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2010: um ano de ampliações, mudanças e
novos clientes

Pavilhão de Truques

Cristiano Pires Carvalhaes
Diretor Geral da CRC Empreendimentos Imobiliários e
Engº Alfredo Enomoto
AGE Arquitetura e Engenharia
Entrega do pavilhão ampliado

Início dos
trabalhos da
ampliação

Em três meses de trabalho, a Construtora CRC, conseguiu ampliar em 1.100 m2 o
pavilhão de Truques.
“Foi um desafio cumprir o prazo estipulado pelos responsáveis da Hewitt, pois essa
ampliação, além de melhorar o fluxo de produção e dar conforto aos trabalhadores,
era necessária para receber novas encomendas em prospecção” comentou
Cristiano Diretor da CRC que, ao lado do Engº Alfredo, responsável técnico pela
obra, fizeram um excelente trabalho.
“ A expansão dos negócios da Hewitt , somente seria possível com o crescimento
da área destinada à produção, por isso, esse investimento foi importante e será
vital para o próximo ano”, afirmou Nelson Nascimento, Gerente Industrial.
“A CRC fez um trabalho eficiente e entregou o pavilhão dentro do prazo
estabelecido, vale ressaltar que os trabalhadores tiveram comportamento exemplar
durante sua permanência na Hewitt, não trazendo problemas de nenhuma espécie,
comuns nesse tipo de empreendimento”, comentou Nilton Feitosa, responsável da
Hewitt pelo acompanhamento da ampliação.

Término da
cobertura
do pavilhão

Vista do pavilhão antes da ampliação

Vista do pavilhão
do truque atual,
em destaque
cruzamento - CSN

Travessão e AMV
da Arcelor Mittall
para inspeção
no pavilhão ampliado

Ao término de um ano é comum olharmos para trás e fazermos um
balanço do que aconteceu, isso até certo ponto é uma tarefa fácil, porque já
passou. O difícil são as previsões do que virá com o novo ano,
sabemos, porém, que em época de mudanças e inovações, o novo vem
acompanhado de mais desafios e que estes irão contribuir, de forma decisiva,
para consolidar a Hewitt como a principal fornecedora de componentes
ferroviários do mercado nacional.

Editorial

A participação das pessoas nesse processo não só é importante, mas vital, e a
qualidade agregada ao produto é o resultado do compromisso e
comprometimento de todo pessoal.
Queremos, em nome da Diretoria, desejar a todos um Natal de Paz e um
Ano Novo repleto de novas oportunidades!
Luis Fernando de Bueno Vidigal

Saúde é Bom!
Alessandro do Rodeiro

Demov(segurança do Trabalho)
conversa com Vanilda(Assimédica)
Valter do Comercial

Benedito do Truque

Maria da Administração

A HEWITT e a Assimédica proporcionaram no dia 26 de Novembro ,uma
“Tarde da Saúde”, na fábrica de Hortolândia.
A Sra Vanilda, acompanhada da enfermeira Juliana e da Nutricionista Mariana fizeram um trabalho importante,
verificando a pressão arterial, medindo e pesando as pessoas, iniciando um trabalho que terá a duração de quatro
meses, sendo que, durante esse período retornarão à Empresa na companhia de um médico
para dar encaminhamento àqueles que apresentaram resultados alterados e orientar os demais
sobre a manutenção de uma boa saúde.

Hewitt recebeu a visita da
Comissão de Viação e Transporte da
Câmara dos Deputados
Luis Fernando
ladeado pelos visitantes

Nelson Nascimento,
mostra o Truque VLT
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Visita a
a Le
Le Creusot
Creusot
Visita

Com o objetivo de estreitar o relacionamento entre as empresas Hewitt e Alstom,
possibilitando o aprendizado e novas encomendas estiveram neste ano, em Le
Creusot – França alguns profissionais da HEWITT, interessados em conhecer uma
fábrica de truques, referência mundial, e se possível, adaptar o que for bom para a
realidade da empresa. O grupo pode, com esse treinamento, constatar que apesar
de, comparativamente, a Hewitt não ter à disposição máquinas modernas, consegue
com seu pessoal oferecer produtos de excelente qualidade, que é a parte mais difícil
de qualquer processo.

