como foco para um futuro
de qualidade às próximas gerações.
Assim, a família GhelPlus conquista seu
espaço e reconhecimento merecidos. Admirada pelos colaboradores é, também, exemplo de que, com valores e vontade, o desenvolvimento e o sucesso é uma consequência.

depoimentos
Tenho muito prazer de vir para o meu setor de trabalho, todos os dias. É a empresa
que traz o meu sustento e mantém os pagamentos em dia. Sendo uma empresa
correta, a tendência é melhorar cada vez mais.
Claudemir Luis da Silva, 31 anos - Auxiliar de Produção / Concreto
Admissão em 12/03/2014

Desejei fazer parte da equipe GhelPlus porque é uma boa empresa. Valoriza o trabalhador. Todos os dias, ao ir para o trabalho, tenho a sensação de querer crescer
profissionalmente e aprender sempre mais.
Renato Teixeira de Lima, 24 anos – Auxiliar de Expedição
Admissão em 02/04/2014

Para mim é um privilégio fazer parte da família GhelPlus. Faço minhas obrigações,
procurando sempre dar o melhor de mim. É muito gratificante e é por isso, que até
hoje, faço parte do quadro de colaboradores da empresa.
Osvaldo Antônio Borsuk, 50 anos – Operador de Máquina
Admissão em 19/02/1991

Não tem como não se sentir da família GhelPlus, afinal são 11 anos contribuindo
e aprendendo com ela. Tive a oportunidade de começar como motorista na filial de
Escada-PE, e hoje coordeno a logística da unidade. Gera uma segurança por ser
uma empresa sólida. Tento sempre dar o meu máximo e enfrentar os desafios que
a mim são designados.
Fabiano Felippe, 35 anos - Administrador de Transportes
Admissão em 04/11/2002

Sinto orgulho em trabalhar aqui. Gosto do trabalho que exerço, das pessoas que
estão ao meu redor, e que, constantemente, influenciam o meu aprendizado e crescimento. Sinto-me realizada por estar inserida neste meio. A GhelPLus é uma empresa inovadora e promissora que acredita em meu trabalho, esforço e dedicação.
Pretendo continuar sempre em constante aprendizado, aproveitando os cursos oferecidos pela empresa e as oportunidades de crescimento intelectual e profissional.
Cláudia Michele Menegotti, 20 anos
Analista de PCP, Admisnistração da Produção
Admissão em 14/11/2011

Drones

Drone e Câmeras GoPro de alta resolução são utilizadas nas GhelPlus
para fazer filmagens e registros fotográficos

Os Veículos Aéreos
Não Tripulados
conhecidos como
VANTs foram
criados para fins
militares.
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São equipamentos com hélices e controlados por controle remoto. Foram desenvolvidos para serem usados em missões extremamente perigosas, para que não fosse preciso
arriscar a vida dos soldados. Auxilia ainda
em casos de buscas e resgates.
Ultimamente, os drones - que em inglês
significa zangão -, têm sido utilizados para
fins mais tranquilos. Com uma câmera acoplada em sua base, é possível captar imagens
aéreas, sem a necessidade de um helicóptero,
piloto e operador de câmera. Isso diminui
custos e acelera o trabalho, uma vez que o
drone pode decolar de qualquer superfície
plana.
No Brasil, o drone mais comum custa,
em média, R$ 1.500,00 e parece mesmo
brinquedo de criança. Tem controle remoto,
bateria e voa. O grave é que alguns compor-

tamentos podem causar sérios problemas. É
importante não sobrevoar onde há pessoas e
fiação elétrica.
Em manifestações ou shows, onde existe
grande concentração de pessoas, o drone é
sempre operado por profissionais preparados, que possuem cursos de aeromodelismo
para pilotar o equipamento.
O vento também é um fator de risco. Para
esses pequenos imprevistos existem no mercado acessórios, como o gimbal que permite
à câmera ficar nivelada, sem trepidar ou balançar com o vento ou os movimentos realizados.
É a tecnologia desenvolvendo mecanismos para facilitar a vida dos profissionais e
tornar possível que as atividades demandem
um tempo menor em sua produção.
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Bons de bola

GhelPlus/Gba Tetracampeã na Copa Regional Interfirmas.
Em pé: Barbora , Quevedo, Ceco, Darlei, Claudemir e Herlon
Agachados: Everton, Canhoto, Corbarinho, Fagner, Elói, Gilmarzinho e Fabinho

É tetra campeããããããão!
Pode comemorar
mesmo porque
a GhelPlus/GBA
venceu pela 4º vez
a Copa Regional
Interfirmas de
Futebol Suíço AABB,
em sua 17ª edição,
em Ampére – PR.

