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Treinamento de Avaliação de 
Desempenho 2018

Em Setembro a equipe de RH concentrou-se 
em realizar o treinamento de Avaliação de 
Desempenho com os colaboradores que uti-
lizam a ferramenta nas unidades Vista Ale-
gre e Aporé.
Neste ano, 90% das avaliações foram feitas 
por meio do portal RM e o foco da área de 
Recursos Humanos é trabalhar com os gesto-
res para que utilizem esta ferramenta como 
uma oportunidade de desenvolvimento para 
as equipes, mostrando pontos onde cada um 
pode contribuir para o crescimento das ope-
rações com excelência.

Colégio Santo Antônio de Pirangi 

No dia 12 de setembro, 23 alunos do Colégio 
Santo Antônio, de Pirangi, conheceram a 
empresa.

Nardini recebe dois certificados 
no MasterCana Social

Em 20 de agosto, aconteceu no Espaço Golf 
em Ribeirão Preto, a premiação MasterCa-
na Social, que tem como objetivo incentivar, 
reconhecer e premiar práticas de gestão de 
pessoas e responsabilidade socioambiental 
de usinas de todo o país. A Nardini foi cer-
tificada nas categorias “Qualidade de Vida” 
pelo case do Campeonato de Futebol Socie-
ty e “Educação e Cultura” com o Prêmio Au-
rélio Nardini.
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Este foi um outro ano de muitas provações; até São Pedro negou as chuvas que nós tanto ficamos esperando.
Mas, como sempre, surgiram as dificuldades e a equipe da Nardini soube não só se fortificar, mas também enfrentar com dispo-

sição e sabedoria, os obstáculos.
Somos uma orquestra afinada. Todos com maestria, conseguem enfrentar os senões que aparecem.
Dou os parabéns e também o meu agradecimento a cada músico desta nossa orquestra afinadíssima que é a Nardini.

Guiomar Della Togna NardiniEd
ito
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Desenvolvimento

Visitas

Reconhecimento

Colaboradores participam de 
maior Congresso de RH do Brasil

Os colaboradores do setor de Recursos Hu-
manos Carlos Benício, Sérgio Badaró e Luiz 
Rafael Mendes participaram no dia 15 de 
agosto, do maior evento relacionado à área 
de RH do Brasil, A CONARH- Congresso Na-
cional sobre Gestão de Pessoas.  O tema do 
Congresso deste ano foi “Protagonista da 
Transformação”, com o intuito, segundo os 
organizadores, de mostrar que todos são ca-
pazes de influenciar pessoas positivamente 
e assim colocarem em prática ações que be-
neficiem a todos.

Colégio Visão de Monte Alto

Cerca de 30 alunos do Colégio Visão de 
Monte Alto, visitaram a Nardini no dia 28 de 
setembro. 

Alunos do ITES visitam a Nardini

No dia 6 de outubro, 25 alunos que cursam 
Engenharia Agronômica do Instituto Taqua-
ritinguense de Ensino Superior - ITES, de Ta-
quaritinga/SP estiveram na empresa.
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Notícias

Equipe da caldeiraria une forças e reduz em 100%
os custos com terceiros nesta entressafra

Ao lado da moenda é onde o setor da 
caldeiraria se concentra. Bem ali, no co-

ração da indústria, uma equipe tem como 
objetivo realizar a manutenção de peças 
soldadas em toda a planta industrial. Desde 
junho estes colaboradores estão fazendo a 
diferença no quesito produtividade.
Seguindo as metas arrojadas estipuladas 
pelo Gerente Severino Silva, o Engenheiro 
Mecânico Luiz Fernando de Moraes rea-
lizou junto à sua equipe um importante e 
detalhado planejamento para a entressafra, 
que consistia em passar para os caldeireiros 
a responsabilidade de montar implementos 
industriais internamente sem que fosse ne-
cessária a contratação de terceiros.
A equipe comprou a ideia e com isso reduzi-
ram em 100% os custos com colaboradores 
terceirizados. “Para que este desafio fosse 
concretizado, fizemos um planejamento de-
talhado e organizamos a equipe. Enquanto 
uma parte focou na manutenção outra es-
teve com a tarefa da montagem dos imple-
mentos. Organizamos as ações em um mural 
na área que mostrava cada etapa a ser con-
cluída e a evolução a cada semana. Todos se 
superaram e este trabalho aumentou ainda 
mais a união da equipe”, disse Luiz.

