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Percebemos um passar tão rápido do tempo
que, por vezes, quase nos
assustamos.
Ainda ontem, adentramos um ano novo e já estamos no segundo mês do ano
de 2020.
A semana mal começa e estamos caminhando
para o sábado e domingo,
preocupados com o novo
período de trabalho. Nessa corrida que parecemos
empreender, é muito bom
guardarmos a esperança de
alguns dias mais tranquilos
na rotina acelerada.
Neste ano temos a esperança de um período repleto de experiências novas,
realizações desejadas, cumprimento de deveres e de
sucesso junto aos nossos

2020 - Nosso ano de sucesso
colaboradores.
Estamos no tempo de
tradicionalmente olhar em
frente, fazer um planejamento para os próximos
meses, criando objetivos,
e condições para que eles
possam ser alcançados. Não
há como olhar para o futuro sem refletir sobre o que
ficou para trás, avaliar, e
corrigir nossas incertezas,
se necessário.
Nosso trabalho em 2019
passou por dificuldades e foi
se consolidando, criamos
novas e importantes parcerias, sempre respeitando
e valorizando nossos clientes, suporte fundamental
para nossa atividade empresarial. De igual forma
vimos crescer o interesse
pelo nosso produto, nota-se

através do respectivo feedback positivo desses que
nos acompanham a tanto
tempo.
Apesar do desafio que
representa o atual cenário
da economia brasileira, o
trabalho que vem sendo
realizado de forma séria, e
o natural reconhecimento
por parte dos clientes, faz
com que tenhamos cada vez
mais entusiasmo em nossa
caminhada.
Nosso projeto para 2020
promete muita inovação e
será apresentado ao longo
dos próximos meses. Desejamos aos nossos colaboradores, clientes e amigos um
ano cheio de saúde, paz e
realizações a todos, e o agradecimento por estarem junto de nós em mais um ano.

GESTÃO

Randa Investe
na padronização
Visual dos
Colaboradores
com Novos
Uniformes

Este ano o Grupo Randa direcionou parte das
verbas destinadas a publicidade e marketing no desenvolvimento do novos
uniformes para seus colaboradores. Os uniformes
fazem parte da identidade
visual da empresa, e agora
estão padronizados por
cores que identificam o
setor e cargo. Os líderes
de equipe também foram
subclassificados por cores
de uniformes diferentes,
assim como, visitantes e
pessoas do quadro admi-

nistrativo ganharam como
regra de circulação pelo
parque fabril o uso do uniforme que o identifique.
Isso mesmo! Todo visitante recebe um uniforme que
é devolvido no final de sua
visita. Com essa ação antes
mesmo de apresentar-se
o visitante é identificado
pelos colaboradores em
geral, como tal, e receberá
o tratamento direcionado
de forma adequada aos
treinamentos recebidos
para a situação.
Desenvolvidos pensan-

Antes de falar quem você é, você é visto.
Com os novos uniformes Randa, podemos identificar facilmente
o setor ou liderança que o colaborador pertence.

Laranja
Líderes
de equipe

Azul
Colaboradores
com funções
na fábrica

do no conforto para o colaborador e adaptados para
a praticidade no ambiente
de trabalho , o uniforme é
um colete leve, com faixas
reflexivas que é sobreposto às outras peças vestuárias que comumente o
colaborador usa para o
trabalho.
Não considerados EPI
(Equipamentos de proteção Individual) os uniformes reforçam a imagem
corporativa e refletem visualmente a sua organização e confiabilidade.

Verde
Visitas e
administrativo

Preto
Supervisores
e gerentes de
produção

Vermelho
Brigadistas

É BOM SABER...
Confome a NR 24, o uniforme de
trabalho é toda peça ou conjunto
de peças do vestuário destinado
a padronização visual, cujo uso
é exigido pelo empregador, não
considerado EPI nem vestimenta
de trabalho.
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MELHORAMENTO CONTÍNUO
Em 2019, os brigadistas da Randa receberam,
no centro recreativo da
empresa o Sargento Afonso, bombeiro da Cidade
de Porto União – SC, e o
consultor em segurança
do trabalho, Fabiano Tereske, para conduzirem
curso de reciclagem dos

membros da brigada e
treinamento em primeiros socorros.
Sargento Afonso compartilhou seu conhecimento na área com 35
participantes, buscando
atualizá-los e prepara-los
para a prevenção e o combate a incêndios.

Reciclagem da Brigada
de Incêndio.