Há quinze anos participando do campeonato, é a equipe que mais ganhou títulos. Com o
time composto por Erlon, Danrlei, Lucas(Seco),
Fabinho, Eloi, Corbari, Rudi, Maikon, Claudemir,
Canhoto, Everson, Gilmarzinho, Adilson, Quevedo, Wagner e Sedenir e tendo como técnico Jiban
e o auxiliar técnico Antônio Barboza, não teve
para ninguém!
Foram 09 equipes, divididas em duas chaves.
A GhelPlus/GBA enfrentou o Samir Materiais
de Construção e venceu por 1x0. Mesmo resultado contra a equipe Salto do Lontra. Perdeu de
4x0 para Pranchita, mas se recuperou e emplacou 2x0 contra o Sulfer Simoneto.
Na semifinal passou pelo Coasul, ganhando
de 4x0 e na grande final contra a Gaam Móveis o
resultado foi de 3x2 para a GhelPlus/GBA.
A equipe recebeu troféu e medalhas coroando
a dedicação e o espírito esportivo dos atletas e
comissão técnicas.
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Informando o cliente

Novos vídeos demonstrativos, apresentam os diferenciais competitivos dos produtos da GhelPlus

A publicidade sempre
foi vista como um meio
de vender produtos.
Sua finalidade vai
além. É, também, de
aproximar a empresa
do cliente e fazer
com que ele entenda
a funcionalidade dos
produtos.

Aliando a publicidade à internet, a GhelPlus tem utilizado algumas ferramentas
para otimizar essa aproximação. E nada
mais funcional e explicativo que um vídeo
demonstrativo.
Isso mesmo. Para lançar, promover e demonstrar a utilização de seus produtos ao
cliente, a GhelPlus têm investido em vídeos
que mostram desde a sua correta instalação
até como usá-los no dia a dia.
O novo Fogão-Pia é um exemplo dessa
nova modalidade de publicidade. Além de
mostrar tamanhos e dimensões, ele expõe
alguns diferenciais, como o tampo do fogão,
que tem uma suave elevação para não entrar
água, e que as trempes (aquelas armações
metálicas sobre os queimadores) têm tama-

nho único facilitando a sua montagem após
a limpeza. E o vídeo ainda mostra como o
fogão comum ocupa espaço na sua cozinha,
tirando o espaço que poderia ser de outros
eletrodomésticos.
O mesmo ocorre com as novas válvulas
para lavabo que deixam a cuba do seu banheiro cheia de estilo. Com tampa móvel ou
válvula Click-Up, interna ou externa, torna
tudo ainda mais funcional. No vídeo, é possível explicar sua montagem e detalhes, como
a retirado do reparo para a correta higienização.
É, sem dúvidas, a forma mais didática
de mostrar o quanto a GhelPLus preocupase com o seu bem estar e para que o cliente
esteja informado sobre os produtos que irá

Você pode acompanhar os vídeos no
canal da GhelPlus no Youtube:

Fogão-pia com acendimento automático

Assista e comente. Queremos ouvir sua opinião.

Válvula de lavabo - Click-up externo
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Melhorias refletem no
aumento da produção
Sistema de exaustão para máquinas de
acabamento. Essa é a mais nova melhoria
que a GhelPlus está implantando. O sistema
destina-se a aspirar os resíduos gerados em
alguns processos.
No momento da limpeza, os resíduos de
um dia inteiro podem se espalhar para os demais setores. A organização ficava prejudicada e os funcionários demoravam mais tempo
para terminar o serviço.
Segundo o Diretor Industrial, Engenheiro
Luciano Corá, o sistema funcionará o tempo
todo. “Esse exaustor será ligado em todas as
máquinas que produzem este resíduo, aspirando o pó a todo momento e armazenando
em recipientes externos à fábrica”, explica.