Foram construídas pela equipe as seguin-
tes peças: decantador; tanque de aferição 
de etanol; cuba de fermento; duas válvulas 
multivia, 4 tanques diversos; 4 bases da es-
teira de arraste e traseira das 3 mesas ali-
mentadoras.
Agora a equipe se prepara para a instalação 
dessas peças. O colaborador Fábio Alessan-
dro Bistafa, há 13 anos da empresa, afirmou 
que a confiança depositada pela empresa 
na equipe aumentou a motivação de todos. 

“Em tudo o que faço coloco amor e dedica-
ção e a empresa nos deu mais responsabili-
dades para que pudéssemos mostrar nossa 
capacidade. Além de ajudarmos a empresa 
a economizar, também a ajudamos a cres-
cer”, disse.
O encarregado Paulo Sérgio Pereira da Sil-
va teceu elogios à equipe. “Nosso pessoal 
estava treinado para executar os serviços, 
assim fica fácil liderar. Todos encararam o 
desafio, estão de parabéns”, finalizou.
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Matéria de capa

Líderes de Sucesso 2018: evento reuniu gestores
da Nardini em dia de atividades e apresentações

Realizado no Clube dos Médicos em 
Catanduva, no dia 30 de novembro, o 

evento reuniu 35 pessoas entre gestores 
e seus líderes para um dia marcado por 
emoção e descontração. 
No período da manhã, a diretoria fez a 
abertura do evento mostrando as tendên-
cias do mercado no quesito gestão, mos-
trando que buscar a inovação deve ser 
uma tarefa constante, a partir deste as-
sunto, as equipes da Automotiva, Agrícola, 
Indústria, Administrativo e Unidade Aporé, 
apresentaram os resultados dos setores, 
mas com foco na próxima safra, sempre 
com o objetivo de desenvolvimento.
O destaque ficou para a apresentação do 
Administrativo, onde todos os gestores 

uniram-se para fazer uma única apresen-
tação enfatizando o objetivo de inserir a 
Nardini na lista das 150 melhores empre-
sas para trabalhar da revista EXAME. Esta 
meta foi estipulada para 2022. O diferen-
cial desta apresentação foi a utilização de 
encenações e integração das demais áreas 
da empresa.
A fim de valorizar colaboradores com mais 
de 20 anos de empresa, na ocasião foram 
entregues homenagens e muitos dos par-
ticipantes aproveitaram o momento para 
expressar gratidão e depoimentos emocio-
nados sobre a empresa.
No período da tarde a equipe de Treina-
mento e Desenvolvimento organizou um 
Team Building com os consultores da em-

presa Formar que consistiu na divisão de 
grupos com o objetivo de completar tare-
fas, uma espécie de “gincana” que tem por 
objetivo aumentar a integração e trabalho 
em equipe dos grupos. Mesmo com a chu-
va fina que caía ao final da tarde, os par-
ticipantes não se intimidaram e toparam 
participar da competição. 
Ao final do evento os participantes recebe-
ram uma sacola personalizada da Nardini 
contendo um quebra-cabeça, que monta-
do forma a foto de cada familiar dos ges-
tores. Também receberam um exemplar 
do livro: Gestão do Amanhã, uma squeeze, 
um cartão com um chocolate, a agenda 
2019 e um calendário do projeto de Volta 
Pra Casa.
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Responsabilidade Social

