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Você é capaz de repassar recados de forma instantânea, com coerência do
que lhe foi passado? É preciso mais, é preciso saber
comunicar. Se a velocidade
já está na pauta de algumas
lideranças quando se fala
em comunicação interna,
o bom humor entrou nessa
história na empresa Randa.
A criatividade não tem limites e, é aliada nessa tarefa de transformar de vez os
comunicados frios em peças vendedoras da marca,
o que colabora no emprego
de todos. Você sabe o seu
papel na empresa, ou não?
As empresas vão descobrindo por pressão cada
vez maior da sociedade e
das crises que são empresas também de comunicação e essa espiral começa

O que eu falo
DA EMPRESA?
pelo diálogo entre lideranças e times de trabalho. Os
colaboradores vão percebendo o quanto são responsáveis pelo marketing
indireto do produto que
fazem. Já ouviu a história
dos três pedreiros, que são
perguntados sobre o que
eles estão fazendo durante
o trabalho?
O primeiro responde:
“Colocando um tijolo em
cima do outro”
O segundo responde:
“Subindo uma parede”
O terceiro responde:
“Construindo uma igreja”
A diferença entre estes
três trabalhadores é a comunicação que receberam

por parte do empregador.
O último está ciente do impacto que “colocar um tijolo em cima do outro” irá
causar. Não basta fazer a
sua parte, o trabalho em
equipe é que garante o resultado final do produto e,
por consequência o emprego de todos.
A comunicação enquanto ferramenta de gestão
começa por saber dialogar. Nenhuma tecnologia
vai poder substituir esse
contato humano presencial cujas reações, anseios,
linguagem corporal e afetos são sempre um grande
desafio.
Boa Leitura!

DOS EUA representantes da WholEsale
vem conhecer a Randa
Clientes há tempos dos
produtos Randa, os empresários dos Estados Unidos
- EUA vieram para o Brasil conhecer as fábricas do
Grupo Randa, no dia 21 de
setembro. O presidente da
Wholesale, Joe Vinet, o representante de compras da
Wholesale, Aldo Delgado
e o empresário Luiz Sabedotti, passearam por entre
as máquinas e os produtos.
“Já compramos, há muito
tempo os produtos Randa,
porém hoje os americanos
vieram ao Brasil, conhecer as fábricas e confirmar
o aumento no volume de
compras da Randa”, disse
agente Sabedotti.
O próprio presidente do
Grupo Randa, Remi Ranssolin, recebeu os empresários
e apresentou as fábricas.
Durante a visita, os empresários não esconderam a
admiração pelos produtos
Randa e demonstraram
muita simpatia no encon-

tro. Como já
conhecem a
qualidade dos
produtos Randa, a troca de
informação e
de fotografias
foi entre os
avôs, isso mesmo, durante a
visita de negócios, aconteceu a troca de fotografias
dos netos. Sim, no encontro
de negócios, também entrou em pauta assuntos de
família.
“We have already bought Randa products, I always
wanted to know the factory
and on this trip to Brazil,
I met and was even more
impressed”, disse Joe Vinet.
(Já compramos há tempo
os produtos Randa, sempre
quis conhecer a fábrica e
nessa viagem para o Brasil,
conheci e fiquei ainda mais
impressionado). Para o empresário, Aldo Delgado, o
qual falou na língua espa-
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A qualidade dos compensados
está diretamente ligada na
colagem
nhola durante boa parte
da visita, disse que além da
qualidade dos produtos a
receptividade do empresário Remi, fez toda diferença.
“Conocemos las fábricas de
la empresa, comprobamos
la calidad de los productos
que ya compramos. Pero
lo que me encantó fue la
receptividad, hasta sobre
nuestros nietos hablamos”,
disse Aldo Delgado. (Conhecemos as fábricas da empresa, comprovamos a qualidade dos produtos, que já
compramos. Mas o que me
encantou, foi à receptividade até sobre nossos netos
falamos).

“A colagem no compensado é o fator primordial, o qual não é
aceito por nenhum cliente caso ocorra o mínimo
de erro”, disse o diretor
corporativo Guilherme
Ranssolin, na abertura
do curso de Colagem de
Compensado. O consul-

Qualidade na Produção de Compensados

?

Afinal,
o que é
Qualidade?

Observe que:
Qualidade para uma
pessoa nem sempre tem
o mesmo sentido que
para outra pessoa.