Essa função traz diversas melhorias,
como um ambiente mais limpo, não exige o
uso de máscaras com filtro e beneficia colaboradores com problemas respiratórios.
A GhelPlus busca sempre a melhoria
contínua. Já foram feitas mudanças como a
esteira no setor de limpeza e o sistema de
ventilação e resfriamento da fabrica, conforme publicado nas edições anteriores.
São mudanças realizadas para melhorar
a qualidade de vida dos colaboradores e deixar o ambiente de trabalho mais agradável.
Assim, a empresa agrega segurança aos processos, redução do esforço físico e aumento
na produção. Todos são beneficiados.

Foto ilustrativa do Sistema de Exaustão para
Máquinas de Acabamento

Dinâmico e útil

Aramado multiuso, com sistema open-close do extensor do aramado

Sempre preocupada com as necessidades
do cliente em seu cotidiano, a GhelPlus lança mais um produto que trará praticidade e
versatilidade: o Aramado Multiuso.
Feito em cromo, tem o diferencial dos extensores reguláveis. Os dois suportes, revestidos em borracha, que serão colocados sobre
as bordas da cuba, são ajustáveis. Dessa maneira, podem ser aplicados nos mais diversos
tamanhos de cuba.
A regulagem do extensor vai de 35 a 48
centímetros. O cesto tem as dimensões de 28
centímetros de largura por 12 de altura. São
ainda 35 centímetros de profundidade.
Para ser usado como escorredor de louças ou ainda para lavar salada, o aramado
multiuso veio para auxiliar a vida da mulher
dinâmica de hoje em dia, facilitando assim a
tarefa de organizar a cozinha rapidamente
para voltar ao trabalho.
Mais um lançamento da GhelPlus pensando no bem estar do cliente!
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Pensando sempre à frente

Convenção de 2011, trouxe como palestrante Prof. Lievore

Resultados. É isso
que se espera de uma
empresa.
Para que isso seja
possível, o clima
de trabalho e as
recompensas devem
ser favoráveis.
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E foi pensando assim que a GhelPlus idealizou as Convenções Comerciais da Indústria de Pias GhelPlus.
Elas são realizadas a cada dois anos, A
medida tem sido fundamental para o crescimento da empresa. É uma maneira informal
de tratar assuntos importantes, da cobrança
dos resultados (que falamos no começo) à
apresentação de novos produtos.
Representantes de vários estados brasileiros e colaboradores que participam do
departamento comercial participam da Convenção que acontece no final do ano na Sede
Social da GhelPlus em Ampére – PR.
Segundo o responsável pelo Departamento de Marketing, Marcos Rogério Scalabrin,
os encontros apresentam resultados satisfatórios. “Após o término de cada Convenção,
sua avaliação é sempre positiva. Isso fica
comprovado nos grandes desafios logísticos (transporte, hotel, refeições, etc.) que a
GhelPlus enfrenta para trazer todos os seus
representantes até Ampére e, nem por isso,

pensa em mudar de formato ou trocar o local de sua realização”, explica.
Em 2011, a empresa trouxe para essa
dinâmica diferenciada o palestrante José Alfredo Liévore, profissional com grande experiência empresarial e palestrante de renome,
sempre muito requisitado em todo Brasil.
A finalidade desse esforço em reunir colaboradores e dividir experiências é apresentar
resultados, detectar dificuldades e apresentar novos desafios.
Este ano, a convenção será nos dias 17 e
18 de Dezembro, época de festa natalina o
que proporcionará a confraternização entre
gerentes e representantes.
O diretor da GhelPlus, Pedro Rodrigues,
enfatiza o clima de descontração: “Se em um
ano não conseguimos cumprir nossas metas,
isso não acontecerá em 2 dias”, afirma.
E é nesse clima que, há 24 anos, a empresa se desenvolve rapidamente com o comprometimento dos colaboradores que formou a
família GhelPlus.
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Segurança em primeiro lugar
A segurança dos colaboradores é primordial para a GhelPlus. Pensando nisso é que,
há 14 anos, é realizada a semana SIPAT.
Uma semana diferenciada com palestras e
atividades relacionadas à segurança no trabalho.
Neste ano, por exemplo, a GhelPlus/
Matriz organizou a Gincana da Segurança
e Qualidade de Vida com provas envolvendo
segurança do trabalho, meio ambiente, solidariedade, saúde e qualidade de vida.
Profissionais foram convidados a apresentar temas escolhidos para as palestras
que foram programadas. Diabetes, Higiene