5º ANO • ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR 
IRINEU JULIÃO

JULIA PINHEIRO SANTOS

9º ANO • ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR 
SALVADOR GOGLIANO JUNIOR

JHONATAS LUIZ DOS SANTOS

3º ANO • ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR 
SALVADOR GOGLIANO JUNIOR

RAYSSA GOMES CORREIA

Cerca de 350 crianças participam do Nardini Sempre Verde
Em 19 de outubro, foi encerrado o pro-

jeto Nardini Sempre Verde, que, neste 
ano aconteceu, pela primeira vez, em uma 
única etapa. 
Cerca de 350 crianças entre alunos das es-
colas municipais e APAES de Pirangi, Taia-
çu, Taiuva, Vista Alegre do Alto e Aparecida 
de Monte Alto participaram desta edição 
que contou com o passeio ecológico no câ-
nion da Serra da Tabarana, em Monte Alto. 
Durante o passeio, as crianças puderam 

apreciar a natureza em sua mais primiti-
va forma, pois no percurso viram árvores, 
raízes e nascentes centenárias, além de 
participarem de uma palestra ministrada 
pela Diretora do Museu de Paleontologia 
de Monte Alto, a Paleontóloga Doutora, 
Sandra Tavares. 
A equipe formada para tornar o passeio 
seguro e atrativo contou com os colabora-
dores da Nardini, Anderson Rodrigo Robes, 
Engenheiro Ambiental; Suzana Yaekashi, 

Analista de Desenvolvimento de Pessoal; 
Paulo Santa Rosa e Flávio Bispo, Técnicos 
de Segurança do Trabalho. Munícipes de 
Vista Alegre também marcaram presença 
como voluntários, são eles, Marcio Lucia-
no de Sarro e seu filho Samuel Aguiar Sar-
ro. A Bióloga Daiane Barros também acom-
panhou o passeio.
A ação de educação ambiental aconteceu 
entre a primeira e terceira semanas de ou-
tubro. 

Encerramento do Prêmio Aurélio Nardini

O encerramento da 13ª edição do Prêmio 
Aurélio Nardini em parceria com as esco-
las, Professor Irineu Julião (municipal) e 
Prof. Salvador Gogliano Junior (estadual) 
aconteceu no dia 23 de novembro. 
Como no ano passado, o Prêmio teve 13 
finalistas sendo: cinco do 5º ano do ensino 
fundamental, cinco do 9º ano e três do 3º 
ano do ensino médio. A solenidade para a 
divulgação dos ganhadores das bolsas de 
estudos e notebooks aconteceu com a pre-
sença de ilustres convidados, como o re-
cém eleito Deputado Estadual Daniel José, 
um exemplo no ativismo pela educação; 
do consultor Sandro Fernandes da empre-
sa Simétrica e do Supervisor de Educação 
Prof. Dr. Paulo César Cedran.
A Camerata de Violões de Monte Alto mais 
uma vez agraciou a todos com a execução 
de 3 músicas. Também houve a participa-
ção do vencedor do Prêmio, do 3º ano em 
2017, Iago Rangel Santos, que comentou 
sobre a importância que o Prêmio e a Edu-
cação tiveram em sua vida. Hoje Iago estu-
da Matemática “Aplicada a Negócios”  na 
USP em Ribeirão Preto.

A Sra. Guiomar Nardini agradeceu a todos 
os presentes e aproveitou para falar sobre 
educação. “Acredito que a educação que 
vai fazer diferença para o resto da vida é 
aquela que começa no “A, E, I, O, U” ou 
seja, na infância. Temos aqui no Prêmio 
pessoas muito importantes. Hoje os alu-
nos tiveram uma aula de um rapaz que já 
foi finalista do Prêmio e hoje está na USP, 
e também de um Deputado Estadual que 
acredita na educação para um país me-
lhor”, frisou.
Cerca de 250 pessoas participaram da so-
lenidade. Veja os vencedores:
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Safra 18/19

