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Desde janeiro de 2017, a Randa
passou a contar com o número que a
identifica na Data Universal Numbering System-D-U-N-S NUMBER, único
código que identifica sua empresa
em 200 países. Esta qualificação é
recomendada por empresas multinacionais, pelo Governo dos EUA, ISO,
Bancos e outras organizações.
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“Nossa administração
é séria, com a modernização das máquinas, excelência nos produtos, a
confiança dos bancos e
credibilidade no mercado, vamos trabalhando.
Parabenizo a todos os colaboradores pela dedicação e comprometimento”,
disse Remi.

Remi vai à feira
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de máquinas e
adquire
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O ano começou a todo
vapor, 2017 vem cheio de
expectativas, economistas, líderes e empresários
tem o pensamento voltado
para um ano de retorno
do desenvolvimento econômico, esse também é
o pensamento do Grupo
Randa. E, para começar a
falar desse trabalho, traz a
primeira edição do Jornal
Randa com muitas variedades de informação. A

indústria de portas e compensados de madeira vive
uma nova realidade. Um
setor que evoluiu aliando novas oportunidades
de negócios, com o crescimento do mercado interno
e o empenho em seguir
padrões técnicos que garantem às portas e compensados parâmetros internacionais de qualidade.
A comunicação a qual
sempre fez parte da gestão

2017!

Randa, agora amplia essa
interação com a comunidade. A primeira edição
do ano está quentíssima
com reportagens sobre as
certificações dos produtos
Randa, as recentes aquisições de máquinas e o dia a
dia de seus colaboradores.
Tenha uma ótima leitura
e um grande ano!

O que dizer em tempos
de crise? Crise econômica
e recessão, a dúvida mais
comum dos profissionais
gira em torno da manutenção de seus próprios
empregos. Basta assistir
ao noticiário para que a
insegurança reproduzida
pelo mercado muitas vezes cause pânico, desde os
profissionais menos preparados até os mais altos
executivos.
Para o grupo Randa, a
palavra é trabalho e superação, pois foi assim que
conseguiu manter os 540
postos de trabalho, colaborando para o sustento
dessas famílias e ainda
com o pagamento de bonificações, para fortalecer
o salário e em troca o aumento da produção.
A administração da
Randa, já tem como cultura da empresa a humanização, é focada na qualidade de vida do colaborador.
Até mesmo a proximidade
da diretoria e seus colaboradores faz muitas vezes

com que medidas menos
lucrativas sejam tomadas,
porém mantém o funcionamento da produção e
mantém os empregos. Um
exemplo é a comercialização das portas, que devido
à crise no setor econômico do Brasil teve redução
drástica no mercado interno, mesmo assim não
houve demissão no setor.
No entanto foi investido
na produção de compensados para o mercado externo e assim manter a
comercialização.
Um mês atípico como
foi março, em que teve 23
dias úteis de trabalho, foi

um dos fatores que colaborou para ter a maior
produção mensal da empresa até então.
“Não há dúvida de que
fizemos o máximo possível e conseguimos não demitir. Trabalhamos mais,
com menos lucros para
nos manter no mercado.
Também tocamos o turno
da noite, e com os demais
diretores nos dividíamos
nos plantões noturnos”,
disse o presidente do grupo Randa Remi Ranssolin,
sempre atento ao mercado e com uma experiência
bem sucedida de mais de
três décadas no setor.

Palavra do

Presidente

Gestão empresarial
eficiente em tempos
de crise
“Nossa administração é séria, com a
modernização das máquinas, excelência
nos produtos, a confiança dos bancos
e credibilidade no mercado vamos
trabalhando.
Parabenizo a todos
os colaboradores
pela dedicação e
comprometimento”,
disse Remi.

Mesmo em tempo de
recessão, o contínuo investimento em modernização das máquinas e a
evolução na qualidade
dos produtos é visto como
o dever de casa para a diretoria. Afinal, a Randa
sempre esteve no mercado com seus produtos de
qualidade certificados. O
que garante a satisfação
dos seus clientes. Medidas
como o investimento na
linha de compensados e
molduras para o mercado externo foram usadas
como uma estratégia para
manter a Randa no mercado competitivo.
“Nossa administração
é séria, com a modernização das máquinas, excelência nos produtos, a
confiança dos bancos e
credibilidade no mercado
vamos trabalhando. Parabenizo a todos os colaboradores pela dedicação e
comprometimento”, disse
Remi.
Abril 2017
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Leonardo, Remi, Leandro e Guilherme