Confesso que esta
pergunta sempre me
deixou curioso...

Por este motivo muitos
produtos seguem padrões
e normas estabelecidas.
No caso das chapas de
compensado, a norma
americana PS 1-09 estabelece todos padrões a
serem seguidos.
O exemplo da chapa

Fábio Roberto Flor
PFS TECO Representative

de compensado é muito
bom!
Veja que o cliente estará muito satisfeito sempre
que comprar e receber
uma chapa de compensado que esteja dentro
dos padrões estabelecidos
pela Norma.

Padrões Norma Americana PS 1-09

EXEMPLO:

• Espessura da chapa;

• Padrão de montagem;

Espeto corrido de primeiríssima qualidade
não tem nenhum valor
de qualidade para um
vegetariano!

• Comprimento, largura
esquadro e retilineidade;

• Percentual de humidade;

• Padrão de colagem;

tor técnico comercial da
GPC Química AS, Ronaldo
Cândido, foi o responsável
por ministrar o curso aos
colaboradores da Randa,
em um workshop sobre
painéis de compensados
de madeira e melhoria da
capacidade de colagem do
compensado.

1º PASSO - Dominar e
entender o que a Norma
estabelece.
2º PASSO - Conhecer e
controlar cada etapa da
produção e checar nosso
produto final!
3º PASSO - Aplicar o
Kaizen (palavra Japonesa
que significa melhoria
contínua) e entender que
qualidade se constrói a
cada dia!

• Classificação das chapas
em A, B, C e D.

Setembro 2017

E como vamos cumprir
uma Norma? Simples:
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News

Motivação nas empresas
é fundamental em tempo
de crise no país
Com motivação vamos
a qualquer lugar, construímos os caminhos,
acreditamos e buscamos
oportunidades. Portanto,
abastecê-la com pequenos
eventos positivos e direcionados para o objetivo é um
excelente recurso pessoal e
organizacional para alcançar sucesso. A crise é um
desafio, mas como de alguma forma estamos sempre
envolvidos em alguma, de
menor ou maior consequência, é nosso dever sobreviver a ela. Com o pensamento de compartilhar
informações, foi que o dire-

tor corporativo Guilherme
Ranssolin, com sua forma
dinâmica de administrar,
reuniu colaboradores para
um encontro.
Com muita transparência em todas as ações que
toma, compartilhou com
os colaboradores as dificuldades por que passa o mercado da construção civil, e
pediu o comprometimento
de todos para manter os
postos de trabalho.
“Esse modelo de administrar é muito bom para o
colaborador. A reunião foi
produtiva o problema e a
solução depende de todos.

Na reunião, todos aplaudimos as ideias, agora é hora
de pôr em prática e de nos
responsabilizarmos ainda
mais”, disse o contador Sidney Camargo.
O diretor Guilherme,
ouviu as sugestões dos colaboradores. Independente das ideias que surgem,
essa é a caraterística do
diretor que ouve a todas as
sugestões sem julgamentos. “Já passamos por situações muito difíceis, já me
desfiz de vários bens para
pagar contas e em primeiro lugar, pagar os funcionários. Mas, nunca perdi o
crédito”, falou o presidente do Grupo Randa, Remi
Ranssolin.
Para o técnico Valdemir Rodrigues, a questão é
muito séria. “Eu já tinha co-

Vice-prefeito
de Porto União
na Randa
O vice-prefeito de Porto
União - SC, Pércy Storck,
também proprietário da
empresa SPS Tecnologia
Ambiental, esteve na empresa Randa. Recebido pelo
diretor corporativo Guilherme Ranssolin, Pércy
destacou o longo período
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nhecimento dos custos que
temos para produzirmos,
porém, agora é momento
de todos cumprirmos prazos de entrega de produtos
e acima de tudo, com a qualidade da marca Randa”,
falou.
O colaborador Oscar
Ganzer, enfatiza que é importante ter novos comportamentos. “Foi aberto
os números, nós sabemos
de todo funcionamento da
empresa, então está em
nossas mãos fazer dar certo”, finaliza.
Segundo o supervisor
de produção, Wilson Pastuch, o envolvimento com todos gera mais comprometimento. “Foram lançadas
metas, estamos todos conscientes, se der certo é por
causa de todos se der erra-

do também. Agora o objetivo é ajustar o setor com
deficiência. Isso é trabalho
em equipe”, concluiu.
Para a assistente comercial, Camila Miriel, as metas estão claras. “Nós fomos
valorizados com a atitude
da diretoria de ouvir nossas sugestões, mais ainda
de confiarem todos os dados de faturamento para
nós. Também todos estão
conscientes que a crise chegou em todos os setores”,
falou.
“O mercado interno
está complicado, o importante é se adequar para ter
sobrevivência. Tem que ter
consciência e rapidez para
ter sobrevida até passar a
crise”, destacou coordenador de produção Alberto
Pelepe.