Desafios e grande sinergia das equipes
Foram 198 dias de safra em que as equi-

pes da Nardini se empenharam em 
superar desafios. Desde o início do ano, o 
mercado já sinalizava que seria um perío-
do difícil.
A dificuldade foi a grande propulsora para 
a excelência, premissa que a Nardini têm 
adotado. As áreas Agrícola, Automotiva e 
Indústria focaram no potencial e criativida-
de de suas equipes para fazer a “lição de 
casa” bem feita, pois com as mudanças no 
mercado de açúcar foi adotada uma nova 
estratégia: foco na produção de etanol. A 

Nardini teve cerca de 60% de seu mix re-
presentado pela produção do combustível.
Em termos de ART (Açúcar Recuperado To-
tal), no quesito eficiência, houve 6 quilos 
a mais comparado em ART cana, para ART 
produção, ou seja, a performance produtiva 
aumentou a efetividade da matéria-prima.
Durante esta safra foi investido em treina-
mentos de aperfeiçoamento e o reforço da 
consciência segura, com Diálogos Diários 
de Segurança, dinâmicas e campanhas de 
prevenção. 

PRODUÇÃO TOTAL 

ITENS Outubro Acum. Safra

CANA-DE-AÇÚCAR ton 284.246,620 3.677.218,800

PRODUÇÃO VHP sc 290.473 1.507.888

PRODUÇÃO CRISTAL sc 28.800 2.663.023

AÇÚCAR TOTAL sc 319.273 4.170.911

PRODUÇÃO ANIDRO m3 4.549 80.156

PRODUÇÃO HIDRATADO m3 9.965 100.850

ETANOL TOTAL m3 14.515 181.006

PRODUÇÃO ENERGIA MW 18.732 136.880

PRODUÇÃO LEVEDURA ton 338 2.859

PRODUÇÃO HIDROLISADO ton 3 1.763
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Confraternização

Confraternização da Unidade Vista Alegre
contou com sorteio de moto

O dia 13 de dezembro foi reservado 
para a realização da tradicional festa 

de confraternização da Nardini Agroindus-
trial, unidade Vista Alegre, no Clube Recre-
ativo com a participação de cerca de 1300 
colaboradores efetivos.
O almoço foi servido pelo Buffet Pe Tozo 
de Catanduva e a música ficou por conta 
da dupla Tony e Dener de Taquaritinga. Os 
colaboradores José Sbrolini, Heraldo Leite 
e Mário Show também fizeram apresenta-
ções musicais.
O sorteio deste ano contou com uma novi-
dade, além de haver mais de 100 brindes 
entre kits Matilat e natalinos, cestas de na-
tal e bicicletas; pela primeira vez foi sorte-
ada uma moto CG Fan 125. O colaborador 

Alexandre João da Costa Liberato - Eletri-
cista II, da Indústria, foi o grande vencedor 
do dia levando o veículo zero km para casa.
Um ponto marcante do evento foi a ho-
menagem realizada ao colaborador Lázaro 
Aparecido Bombonato, o Sr. Lazinho que 
recebeu uma placa das mãos da matriarca 
da família Nardini, Sra. Guiomar Della Tog-
na Nardini em decorrência de sua despedi-
da da empresa. O colaborador foi ovacio-
nado pelos colegas de equipe.

Unidade Aporé
No dia 06 de dezembro aconteceu a con-
fraternização dos colaboradores da Nar-
dini Agroindustrial, unidade Aporé. Cerca 
de 150 pessoas participaram do almoço, 

também servido pelo Buffet Pe Tozo de Ca-
tanduva. Houve sorteio de brindes, dentre 
eles uma bicicleta e uma televisão de 40 
polegadas smart tv.
A atração musical deste ano ficou por con-
ta do cantor e colaborador da Nardini, José 
Reis, o Sbrollini,com um repertório de mú-
sicas sertanejas que agradou aos presen-
tes. A apresentação também contou com 
a participação de outros colaboradores da 
empresa.
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Novidades