News

Grupo Randa
possui o DUNS™
Number

Desde janeiro de 2017
a Randa passou a contar
com o número que a identifica na Data Universal
Numbering System-D-U-N-S NUMBER, único código
que identifica sua empresa em 200 países. Esta qualificação é recomendada
por empresas multinacionais, pelo Governo dos
EUA, ISO, Bancos, e outras
organizações. Indica nível
de profissionalismo e seriedade para credores e
investidores. Trata-se de
referência internacional,
utilizado por empresas em
âmbito mundial para certificar da transparência,
conduta, hábitos de pagamento, tendência comercial e financeira.
Diferentemente das
demais certificações das

quais as empresas se voluntariam e passam por
etapas de aprovação,
o Duns Number acontece somente por meio de
indicação de clientes. A
Dun&Bradstreet, empresa
que emite o Duns Number
foi eleita pela 8ª vez consecutiva como uma das “Empresas mais éticas do mundo” pela WME companies.
Segundo a consultora comercial da empresa Impacto Informações
Comerciais Ltda da DUN
& BRADSTREET, Vanessa
Rodrigues, a qual faz a validação da referência global, o processo pelo qual
passou o Grupo Randa foi
bem rigoroso. “O primeiro
passo foi uma avaliação
de risco a pedido de um
cliente internacional que

Randa é tema da
principal revista
de indústria
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passava por uma grande
negociação com a Randa.
Pediu essa análise, fizemos toda pesquisa. Porém,
sem o conhecimento dos
executivos da Randa. Entregamos o resultado da
análise com a metodologia padrão e a certificação para o cliente. Indicamos e comprovamos um
resultado satisfatório na
pontuação de Rating, motivo pelo qual habilitamos
a Certificação do Código
Mundial DUNS™ Number
à Randa. Esse código dá
acesso em qualquer lugar,
único capaz de identificar
uma empresa em todo o
mundo”, detalhou Márcia, explicando a credibili-

dade de possuir um Duns
Number.
Mediante o atual cenário econômico mundial, as
empresas para manterem
seus negócios sustentáveis, necessitam de informações confiáveis, seguras e imparciais para suas
decisões, o Duns Number
é outorgado pelo Governo
Norte Americano, além
de detentor autoriza esse
número vitalício e global.
Empresas do mundo
inteiro utilizam o Duns™
Number para vincular as
informações sobre forne-

cedores, clientes e parceiros comerciais, possibilitando assim uma visão
mais completa do risco
e oportunidade em suas
relações comerciais. Ninguém mais tem essa capacidade de identificar, verificar e inter-relacionar
as empresas a encontrar
novos clientes, reduzir a
exposição ao crédito, gerar ganhos ao vendedor e
prevenir fraudes. O código
único de nove dígitos ajuda a identificar mais de
160 milhões de empresas
em todo o mundo.

Presidente Remi e dona Ivanira

No último dia 31 de
março, o presidente do
grupo Randa Remi Ranssolin prestigiou a Feira Internacional de Máquinas,
Matérias-Primas e Acessórios para Indústria Moveleira – FIMMA, em Bento Gonçalves –RS. Porém,
além da visita aos stands

Remi vai à feira
internacional de
máquinas e adquire
serraria completa
já conhecidos pela experiência do empresário no
setor, a visita à feira foi
para fechar negócios.
Na Vantec Máquinas
para Madeira, o presidente do grupo Randa,
adquiriu um conjunto
de serra fita completo,
de cinco cabeçotes com

serra circular e esteira
transportadora.
O grupo Randa investiu um total R$ 791.384,59,
desse total parte de recursos próprios e parte pelo
FINAME Bradesco. Essa
nova serraria vai produzir de 90 a 100 m³ de madeira serrada por dia.

Randa exporta 60% da produção e
Receita Federal concede o registro de
preponderantemente exportadora

O Brasil é conhecido por
ter um dos sistemas tributários mais complexos do
mundo. Essa complexidade é fator determinante da
inviabilização do exercício
de atividade econômica de
exportação pelas pessoas
jurídicas nacionais, que desejam essencialmente direcionar a maior parte da
produção para exportação
aos demais países do exterior. E, devido à crise econômica brasileira a Randa
precisou buscar no mercado externo a sobrevivência.
“Nossa responsabilidade é
grande, durante todo o ano
de 2016 comercializamos
no mercado externo mais
de 60% da produção, por
isso entramos com o pedido
junto a Receita Federal para

o programa de incentivos
fiscais”, disse o colaborador/
contador Sidney Camargo.
Depois dessa tarefa de
classificação cumprida,
nessa segunda quinzena de
abril os resultados foram
positivos. A Randa conquistou junto a Receita Federal
o registro de pessoa jurídica preponderantemente
exportadora. A Secretaria
da Receita Federal do Brasil
(RFB) criou um incentivo
para as empresas que tem
no mercado de exportação
mais de 50% de suas vendas,
a Randa apresentou mais de
60%. Os benefícios fiscais
são a suspensão do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI), às Contribuições Sociais (PIS/PASEP e
COFINS) nas aquisições de

matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem.
Comprometimento tem
sido a palavra chave para os
administradores e colaboradores. “Só conseguimos
essa suspensão porque, a
maior parte da produção,
ou seja, 66% são vendidos
para o mercado externo. O
que torna agora, a Randa
mais competitiva no mercado,” destacou o colaborador/
contador Sidney Camargo.
Para o contador responsável da Randa, Elvis
Camargo da Contabilidade
Camargo, é motivo de comemoração. “O benefício de
suspensão do IPI, PIS/PASEP
e da COFINS é uma grande
conquista, e destaco que
é muito importante para
empresas que atuam no
mercado externo. Porém,
não medimos esforços para
alcançar esse objetivo. Para
a empresa crescer saudável é fundamental ter uma
estrutura de contabilidade
confiável”, disse Camargo.

