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PARCEIRA DO PROJETO PESCAR

HÁ 22 ANOS

     98,93 %   Frequência média
            290    Jovens Egressos
    
    

Unidades Projeto Pescar

Indústria

Dirigente: Wilson Bricio 
Articuladora: Angelica Senise e Valdirene de Oliveira Paz Moreno
Educadora Social: Pamela Lima Gaburro
Voluntários: Valdirene Paz, Laércio Diegoli,
Marco Santos, Nivaldo Gabriel,
Luiz Henrique Assano, Josue Patrão,
Marcelo Ezequiel, Ivan Santos, Plinio Euzebio,
Luisa Souza, Isabela Cecconi, Ingrid Silva,
Ronner Amaral, Ozenias Silva, Eliete Goedert,
Sheila Gimenes, Renato Josué, Clodoaldo Silva,
João Gambarra, Alcindo Almeida,
Cleber Barboza, Ana Lima,
Jacqueline Torres, Reinaldo Borges, Moneide Arai
Apoiadores da Unidade:
Benfica Transportes,
Sapore

A ZF é líder mundial em driveline e 
tecnologia de chassis, além de tecnologia 
de segurança ativa e passiva. A empresa 
possui em torno de 140.000 colaboradores 
ao redor do mundo com aproximadamente 
230 plantas em cerca de 40 países. Em 
2017, a ZF alcançou vendas aproximadas 
de 36 bilhões de euros (dados provisórios) 
e investe anualmente mais de 6% de seu 
faturamento em pesquisa e 
desenvolvimento – garantindo sucesso 
contínuo por meio do design e engenharia 
de tecnologias inovadoras. A companhia é 
uma das maiores fornecedoras do setor 
automotivo do mundo. A ZF possibilita aos 
veículos "ver, pensar e agir". Com suas 
tecnologias,
a empresa está focada no "Vision Zero" – o 
mundo da mobilidade com zero acidentes 
e emissões. Com seu amplo portfólio, a ZF 
promove mobilidade e serviços aos 
segmentos de carros de passeio, veículos 
comerciais e tecnologias industriais.

“Quando você está dentro de uma empresa 
e começa a vivenciar tanto na teoria 
quanto na prática o dia a dia dos processos 
e se capacita para isso, sua cabeça começa 
a se abrir para novos projetos e novos 
sonhos. Foi assim que escolhi o que queria 
fazer. 
Comecei em 2008 como estagiária de 
Recursos Humanos na ZF. Dois anos 
depois, em 2010, trabalhei como 
Montadora de Processos I e em 2012 fui 
promovida para Analista de Processos Jr. 
De lá para cá já se passaram 11 anos de 
dedicação à empresa. 
Ressalto que, quando se tem uma base 
forte como a oferecida para os jovens do 
Pescar, tudo o que precisamos é agarrar 
com força, ter muita disciplina e 
responsabilidade para sempre fazer o que 
há de melhor, buscando atingir ou superar 
todas as expectativas designadas a nós.”

Jéssica Oliveira,
egressa da 11ª turma
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