Diretor Guilherme e colaborador
Everton conhecem o projeto do maior
arranha- céu em madeira do mundo

de negócios com o Grupo
Randa. “Há 27 anos faço negócios com seu Remi e dona
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Ivanira, sempre dando o
passo certo e saindo boas
parcerias”, disse.

News

Viagem pela Europa
O diretor corporativo
da Randa, Guilherme Ranssolin, acompanhado da esposa, a advogada Manuela
Fadel Ranssolin, estiveram
em viagem pela Europa,
em visita aos principais
clientes do Grupo Randa.
O início da viagem foi pela
cidade de Londres na Inglaterra, nos portos de London
Gateway. London se refere à metrópole, é a capital
da Inglaterra e do Reino
Unido, é um dos maiores,

Shajn Ross e Guilherme Ranssolin

tes na cidade de Colônia e
Frankfurt. “Nosso produto
é muito bem visto, com isso
asseguramos a nossa produção de compensado para
os próximos meses”, disse
de maneira muito positiva o diretor Guilherme, ao
destacar mais uma viagem
de trabalho, considerada
produtiva.
Guilherme Ranssolin e André Hartman

mais importantes e influentes centros financeiros do
mundo. A visita foi no porto
de Tilbury, este localizado
no Rio Tamisa em Tilbury,
em Essex, Inglaterra. É o
principal porto para Londres, há amplas instalações
para contêineres, faz parte
do maior Porto de Londres.
O diretor Guilherme visitou
o Warehouse, (armazém),
local em que são armazenados os produtos que chegam ao país e abastece toda

Empresários da The Wood Hub
e da Randa fazem um brinde
as negociações
Quem disse que grandes e importantes r e u n i õ e s precisam de semblante sério e mesas
formais de escritórios?
Pois foi com esse conceito
inovador que o presidente do grupo Randa, Remi
Ranssolin, juntamente
com os diretores Guilherme, Leandro e Leonardo, recebeu em sua casa
os diretores da empresa
internacional The Wood
Hub, Luiz Alberto e Rafael Branco.
A empresa The Wood

Hub é uma das maiores
importadoras de moldura no mercado americano, e há anos faz negócios
com o Grupo Randa. Num
momento descontraído
o Founder da The Wood
Hub, Luiz Alberto, apresentou suas habilidades
de Master of Wine, e como
um sommelier aproveitou o jantar de negócios
para apresentar o mundo
dos vinhos, que é cheio
de particularidades, não
é por menos, que essa
bebida atravessou a his-

a Inglaterra. (imagem da
foto).
Em seguida partiu para
Antuérpia na Bélgica, a
cidade é conhecida como
centro mundial de lapidação de diamantes e por
seu porto, um dos maiores
do mundo, localizado nas
margens do rio Escalda. O
principal porto de entrada
de mercadorias que distribui para o sul da Alemanha e norte da França. Na
Alemanha, visitou clien-

tória da humanidade participando dos momentos
mais importantes. Porém
mais do que um enófilo, Luiz é um profundo
conhecedor, ou um verdadeiro Master of Wine,
o mais profundo dos conhecedores, significa que
o seu conhecimento no
mundo do vinho é absolutamente inquestionável. Assim, trouxe de sua
adega particular, cinco
garrafas de vinho para a
família Ranssolin. Abordou levemente aspectos
da viticultura como o ciclo da vinha, o que é de
fato uma safra (o que a
vinha precisa em cada

Parceria também
no trabalho
Após compartilhar a
notícia da gravidez, junto às colaboradoras da
Randa, na Oficina “Eu
Gravidinha”, a esposa do
diretor Guilherme, a advogada Manuela, acompanhou o diretor e ainda
colocou em prática o que
aprendeu na Oficina oferecida às colaboradoras
da Randa; Gravidez não

é doença, aliás um período
para aproveitar essa energia e dedicá-la também ao
trabalho. Dividindo o momento com os colegas e
aproveitando o período
antes da chegada do bebê.
A primeira Oficina especial
para as gestantes foi um
sucesso e algumas já estão
exibindo os rostinhos dos
bebês.

estação do ano), a diferença entre baixo e alto
rendimento e abriu uma
garrafa de 1999.
“Fazemos amigos degustando vinho e discutimos grandes e importantes negócios, claro que

nada dispensa a boa e
velha visita nas fábricas”,
disse Luiz Alberto, o qual
acompanhado do diretor
corporativo, Guilherme
Ranssolin, visitou as fábricas de moldura, portas
e compensados.