News

Diretor da Randa retorna
de viagem dos EUA com
boas expectativas
“Podemos
trabalhar com
segurança
porque, os
compensados
da Randa são
os melhores
compensados
produzidos no
Brasil”, falou
Ottoni.
Guilherme no armazém nos EUA com Rodrigo Otoni

Nessa quarta-feira,
12, desembarcou no
Brasil o diretor corporativo da Randa, Guilherme Ranssolin, depois de
cumprir uma agenda de
negócios pelos Estados
Unidos. O roteiro teve
início no Estado de New
York, Nova York é um dos
50 estados dos Estados
Unidos, localizado na região centro-atlântica do
país. É o maior centro
financeiro e comercial
do país, e o quarto maior
centro industrial dos Estados Unidos, depois,
na cidade de Manhattan nos seus cinco distritos Brooklyn, Queens,
Bronx, Staten e Manhattan, depois pelo Estado
da Georgia e por fim no
Estado da Flórida. “Saímos com a mala cheia
de pedidos para os próximos meses, só depende
de nós agora cumprirmos com o prazo e com a
qualidade nos produtos.
Assim, garantimos o primeiro semestre”, explicou Guilherme.
Com muito cuidado
e pés no chão, a viagem
Abril 2017
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serviu para comprovar
o que os diretores da
Randa têm como regra, a
qualidade dos produtos e
a precisão nos prazos de
entrega.
Em tempos de venda
em queda, manter um
cliente fiel é tão importante quanto atrair novos consumidores. As
reuniões foram baseadas
em muito conhecimento estratégico e a fidelização de clientes totalmente fundamentada na
qualidade dos produtos
Randa. Estreitar relacionamento com a clientela
e criar uma comunicação
eficiente garantiu a venda do produto e por consequência a manutenção
dos 540 postos de emprego. “É muita responsabilidade porque trabalhamos com uma margem
de lucro muito pequena
e um montante de investimentos elevados, além
da manutenção de vagas
de trabalho durante a
crise financeira e econômica que desestabiliza o mercado”, explicou
Guilherme.
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Recursos Humanos da Randa
a cada dia mais próximo do

colaborador

“Uma força de funcionários satisfeitos, uma
força de trabalho bem sucedido”, essa tem sido a
mensagem implementada
pelo RH da Randa.
O sucesso organizacional da Randa passa muito
pelo setor de Recursos humanos, o qual tem a cada
dia chego mais perto da
realidade do seu colaborador. Valorizar as pessoas
acima de tudo. Uma boa
gestão de pessoas é destacada pelo grande número
de funcionários que tiveram suas funções evoluídas dentro do quadro de
funcionários, assim como
a longa permanência dos
colaboradores e a pouca
transição na contratação
do pessoal.
A valorização das mu-

lheres no mercado de trabalho e ainda o cuidado
nas decisões que interferem no resultado da empresa, colocam o ser humano em primeiro lugar.
Um dos exemplos são as
conhecidas Ações entre
Amigos, que recebe total
incentivo dos diretores
para que se organizem formas de ajuda aos funcionários ou seus familiares
que passam por doenças.
“Os nossos diretores são
muito empáticos, realmente se colocam no lugar do
funcionário que passa por
problemas de saúde e se esforçam ao máximo para assim amenizar a dor”, destacou o responsável pelo
RH, Elcio Pedron. As Ações
entre Amigos são frequentes e fazem a diferença.

Técnico em Segurança do Trabalho Evandro e Gerente Osmar

“Eu tive a triste experiência de ter meu sobrinho
com câncer, toda semana
tinha uma viagem a Curitiba, com esse benefício
promovido na Randa colaborou muito para os gastos
que incluem as viagens”,
destacou o colaborador
atendente comercial, José
Marcelo Oliveira.
São várias as situações
que envolvem essas ações
beneficentes, o que inclui
também boas notícias,
como aumento na família, um dos exemplos foi
à chegada dos trigêmeos
para um colaborador. O
benefício da Ação entre
Amigos foi utilizado nos
gastos iniciais com leite e
fralda.

Ação entre Amigos
O setor de Recursos Humanos da
Randa promove uma
Ação entre Amigos,
para colaborar no
tratamento de saúde
do pequeno Mateus.
Filho do operador
de máquinas Renan
Gonçalves Ramos, o
pequeno Mateus Ti-

bes Ramos tem cinco
anos, e desde os três
anos luta pela cura do
câncer. A cada 21 dias
ele passa por quimioterapia no Hospital
Pequeno Príncipe,
em Curitiba.
Os blocos estão
com o Renan e todos
podem colaborar.