Gille, Baddini e Rabelo(Alstom), Luis Fernando, Sérgio,
Nelson e Ortega (Hewitt)
Misawa, Nodda,(Alstom), Julia(Hewitt), André e Milton(Alstom)

Hewitt presente na
Innotrans - Berlim
A Hewitt, para atuar em um mercado
competitivo e globalizado, tem que estar
presente nos grandes eventos ferroviários no
Brasil e no mundo.

Negóc

Com o objetivo de desenvolver novos
mercados e conquistar mais clientes, participou
neste último trimestre de dois grandes eventos
da área, um em Berlim na Alemanha, a Innotrans
e outro em São Paulo, Brasil, a feira Negócios
nos Trilhos.

Representação do Brasil na Innotrans

Representantes da Hewitt, prestigiaram ambos
os eventos, na Alemanha estiveram Luis
Fernando, Diretor Geral, Nelson Nascimento,
Gerente Industrial e o Engº José Peres,
Assessor de Tecnologia.
Em São Paulo, devido a distância, houve
participação significativa do pessoal da Hewitt,
entre eles a Sara, Setor de Compras, que falou
ao Jornal da importância de participar de um
evento como esse, onde o profissional em início
de carreira tem contato com novas tecnologias e
fornecedores.

Negócios nos Trilhos
2010
José Barata, Daiane e Pedro Francelino (Engenharia),
Clarisse (RH), Nelson (Gerência Industrial)
e Nilton (Compras)
Presença feminina na feira:
Sara(Compras), Daiane( Engenharia) e Clarisse(RH)

ISO Auditoria
9001Interna
Bianchi(Master Qualidade) e
Reis(Almoxarifado)

André(Master Qualidade)
e Renato(Manutenção)
Seijin, Dennis(PCP)
e Bianchi(Master Qualidade)

Em julho a Hewitt promoveu sua Auditoria Interna, com a colaboração dos
Auditores Bianchi e André da Master Qualidade. A Auditoria Interna é uma
preparação para a Auditoria Externa, que neste ano foi de Manutenção, uma
vez que a recertificação ocorreu em 2009.

Reunião de Abertura

Auditoria de Manutenção

Reunião de abertura:
José Virgílio(BSI), Júlia(RD)
e Sérgio(Processos)

A Hewitt certificada desde 2006,
inicialmente pela IS0 2001:2000 e
posteriormente pela versão 2008, têm a
obrigatoriedade, para manutenção de sua
Certificação, de passar por auditoria externa.
O organismo certificador que tem
acompanhado todas as Auditoria é o BSI,
cujos auditores têm comprovado as
evoluções e melhorias contínuas a que a
empresa tem passado, e que continuará
passando para sua evolução e crescimento.

Carlos(Engenharia), José Virgílio(BSI)
e Barata(Engenharia)
José Virgílio(BSI), Júlia(RD),
Biachi(Master Qualidade),
Valter e João Thomaz(Comercial)

As pessoas são o foco principal de todas as
auditorias, através delas é possível medir o
grau de engajamento e comprometimento na
busca da qualidade do produto, atendimento
aos requisitos do cliente e entrega no prazo.

José Virgílio(BSI)
e Reis(Almoxarifado)

A Administração da Hewitt
tem novas instalações
em Hortolândia
HEWITT
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A consultoria People up começou
em novembro seu trabalho na Hewitt
para elaborar seu Plano de Cargos e
Salários.
De acordo com Julia Vernalha,
responsável pelo acompanhamento do
projeto, essa iniciativa será
fundamental e importante para a
manutenção do equilíbrio interno,
remunerando com justiça todos os
colaboradores.

Com o objetivo de agilizar a comunicação entre as áreas
da administração, engenharia e produção, a Direção da
Hewitt mudou sua sede para a fábrica em Hortolândia.
Passado o período de adaptação pode se verificar hoje as
vantagens da integração, como resolução de problemas de
modo mais eficiente e eficaz, melhor entrosamento entre as
áreas técnicas, administrativas e de produção.
“Qualquer mudança gera um impacto negativo, pelo
desconhecimento das pessoas e da própria região. Com o
passar dos meses acaba-se constatando que existem
coisas boas na região, que apesar do crescimento das
cidades próximas, ainda é possível ter uma qualidade de
vida superior a da Capital”, afirma Julia Vernalha de
Recursos Humanos.