Setembro 2017
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Randa renova certificação
internacional de qualidade
No mês de julho aconteceu a auditoria na empresa
Randa, feita pela empresa
Ecocert, com o auditor-líder para a norma FSC-CoC
desde 2015, Daniel Araújo. Responsável pelo setor técnico, na questão de
atestação de insumos para
International Certification
Officer, visitou todas as
fábricas e aleatoriamente
conferiu documentações.
Sobre a auditoria Daniel relatou. “O resultado
da auditoria FSC foi que recomendamos a renovação
da certificação da RANDA,
visto que os procedimentos e a organização interna

da empresa garantem que
os princípios do regulamento FSC e as normas da
Cadeia de Custódia estão
sendo respeitados”, disse.
Deu também um destaque
especial ao comprometimento dos colaboradores.
“O comprometimento dos
funcionários e o conhecimento da norma por parte
da equipe auditada causou uma boa impressão.
Foram levantados alguns
detalhes, principalmente
atualização dos procedimentos internos, que deverão ser resolvidos pela
coordenação da qualidade, que tem um funcioná-

Diretor Guilherme em
reunião com representantes
internacionais
O diretor corporativo
Guilherme Ranssolin recebeu os representantes da
empresa Green Millwork,
Vinícius Driemeier e Fábio
Eidt, com sede no município de Estrel - RS.

Percebemos que
o colaborador
trabalha com
a autoestima
elevada, e esses
valores são muito
bem avaliados
no mercado
internacional”,
destacou
Driemeier.
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Durante a reunião Fábio Eidt, contou de sua trajetória no ramo de exportações, da sua experiência
frente a empresa Araupel
ao longo de 15 anos e a
atuação nesse mercado.
“A t u a l m e n t e a t e n d o o
mercado americano, porém sempre atento ao que
o mercado precisa e ao
que as empresas produzem. Entender os tipos de
demanda de produtos e os
quais estão sendo produzidos e se encaixam nesse
padrão”, disse Fábio, completando, “a Randa está
num momento de crescimento, o momento é de
estratégia nos negócios
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rio responsável para isso”.
Ainda sobre as avaliações
o auditor destacou prazos e ajustes necessários.
“Dentro do prazo de 15
dias será finalizado o relatório de auditoria que
depois de aprovado pelo
escritório na Suíça, dará
origem à um novo certificado FSC da RANDA, válido por 5 anos”.
Para o diretor corporativo do Grupo Randa,
Guilherme Ranssolin, essa

certificação é importante.
“Temos várias certificações, o FSC, além de abrir
mercado para o exterior,
o que acontece há tempos, nos garante rastreabilidade dos produtos no
dia a dia das fábricas”,
destacou.
“Auditaram todos os documentos do último ano,
notas fiscais de entrada
e saída, além de todos os
documentos ligados a produção”, disse o supervisor

de controle de estoque,
Renato Nalon. O responsável pelo setor de qualidade, Itacir Mochnacz disse.
“Após 10 anos de manutenção da certificação, os
procedimentos adotados e
a rotina interna vem sendo seguido por todos os
colaboradores em cada nível hierárquico. A cada auditoria novos ajustes são
feitos e os controles tornam-se melhores e mais
rápidos”, concluiu.

mesmo, e vem um grande
trabalho nesse sentido.
Vejo como uma grande
oportunidade”.
O diretor Guilherme,
ouviu atentamente o profissional e também apresentou a fábrica de molduras da Randa Unidade

II, produto esse especialmente para exportação.
P a ra V i n i c i u s D r i e meier, o Grupo Randa se
destaca no mercado pelo
conjunto de ações. “Visto
que o produto da Randa
é de excelente qualidade,
passamos a avaliar os de-

mais setores que fazem
esse produto dar certo.
Percebemos que o colaborador trabalha com a
autoestima elevada, e esses valores são muito bem
av aliado s no me r c ado
internacional”, destacou
Driemeier.