“Já foi feita uma vez, e acaba ajudando muito. A vez passada cobriu
todas as minhas despesas nas viagens, eu só tenho a agradecer, quando mais precisei o seu Remi e todos
os funcionários me ajudaram”.
Renan Gonçalves Ramos

“Todas as famílias do município tem alguém
aqui, no meu caso, são mais seis tios que tiram
seu sustento do trabalho na Randa. Para
nós a Randa é fundamental para viver em
Bituruna”, contou Eliseu Martins.
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Uma empresa
de sucesso não
é resultado do
trabalho de apenas
uma pessoa.

Oportunidade de crescimento

Funcionários de 10, 20 e até 30 anos de casa
Porém, o que tem chamado atenção na empresa
Randa, atualmente com
540 colaboradores diretos, é a longa permanência
dos funcionários e a oportunidade de crescimento
na carreira. Não é raro
encontrar funcionários
de 10, 20 e até 30 anos na
empresa.
O auxiliar administrativo, Eliseu Martins, conta
que sua vida profissional
e pessoal está totalmente
entrelaçada na história
da Randa. “Entrei quando
fiz 18 anos, trabalhando
na esquadrejadeira, logo
tive a oportunidade de ir
para laboratório. A diretoria incentiva e facilita o
crescimento profissional”,
explicou.
Porém a história de Eliseu não é única, as famílias
biturunenses estão direta
e indiretamente ligadas na
história da Randa. “Todas
as famílias do município
tem alguém aqui, no meu
caso, são mais seis tios que
tiram seu sustento do trabalho na Randa. Para nós
a Randa é fundamental
para se viver em Bituru-

na”, contou Eliseu.
Segundo o gerente de
RH, Elcio, as possibilidades de crescimento para
todos fazem parte da cultura da empresa. “Temos
nove líderes, na escala seguida pelos supervisores,
gerências e diretores. Todos esses líderes iniciaram
como auxiliares e hoje assumiram essa categoria”,
detalhou. Ainda, grande
parte do setor administrativo é formado por colaboradores que iniciaram na
linha de produção.
Integrante do RH,
Evandro Ravanelo, realiza constantes visitas junto
aos colaboradores. Durante esses encontros na Randa Unidade II, ouviu do
supervisor de produção,
Osmar José Wrudleski, a
importância da empresa
para o desenvolvimento
do município de Bituruna. “A Randa é a melhor
empresa pra se trabalhar
em Bituruna. Além disso, o
município precisa da empresa para desenvolver
economicamente, sem falar da quantia de emprego
que é gerado”, explicou.

“Os nossos diretores são muito empáticos,
realmente se colocam no lugar do funcionário
que passa por problemas de saúde e se
esforçam no máximo para assim amenizar a
dor”, diz o gerente de RH, Elcio Pedron.

Empresa Randa é
destaque pelas
certificações
nacionais e
internacionais

mercado

ABNT: A empresa é
certificada somente
se atender os padrões
estabelecidos pela
NBR 15930 em 100%
dos ensaios.

Selos de produtos de
qualidade estão sendo
frequentes na história
dos produtos Randa
Na Randa Unidade I (Torno)

Certificações
Nacionais

para manter os requisitos da Norma, onde o foco
sempre é a melhoria da
qualidade e satisfação dos
clientes, com a fabricação
de produtos que são garantidos ao mercado cada
vez mais exigente”, detalha Itacir.

pela TECO exigem um
controle intenso de testes
no laboratório em que a
qualidade da colagem e a
resistência do papel são
avaliadas diariamente.
No ano de 2007, a empresa Randa, recebeu a
licença para uso da logomarca FSC, popularmente conhecida como Selo
Verde, em que busca a
sustentabilidade social,
econômica e ambiental
aprovado para compensados e portas pelo Institute
For Markeotecology através do IMO Group.

O certificado de conformidade da ABNT foi conferido em 2013 para três produtos, Porta PEM - Porta
Entrada de Madeira, Porta PIM - Porta Interna de
Madeira com enchimento
sarrafo e Porta PIM - Porta
Interna de Madeira com
enchimento de colmeia de Certificações
papelão. A certificação é Internacionais
voluntária do fabricante,
O selo TECO MILL
no caso da empresa Randa #307 certificação Norte
com a ABNT Certificadora. Americana, foi o primeiÉ avaliado o desempenho ro selo conquistado em
do produto para verificar o 2004. Quando os testes enatendimento aos requipnqm
sitos da norA certificação só é atingida a
ma, uma vez
Certificapartir dos ajustes, as auditoque a empreção do Prograsa foi qualima Nacional
rias e a aprovação do órgão
ficada nos
da Qualidade
expedidor. As certificações
ensaios, a
da Madeira são fundamentais para a emABNT emite
PNQM foi no
presa
garantir
a
qualidade
um certificaano de 2015, a
do válido por
qual foi aprovae a comercialização dos protrês anos,
da na auditoria
dutos, seja ele no mercado inrenovável,
de certificação
terno e externo.
e a empresa
do processo de
tem o sisteprodução de
ma de geschapas de comtão de produção auditado viados para EUA recebe- pensados Pinus, atendendo
periodicamente. A cada ram aprovação, “somente as normas e requisitos esseis meses, a ABNT visita a quem tinha essa certifica- tabelecidos pelo Conselho
fábrica, faz coleta de amos- ção podia vender no mer- Nacional de Qualidade da
tras e as envia novamente cado Norte Americano, Madeira - CNQM.
ao laboratório do IPT, para então a Randa saiu muito
“O grupo Randa trabalha
validar os ensaios e a certi- na frente”, destacou o co- incansavelmente para conficação do produto.
ordenador de gestão Itacir seguir excelência em seus
“A certificação da ABNT Mochnacz, colaborador produtos e expandir cada
exige muito esforço de da empresa desde 2003. vez mais sua marca no mertoda a equipe de produção, Os produtos certificados cado. Além de ser a empresa