Pessoal, Finanças pessoais e uso consciente
de água potável foram alguns dos assuntos.
Foram realizados ainda jogos, arrecadação de material reciclável, testes, exames,
entregas de cesta básica, café da manhã, entrega de ovos de Páscoa aos trabalhadores.
A Técnica em Segurança do trabalho e
Higienista Ocupacional, Maria Roseli Telles,
explica que as ações diárias surtem efeito
satisfatório. “Junto com as ações da SIPAT,
diminuíram muito os acidentes de trânsito,
quedas de materiais, lesões na coluna, danos
materiais e esmagamento de membros superiores.”

Conscientizar os colaboradores do uso dos
Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
e do cuidado com a postura e movimentos é
uma maneira de protegê-los de uma série de
acidentes que prejudica a empresa e ele mesmo o que já proporcionou períodos de até
dois anos sem acidentes com afastamento.
Essa é uma maneira eficaz que a GhelPlus
encontrou para proteger seus colaboradores
e melhorar a qualidade de vida no trabalho.

Palestra sobre Finanças Pessoais na Matriz (29/04/2014)

Mais do que representar, expandir!
Buscando sempre valorizar os colaboradores e parceiros da GhelPlus, traremos nesta e nas próximas edições do GhelPlus News
um pouco das das empresas de representações que levam a marca da empresa por todo
o país.
Nesta primeira edição, falaremos da Ivan
Representações.
Com sede própria com 1080m² de área
total localizada em Campo Grande–MS,
conta com 16 colaboradores. Fundada em
1981, representa a GhelPlus desde 2004.
O principal evento que a organiza e participa é a FEIRACONMS (Feira de Materiais
de Acabamento e Construção da Ivan Representações).
Equipe Ivan Representações, Campo Grande-MS

1. Por que a Ivan Representações escolheu representar os produtos da GhelPlus?
R: Os produtos são de excelente qualidade, marca muito forte no mercado, líder
no segmento, referência de empresa séria e
competente.

2. Qual o produto mais procurado?
R: Pias, porém nos últimos anos temos
crescido muito em cubas e válvulas

3. Qual a avaliação dos clientes com os
produtos da GhelPlus?
R: Gostam das inovações, da constante
melhora no design, lançamentos e a veem
como uma empresa modelo no segmento.
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ACONTECEU NA GHELPLUS

1º dia na Palestra de Motivação
no ambiente de trabalho, Sipat
GhelPlusEscada

Dias 04 e 05 de abril, Distribuidor
Lopes, realizou seu feirão. Espaço
da GhelPlus no evento

Túnel do Tempo Construção da
Sede Social da GhelPlusMatriz

Estande da GhelPlus, na Movesul
que aconteceu de 24 a 28 de
março.

De 18 a 22 de março, GhelPlus participou da Feicon, esse foi seu estande

Por ocasião da Páscoa, a
GhelPlus entrega ovos aos seus
colaboradores. Foto da Matriz

GhelPlusmatriz através do Sesi
realizou curso de treinamento para
lideres

Umas das ações da Sipat GhelPlus
Ampére foi a realização do Exame
de Glicemia

Envie críticas ou sugestões de pauta para: news@ghelplus.ind.br
Siga a GhelPlus nas
plataformas digitais:

HotSites:

facebook.com/ghelplusinox

debaccoindispensavel.com.br

facebook.com/Debaccoinox

fogaopia.com.br
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suavalvula.com.br
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Essa é uma publicação do Grupo GhelPlus que tem como objetivo transmitir informações aos seus colaboradores.

Circulação: Ampére - PR | Escada - PE | Atibaia - SP | Bento Gonçalves - RS
Além de estados com representantes.
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