Guilherme Ranssolin, Vinícius Driemeier e Fábio Eidt

Uma nova era nos
reflorestamentos de pinus
garante o mercado da madeira
A experiência é longa, os resultados foram
positivos, porém o empresário e presidente do
Grupo Randa, Remi Ranssolin, investe além do conhecimento adquirido,
na tecnologia. Quando
interrogado sobre o segredo da matéria prima
de qualidade, o assunto
vai muito antes do plantio, focado na semente
do pinus. As mudas hoje
plantadas nas florestas do
Grupo Randa, são resultados da evolução genética
entre as melhores de todas as árvores testadas,
as quais se transformaram em clone supertree.
As mudas carregam o
número de certificação,
o clone de Pinus TaedaAGV145, sendo o que há
de ponta em tecnologia,
em matéria de mudas de
pinus. Garantem árvores
uniformes, crescimento
consistente e máximo de-

“

Mesmo que eu
não colha os
frutos, outros
vão colher.
O importante
é plantar”,
destaca Remi.

sempenho. “Nossa meta
é plantar mudas de excelente qualidade, isso é
pensar no futuro”, disse
Remi. A fornecedora ArboGen, é a líder mundial
na produção de clones de
Pínus taeda, tem os melhores níveis genéticos,
combinando reprodução
seletiva com propagação
por cultura de tecidos. A
melhor árvore individual das melhores famílias
híbridas, ou seja, os clones são produzidos após
rigorosos testes de campo, frutos de 50 anos de
pesquisa.
Com a silvicultura adequada, consegue idades
precoces de desbaste e
colheita final, bem como
o aumento significativo
no volume de toras, com
maior produtividade por
hectare. Essa muda de
pinus tem um crescimento médio de metros de
altura por ano.
“ P a ra a m a d e i ra d e
qualidade sempre tem
mercado. Hoje se fala em
crescimento, ou seja, a
massa da árvore. Colhemos hoje, a partir dos 14
anos. Árvores que, para
ter essa massa, antes levava de 18 a 20 anos”, explicou o empresário Remi. A
comercialização das tor-

mercado

ras é feita por peso, a forma mais precisa de medição o que resultou na
construção e instalação
da balança própria, anexa
a fábrica da Randa I.

e sempre tem comércio
para o pinus”, destacou o
empresário Remi.
O comércio hoje das
chapas de compensado
e das molduras atende o

Além das áreas próprias, hoje a Randa tem
investido nas parcerias
com terrenos particulares
para reflorestamentos.
Essas parcerias tem incentivado a silvicultura
local. Áreas acima de dez
alqueires, já entram na
parceria. O pinus é o carro chefe. “Hoje, amanhã

mercado europeu e americano. Também o mercado interno das portas,
é 90% provenientes da
madeira de pinus.
“Mesmo que eu não colha os frutos, outros vão
colher. O importante é
plantar”, destaca Remi.
Mesmo usando da metáfora, o empresário buscou

Eucalipto
Originário da Austrália e da Indonésia, o eucalipto é hoje uma das principais espécies utilizadas em florestas plantadas no mundo. Uma área de
100 hectares de eucalipto, também foi reflorestada pelo Grupo Randa.

Registro da imagem,
no Dia da Árvore,
21 de setembro,
conhecimento que
já é seguido pelos
netos, João Gilherme
e Pedro Henrique

o pinhão, semente dos
pinheiros mais precoces
e destaca que conseguiu
colher a semente com pinheiro de dez anos, vindo
da Universidade Federal
do Paraná- UFPR. Um visionário o empresário,
aposta na tecnologia sem
desperdiçar o conhecimento acumulado.

PINHEIRO ARAUCÁRIA
Espécie arbórea dominante da floresta ombrófila mista, ocorrendo majoritariamente na região Sul do Brasil. Ela é a árvore símbolo do Estado do
Paraná e é cultivada ao longo dos anos pelo empresário Remi.