que mais gera emprego na
região, os produtos Randa
são os que têm mais certificações dentre o concorrentes diretos”, concluiu o coordenador de gestão, Itacir.

CE Marking
No ano de 2015, a certificação aprovada foi para
CE Marking, Certificate of
Conformity of the Factory
Production, o qual viabilizou comércio para toda
Europa das chapas de
compensado 9 mm, 12mm,
15mm, 18mm, 21mm e
24mm. Essa certificação
internacional é específica para compensados que
passaram a ser comercializados na Inglatera, Reino
Unido e Alemanha, mercados que só adquirem os
produtos pelo fato da empresa ser portadora dessa
certificação.
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Gerente de negócios internacionais do Banco
do Brasil visita diretores da Randa

Viviane e Alcides do BB, diretores Guilherme, Leandro e Leonardo

Na manhã de quartafeira, 15, o gerente geral da
agência do Banco do Brasil
de Bituruna, Alcides Dias,
e a gerente de negócios
internacional do Banco do
Brasil de Curitiba, Viviane

de Castro M. Pedroni, visitaram a sede da Randa
para uma reunião com o
diretor coorporativo, Guilherme Ranssolin, acompanhado do diretor financeiro Leonardo Ranssolin

e diretor florestal Leandro
Ranssolin. O encontro tratou sobre investimentos
internacionais e a gerente
Viviane destacou a importância dessa reunião na
Randa. “Quando mencio-

nava que viria a Bituruna,
mesmo sem anunciar o
local, às pessoas já apontavam como referência a
Randa. E, após nossa conversa com os diretores,
posso afirmar que me surpreendi com o impacto que
a Randa tem em toda região”, explicou a gerente.
Conforme o diretor financeiro, Leonardo Ranssolin, investimentos é a
palavra frequente no dia
a dia da empresa, considerou mais uma reunião
muito produtiva e com re-

sultados satisfatórios.
O gerente da agência
do Banco do Brasil de Bituruna, Alcides Dias, falou
do acesso aos diretores da
Randa. “Vir na Randa é
uma satisfação, sempre
muito bem recebido, além
de conhecer a realidade
de nossos clientes, o que
é muito importante para
nosso trabalho. Uma empresa muito bem estruturada a qual viemos trazer
as ofertas de crédito internacional”, explicou o
gerente Alcides.

MEDICINA DO
TRABALHO

Prevenção também é

investimento

A sexta-feira, 17, foi dia
da médica do trabalho,
Francielle Eweling, junto
da técnica de enfermagem
Tábata Francini Silva, da
Clínica Inova Medicina
do Trabalho, fazer as consultas médicas na empresa Randa. Esse trabalho
acontece a cada 15 dias.
A Inova é uma empresa

especializada na prestação de serviços nas áreas
de segurança e medicina
ocupacional. Atua em conformidade com as Normas
Regulamentadoras (NRs)
do Ministério do Trabalho
e Emprego e as Instruções
Normativas (IN) do Ministério da Previdência
Social.

Serviços
Segurança do trabalho
pode ser entendida como
os conjuntos de medidas
que são adotadas visando minimizar os acidentes de trabalho, doenças
ocupacionais, bem como
proteger a integridade e
a capacidade de trabalho do trabalhador. Além

Tábata, Francielle e Maria

dos exames admissional,
demissional, periódicos,
retorno ao trabalho e mudança de função.
Para a colaboradora
Maria Madalena Correia,
a Randa faz além da obrigação. “Estou grávida e

Direito de ouvir, na Randa tem fonoaudióloga
Uma vez por mês a profissional em fonoaudiologia Vanessa Silva vem à
empresa Randa para fazer
os exames audiômetros
com os colaboradores.
Nessa sexta-feira, 24, foram realizados exames de
audiometria. A audiometria é um exame de triagem que avalia a acuidade
auditiva do trabalhador,
8

isto é, um exame que detecta possíveis perdas auditivas de um funcionário.
O trabalhador entra
em uma cabine com isolamento acústico, onde
serão feitos testes que medem a capacidade auditiva do examinado, através de um equipamento
chamado audiômetro.
O resultado do exame é
|||
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expresso em um audiograma gráfico que mostra
as percepções do ouvido
a sons variados que são
avaliados pela fonoaudióloga. “Aqui na Randa, é
muito bom de trabalhar,
pois a diretoria é muito
próxima ao colaborador,
mesmo uma empresa tão
grande, todos os diretores
conhecem a cada um pelo

mesmo estando afastada
do trabalho eu venho nas
consultas com a doutora
Francielle, mesmo com
a crise financeira que as
empresas passam a Randa sempre apoia o funcionário”, finaliza Correia.

“Aqui na Randa, é
muito bom de trabalhar,
pois a diretoria é muito
próxima ao colaborador,
mesmo uma empresa tão
grande, todos os diretores conhecem a cada um
pelo nome.”
Vanessa Silva
Fonoaudióloga

nome”, falou a fonoaudióloga Vanessa. Ela ainda
completa dizendo da atenção para com a audiome-

tria. “A Randa adquiriu
a própria cabine de audiometria para realização
dos exames”, explicou.

Comitiva do Bradesco de Santa
Catarina e São Paulo na Randa

curtas e objetivas
De Cascavel
Na primeira semana
de abril, quem visitou a
diretoria do Randa foi o
Gerente de Relacionamentos Empresas do Banco
Santander de Cascavel,
Júlio Cesar Bottos. “Sempre é muito interessante às

O presidente do Grupo
Randa Remi Ranssolin e o
diretor financeiro Leonardo Ranssolin, receberam a
comitiva do Banco Bradesco Empresas, nessa terçafeira, 21.
A comitiva trouxe gerentes de agências e analista de crédito de Santa Catarina e São Paulo, os quais
percorreram as instalações
da Randa Unidade I.
“Nossa visita trata de
crédito entre o Bradesco
e a empresa. Visitamos a

Mexicano vem
ao Brasil para
conhecer a
Randa

Jocimar, Hector e Itacir

“Pela segunda vez visito a Randa e
fico ainda mais impressionado que
a primeira visita, uma empresa de
ponta”, finalizou Seibel.
fábrica de fato, as instalações do Grupo Randa.
Nada substitui esse tipo
de conhecimento. Mesmo
que eu faça um relatório
gigante eu não consigo
passar para São Paulo a dimensão da empresa, dessa forma todos têm a análise mais precisa”, falou o
gerente geral da agência

do Bradesco de Caçador
- Santa Catarina Anísio
Seibel. O qual completou
falando da objetividade
que traz uma visita técnica. “Pela segunda vez
visito a Randa e fico ainda
mais impressionado que a
primeira visita, uma empresa de ponta”, finalizou
Seibel.

Nessa segunda-feira, 20,
desembarcou no Brasil o gerente de operações Hector
Elizando, vindo do México,
para conhecer como são fabricados os produtos Randa. Impressionado com a
grandiosidade das fábricas

e pela organização nos setores, o gerente de operações
Hector, ressaltou que se impressionou com o controle
de qualidade durante a produção.“Estoy muy impresionado con su control de
calidad”, falou Elizando.
Durante a visita, Hector
encontrou na Unidade I em
meio aos colaboradores o
presidente do Grupo Randa,
Remi Ransolin. Em seguida
conheceu as demais unidades, bem como as seis certificações dos produtos Randa.
Ao finalizar a visita, Hector Elizando conversou com
o diretor corporativo, Guilherme Ransolin, para negociações dos produtos Randa
para o México.

reuniões com os diretores
da Randa, eu acredito que
a administração da Randa deu tão certo porque
os três filhos são os três
diretores das diferentes
áreas. Fórmula certa”, falou Bottos.

Diretor Leonardo, Gerente do Santander Júlio, Presidente Remi e
Diretor Leandro

Dos EUA
Foram três norte-americanos que visitaram a
Randa, os gerentes comerciais da empresa The Woo
Bhub, Jeff Yuhasse, Rafael Branco e Luiz Alberto.
“Compramos o produto
Randa Molduras, que é de

excelente qualidade exigida pelos padrões internacionais, nossos encontros
são importantes e objetivos. Sempre valorizamos
a visita na empresa e a vistoria dos produtos”, disse
Branco.

Ana, Remi, Luiz Alberto, Sidney, Leonardo, Rafael e Jeff Yuhasse

Do Rio Grande do Sul

Colaborador da Randa vai para o Rio Grande
do Sul participar da FIMMA

Jeferson e Oscar

O colaborador do Grupo Randa, Oscar Ganzer,
participa da Feira Internacional de Máquinas, Matérias-Primas e Acessórios
para a Indústria Moveleira
Abril 2017
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FIMMA Brasil, a feira está
na 13º edição e aconteceu
no Parque de Eventos de
Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, de 28 a 31 de
março.
“Eu só tenho a agradecer a oportunidade que a
Randa me deu, aqui é uma
combinação ideal para conhecer a evolução, a Randa
valoriza muito seu funcionário”, disse o colaborador
Oscar.
9

cotidiano

Osterbaum

Ginástica Laboral
para os colaboradores

Árvore da Páscoa
é montada na Randa

Grupo Randa
oferece curso
sobre os Direitos
do Consumidor

Com a fisioterapeuta Tatiana Pedron.