Setembro 2017
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oficinas

SUCESSO NA
OFICINA DE VOLTEIO

oficina de

VOLTEIO

A mistura da força do
cavalo, sendo dominado
pela pureza do sorriso
das crianças resultou
num grande sucesso,
assim pode se definir a
Oficina de Volteio, promovida pelo Departa-

mento de Recursos Humanos da Randa, nesse
sábado, 26. Para a abertura da brincadeira e
proteção do sol, cada
participante ganhou um
chapéu country e um
cavalinho de pau.
A Oficina de Volteio
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foi realizada no CTG - Chapéu Tapeado, contou com
a participação de 50 crianças, filhos dos colaboradores da Randa. “Minha
filha adorou, e pra mãe
não tem nada melhor que
ver a filha feliz. A Oficina

de Volteio foi emocionante,
pois todos tiveram a mesma oportunidade”, disse
a colaboradora Silmara
Schuler.
Os diretores Guilherme
Ranssolin e Leandro Ranssolin, acompanhados das
esposas e dos filhos com-
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pareceram no evento. Como os cavalos
eram puxados para
que as crianças fizessem o volteio, os
diretores mesmo
debaixo do forte sol
conduziram os cavalos e ajudaram as
crianças na diversão. Para o colaborador José Marcelo
de Oliveira foi uma
oportunidade. “Tem
muitas crianças que
nunca iriam ter essa chance, é valorização de todos,
promovido pelo setor privado, o qual não tem essa
obrigação”, disse.
Enquanto seis cavalos
mansos faziam os volteios,
as crianças se divertiram
laçando a vaquinha parada, competindo na brincadeira do saco, ainda na pintura facial a indecisão de
qual figura escolher. Um
brete com um cavalinho
de borracha foi à diversão
dos menores. Muita água,
pipoca, paçoca e pirulito

para dar energia
nas brincadeiras.
Já os adultos se entregaram a roda
de chimarrão. “Eu
achei tudo muito organizado, as
voltas a cavalo, os
lanches, as brincadeiras todo mundo
tinha direito igual. Nem é
obrigação da empresa, só
assim para nossos filhos se
divertirem”, falou a colaboradora Rosiane Pereira.
“A Laura estava muito
animada para ir ao Vol-

teio, ficou feliz demais
de andar a cavalo, não
queria tirar a pintura
do rosto quando chegou
em casa”, destacou o colaborador, Guilherme
Jaworski.

oficinas
oficina de

VOLTEIO

Equipe organizadora da oficina

Setembro 2017

|||

9

NOVA MÁQUINA

CURTAS E OBJETIVAS
Diretor da Daune TrAdING de Itajaí
visita a Randa
“Os compensados
da Randa não só
estão mantendo o
padrão de qualidade
como estão a cada
dia melhores” disse
Douglas, o diretor
/ presidente da
Empresa Daune
Trading

Ampliando a frota

Ana Paula Parizoto, Guilherme Ranssolin e Douglas da Silva

diretor
guilherme
recebe
diretores da
LOJA gralha
azul

Os Morcegos vencem 7ª Etapa do Programa 3S

treinamento com novos designers

BENÇÃO de SÃO CRISTOVÃO

SindicaTo da Madeira de
Curitiba na randa
CONSTRUTORA DE CURITiBA NA RANDA
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oficinas

Líder na cozinha,
porque não?

oficina
masterchef

Uma mistura de sabor, conhecimento e cultura, foi assim o resumo
da oficina de culinária,
Master Chef, realizada
na noite de 15 de agosto
no Recanto da Randa. Os
colaboradores líderes
foram convidados para
uma oficina, porém o
que esperava por eles,
foi uma noite cultural. A
chefe de cozinha Celma,
ensinou o preparo da
farofa de pinhão.
Enquanto descascavam o pinhão,
ingrediente base
da farofa, o colaborador Luiz Henrique Sebben fez
a apresentação de
voz e violão. Quem
demonstrou total

afinidade com os colaboradores, foi o presidente
do grupo, Remi Ranssolin,
que acompanhou fazendo
a primeira voz durante a
canção Chalana.
O diretor corporativo,
Guilherme Ranssolin, na
abertura do evento falou
da importância da valorização do colaborador.
“Precisamos sim, comemorar as boas notícias e
valorizar nossos colabo-

radores”, destacou. Para
o gerente de Recursos Humanos, Elcio Pedron, essas
oportunidades são únicas.
“Precisamos estar sempre
atento às melhorias em
nossos trabalhos, mas,
qualificação pessoal também é o bem estar do co-