Mais de 40 mulheres
fizeram a oficina

oficina de

maquiagem
“Estou me
sentindo capa
de revista, e
ainda aprendi
fazer maquiagem sozinha.
Na Randa, a
diretoria trata muito bem
os funcionários”, falou a colaboradora do setor de produção
de portas, Roseane Pereira, durante a oficina de
maquiagem que a Randa proporcionou para as
colaboradoras.
O momento é de crise
no setor financeiro como
um todo no país, mas nem
isso comprometeu a visão
da Randa de colocar o colaborador em primeiro lugar. Foram duas oficinas,
divididas em quatro turmas de mulheres. Nas noites de 11 e 12 de abril no
Recanto da Randa. O curso
com todos os produtos de
primeira linha foi desde
a limpeza de pele até a finalização da maquiagem,
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“Nunca me senti tão
bonita, pareço foto de
capa de revista”
cada mulher”, disse a
diretora da Mary Kay,
Carolina.
Durante a oficina

promovido pela diretora
da Mary Kay de Blumenau, Carolina Shultz.
“A Randa é a primeira
empresa que vejo patrocinar as suas colaboradoras
um curso de maquiagem,
além do aprendizado, a
economia de se fazer a
própria maquiagem. Mas,
o mais importante é promover a autoestima de

|||
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“Eu Trabalho na Randa”
/ Maquiagem, o que não
faltava era alegria e uma
melhora na autoestima.
Comentários como: Nunca
me senti tão bonita; pareço foto de capa de revista; ou, como estou me
sentindo chique; nunca
imaginei meu patrão me
pagar um curso de maquiagem; mesmo na crise,

eles investiram na gente,
não precisei pagar nada
e ainda minha empresa
acreditou em mim, era frequente entre as mulheres.
O gerente de Recursos
Humanos da Randa, Elcio
Pedron e a analista comercial, Ana Paula Parizotto,

estiveram durante todo
o tempo dando o apoio
técnico, organizando o local, servindo lanche, cuidando nos detalhes para
que tudo fosse perfeito e
assim foi. Foram mais de
40 mulheres que fizeram
as oficinas.

oficinas

Colaboradores randa
colocam a mão na massa

oficina de

culinária

“Fomos orientados a adotar uma metodologia
em que valorizasse o colaborador da Randa,
todos interagiram e o presidente do grupo,
seu Remi, participou de igual para igual. Um
momento único e incrível”
“Foi o dia que mais
aconteceu à interação entre os colaboradores, além
de aprender, porque realmente aprendemos a fazer os pratos italianos foi
Os mais diferentes perfis de profissionais que
trabalham no escritório
da Randa se encontraram
na noite de quinta-feira,
6, para dividir um novo
conhecimento. Diferentemente de tudo o que
praticam no dia a dia, a
oficina foi na área de gastronomia, e todos literalmente colocaram a mão
na massa. Com os instrutores da família Beponi,
os colaboradores vestiram o avental da Oficina
“Eu Trabalho na Randa”,
e desde a mistura de ovos
com farinha até o prato
pronto de Rondeli, acompanharam atentamente o
passo a passo da receita. O
presidente do grupo Remi
Ranssolin, igual a seus colaboradores com o avental da oficina participou e
compartilhou da integração e alegria ao descobrir
a textura da massa e, claro
provando o capeleti frito
que muitos foram desafiados para conseguir dobrar
a massa com o recheio.
Na abertura do evento

o diretor financeiro Leonardo Ranssolin falou
da importância da integração da equipe. “Somos
todos a família Randa, por
isso momentos como esse
são muito importantes”,
falou. Todos esperavam
a palavra do presidente
seu Remi, em um discurso
chamou atenção para a
valorização dos funcionários e a importância de
sempre aprender. “Sempre valorizo muito o trabalho de todos, nossos instrutores dessa oficina são
preparados e espero que
essas oficinas proporcionem além de conhecimento, integração na equipe”,
disse.

muito divertido a metodologia adotada na oficina.
Foi à primeira oficina e
todos saíram satisfeitos”,
destacou o gerente de
Recursos Humanos Elcio

Pedron.
Para colaboradora do
setor comercial, Vanessa
dos Santos, superou a expectativa. “Acredito que
superou a expectativa de

todos, serviu para mostrar
que todos são capazes e
por meio da Randa está
no alcance. O que chamou
a atenção foi que ocorreu
a integração realmente e
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o tempo todo”, declarou.
Neuri de Mattos que
trabalha como analista de
logística diz que foi uma
nova conquista para os
colaboradores da Randa.
“Foi aplicado algo diferente uma excelente iniciativa e eu estou dentro
do protejo para participar
e colaborar, foi realmente uma nova conquista”,
destacou.
Todos os investimentos
da oficina foram pagos
pelo Grupo Randa. Para
a instrutora e nutricionista, Valéria Masiero essa
é uma forma de valori-

zar o funcionário. “Fomos
orientados a adotar uma
metodologia em que valorizasse o colaborador da
Randa, todos interagiram
e o presidente do grupo,
seu Remi, participou de
igual para igual. Um momento único e incrível”
finalizou.
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Treinamento sobre combate a incêndio
“Eu passei por problemas de saúde, o pessoal da diretoria até
telefonar, telefonavam
para ver como eu estava. Me ajudaram com
exames e me deram
todo o apoio. Te garanto,
não tem chefe melhor
que na Randa”.