laborador, e isso promovemos a cada dia”, explicou.
A oficina é uma metodologia adotada pelo setor
de RH da Randa, a qual
vem atendendo gradativamente os colaboradores.
Para o colaborador Carlinhos Celk, foi mais uma
forma da Randa valorizar
o funcionário. “Eu me senti
muito valorizado de estar
junto ao presidente, preparando a receita, foi um
momento muito divertido.
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Na verdade eles fazem
além da obrigação, porque somos nós que precisamos do emprego”,
declarou. Para o colaborador Evandro Barbosa,
a oficina vem para agregar. “Na minha área de
marcenaria eu estudei,
e, é o que faço no dia a
dia. Porém esses cursos diferentes servem
para integrar e criar um
clima ainda melhor na
empresa”, finalizou.
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DIA DOS PAIS NA RANDA
Equipe vencedora da 6ª etapa do programa 3s no jantar com a diretoria

Conheça nosso

Colaborador
Mário Ney de Oliveira
Supervisor de Produção na
Randa Unidade III

Para começar falar do colaborador dessa edição, vamos
lembrar a poesia de Carlos
Drummond de Andrade: “As
dificuldades são o aço estrutural que entra na construção
do carácter”. Assim é o pensamento do colaborador, Mário
Nei de Oliveira, hoje supervisor de produção, responsável
na Randa Unidade III, com 40
anos, atua na empresa há 12
anos. Natural de ChopinzinhoPR, casado há duas décadas
com Josiane Terezinha Tomaz
Cavalheiro, pai do Willian Cavalheiro Oliveira, 18, Erick Cavalheiro de Oliveira, 17, e Erica
Gabriela de Oliveira, 15.
“Trabalhamos com metas,
sem metas não se tem produção”, disse Mário. Assim contou
sua trajetória na Randa, desde
a contratação como ajudante
de carrinho, na montagem, no
turno da noite. Em três meses,
transferido para o batedor de
cola. Antes de entrar no Grupo
Randa, Mário já trabalhava no
setor. “Eu trabalhava em uma
máquina com ar-condicionado,
em outra empresa, porém eu
via que na Randa as oportunidades são para os colabora-

dores. Deixei o currículo e fui
chamado”.
Percebeu que tinha liberdade para fazer além do que lhe
era pedido. “Pedi autorização
a meu supervisor para fazer
umas mudanças no setor da
colagem no fim de semana. Fiz
a limpeza, pintei o ambiente,
era o lugar que eu trabalhava,
não recebi estímulo de imediato, mas fiz. Quando o diretor
Guilherme viu a organização,
me fez o sinal de positivo, percebi que a diretoria dá oportunidade para o funcionário. A
palavra é essa oportunidade”,
contou Mário.
Em quatro meses Mário foi
promovido, como ele relata de
maneira bem singular. “Eu fazia meu trabalho e me ensinaram a cuidar do povo”, destaca
emocionado. Mário fala em
todo momento da gestão administrativa da Randa, o incentivo
ao colaborador e a seriedade no
combinado. “Deram-me a oportunidade de ser um líder. Mas,
o mais importante, me ensinaram a ser um líder”, destaca.
Sobre os colaboradores
que tem seus cônjuges trabalhando no Grupo Randa, ele

?

Quer aparecer
aqui também
12
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afirma que sua esposa é uma
colaboradora, mas trabalha
em outra Unidade da Randa.
Porque não pode ter atividades
que se complementem ou que
se relacionem, pois prejudica
o bom andamento do trabalho. “O trabalho de casais no
mesmo setor, pode vir a criar
benefícios para esses, que os
demais não tem. Precisamos
ser justos sempre”, disse Mário,
deixando ainda em evidência
sua integridade.
O grande ápice veio com
o convite para trabalhar como
supervisor de produção na
Randa III. “Foi muito gratificante, a diretoria dá liberdade para
trabalhar, os colaboradores
da minha equipe entenderam
minha linha de raciocínio e
estamos tocando”. Antes de
assumir deixou treinado o operador de máquina, o qual, o
substituiu na antiga função.
“Orgulho eu tenho de ver o
crescimento da Randa, e estar
sendo reconhecida nacionalmente. Como funcionário, me
orgulho de poder contar que
a diretoria quando se trata de
doença, são mais que família”,
concluiu.

Entre no face ‘Eu trabalho na Randa’ e
deixe lá seus comentários. Participe!
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Casamento do
colaborador
Renan Maia e
Jéssica Masiero
Felicidades
ao casal!