“Eu sou muito valorizada
como profissional e mulher na
Randa. Trabalho há 10 anos,
com meu salário consigo pagar
meu carro, minha casa e sustentar meus dois filhos”.

Mais uma turma treinada em combate a incêndio

agenda oficinas
O setor de Recursos Humanos da Randa oferece OFICINAS
para os seus colaboradores e familiares. Confira a
programação e fique atento às datas:

Silmara Schuler

Chefe do Almoxarifado
de ferragem

João Wilmar da Silva
49 anos, passou por uma cirurgia
bariátrica teve a redução de 30 quilos
mais a melhora na qualidade de vida.

Marcio Borghezan

“Mesmo diante da crise,
a forma de sobrevivência foi
investimentos em máquinas,
mas principalmente o respeito
com os colaboradores. Aqui sou
valorizado”.

Supervisor de Manutenção

Oficina de Gestão e Liderança:
Randa no mercado atual
Em julho de 2017
Instrutor: Graciano Wrubfeski

Escolinha de Futebol de Inverno

Dia: 29 de abril de 2017
Horário: 13h30
Instrutor: Edson Cardoso de Oliveira
Público alvo: Crianças de 7 a 12 anos
Local: Recanto da Randa
Inscrições: com o instrutor

Oficina de Atletismo

Dia: 6 de maio de 2017
Horário: 13h30
Local: Recanto da Randa
Inscrições: com seu líder ou supervisor até 04/05/2017

Conheça nosso

Colaborador

Oficinas de Modelagem em argila

Wilmar França Alves
Gerente Comercial Varejo
Gerencio a área comercial varejo em todo país. Temos atualmente 28 representantes os quais atendem
aproximadamente 850 clientes ativos no Brasil.
Atendendo pequenas e
médias lojas de materiais de
construção além das Homes
Centers; Leroy Merlin (40
lojas) Telhanorte (40 lojas)
Balaroti (21 lojas) e Todimo
(27 lojas). Minha equipe interna é bastante grande, eu
atendo todo Brasil e Leandro Furlan meu assistente
interno fazendo toda conferência, de pedidos, implantação, programação para

Planejamento e Controle da
Produção-PCP, informações
para equipe de vendas no
caso representantes além do
faturamento.
Sou casado, tenho dois filhos maravilhosos, moro em
Curitiba e pelo menos uma
semana do mês permaneço
aqui em Bituruna. O restante
do mês viajo com representantes, visitando clientes Brasil afora. Trabalho no Grupo
Randa há dois anos, minha
formação é em engenharia
florestal, com especialização
em tecnologia da madeira
e marketing, MBA pela FGV
como Executivo de Vendas e

?

Quer aparecer
aqui também
12
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Business Planing. Tenho 22
anos de carreira em empresas nacionais de pequeno /
médio porte e multinacionais. Dentre elas, cinco anos
na Duratex benchmach no
segmento de painéis e Masisa multinacional também
do segmento de panéis MDF.
Estas empresas além de visibilidade me proporcionaram
aprendizado, conhecimento
e reconhecimento em vários
segmentos em todo País.
Um simples relato acredito mesmo, que podemos
fazer o melhor trabalho sempre em equipe. Pode contar
comigo sempre!

Entre no face ‘Eu trabalho na Randa’ e
deixe lá seus comentários. Participe!
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Dia: 13 (sábado) e 27 (sábado) de maio de 2017
Horário: 13h
Instrutor: Alessandro Rezende
Local: Recanto da Randa
Inscrições: com seu líder ou supervisor até 05/05/2017

Oficina eu gravidinha

Dia: 12 de maio de 2017
Horário: 16h30
Instrutor: Fisioterapeuta Tatiane Pedron
Local: Recanto da Randa

Oficina Pedagogia em Madeira
Por meio da arte em madeira a criança aprende a fazer
construções concretas e pode desfrutar da sensação de liberdade
aprofundando seu autoconhecimento. Oportunidade de
integração, desenvolver a linguagem e reorganização mental.

Dia: 3 de junho de 2017
Horário: 13h30
Instrutora: Mestre em pedagogia Cláudia Aparecida Bonk
Auxiliar de instrução: Evandro Barbosa (técnico em marcenaria)
Público alvo: Crianças de 3 até 6 anos (pais ou responsável
devem acompanhar)
Local: Recanto da Randa
Inscrições: com seu líder ou supervisor até 18/05/2017