Grupo de brigadistas
possui treinamento muito além das técnicas de
evacuação em caso de incêndio. Todas as empresas estão sujeitas a emergências, há setores que o
risco de incêndio é maior,
porém, por menor que
seja o risco, as ações pre-

ventivas são fundamentais, pois, até setores da
empresa com atividades
mais burocráticas como o
administrativo estão sujeitas à incêndios.
Para a Randa, a prevenção é sempre a melhor escolha, implantar
métodos de conscienti-

zação dos colaboradores
e mantê-los informados
constantemente sobre as
mudanças e regras que
norteiam o assunto, é importantíssimo para manter a equipe preparada
para eventuais situações
de sinistros, visando reduzi-los ao máximo.

O que é a brigada de Incêndio?
A brigada de incêndio é um grupo formado
por funcionários da empresa, que voluntariamente se credenciam a participar das ações
de combate a incêndio, promovidas pela
organização.

PRIORIDADE NA SEGURANÇA
Randa e a NR35
Em busca de promover
a redução no risco do trabalho em altura, a empresa
Randa, em parceria com o
SENAI, vem investindo em
treinamento e qualificação
dentro da Norma Regulamentadora 35.
Pensando em futuras
parcerias, e qualificar com
antecedência, pessoas com
interesse de integrar a
equipe Randa. Nos cursos de 2019 disponibilizou
vagas para além dos cola-
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boradores, membros da
comunidade. No último
curso estavam presentes
prestadores de serviços e
candidatos à vaga de trabalho na empresa, totalizando 30 participantes.
O Instrutor Cristiano
Santos Rosa, credenciado
pelo Senai, repassou, de
forma teórica e prática,
técnicas e planejamentos
que garantem a segurança
e a saúde dos colaboradores envolvidos direta ou
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indiretamente com trabalhos em altura.
O trabalho com prevenção de acidentes é fundamental; o cuidado e o
respeito à segurança do
trabalhador é prioridade
para Randa.

O que é NR35?
É a norma regulamentadora que estabelece os requisitos mínimos de
proteção para trabalho em altura, envolvendo planejamento, organização
e execução.

Jovem
aprendiz:
as nossas
apostas
Em 2019, 26 jovens
ingressam no
programa adotado
pela Randa

Desde o início de sua história, a Randa dedica-se em
desenvolver e valorizar o potencial humano local. Abrir
espaço para pessoas que estão
dando seus primeiros passos
para começar um caminho
profissional e oportunizar
seu crescimento dentro da
empresa, é algo que lhe está
enraizado.
Hoje, possui em seu quadro administrativo e técnico
grande número de colaboradores que iniciram sua vida

profissional na empresa em
funções primárias, mas, que
por apresentarem potêncial
foram testados e promovidos
à cargos que explorassem
melhor suas potencialidades.
Com essa ideologia a Randa aposta no programa Jovem Aprendiz, e busca jovens
profissionais promissores
que possam ser qualificados,
capacitados e efetivados na
empresa. Atualmente 26 jovens participam do programa
Jovem Aprendiz Randa, atu-

gestão
Aqui nós

valorizamos!
JOANITA DÉBORA
DE SOUZA
Ano que iniciou o
trabalho na Randa:

2003

Função: Alimentador de linha de
produção - secagem manual de
lâmina.

HOJE: Assistente de vendas

José Marcelo
Oliveira Masieiro
Ano que iniciou o
trabalho na Randa:
ando nas funções de auxiliar
administrivo e de produção.
São avaliados periodicamente pelo Recursos Humanos
Randa em parceria com a Unicesumar e SESI – Senai, que

estão dentre as instuições que
viabilizam o programa federal no município de Bituruna.
O Grupo Randa acredita
que apostar em jovens no
início do desenvolvimento

Função: Operador de máquinas recobridora.

profissional, disponibiliza à
empresa opções de potencial
humano sem vícios organizacionais que se adptam com
maior facilidade a filosofia da
empresa.

HOJE: Assistente de vendas

evandro revanello

O que eles pensam...

Ano que iniciou o
trabalho na Randa:

Sobre conhecimentos e valores:
Pyetra Samantha
Gulhak Apolinário
- 20 anos
- Jovem Aprendiz como
Auxiliar de Produção.
“De forma prática a empresa Randa me
proporcionou experiências de excelente
qualidade, através dela foi possível
vivenciar algumas questões que só tinha
conhecimento no teoria. Foi possível
compreender o quão importante se torna
para uma organização o respeito mútuo e
a ética profissional”.

As expectativas após o
estágio de jovem aprendiz
Tainara Luiza Bonatto
- 19 anos
- Jovem Aprendiz como
Auxiliar de Produção.
“Meu objetivo é ser efetivada como funcionária
do Grupo Randa, utilizando meu aprendizado no
programa Jovem aprendiz para crescer profissionalmente e auxiliar no crescimento da empresa.
As funções que tenho realizado, abriram novos
horizontes e possibilitaram novas expectativas,
bem como de ingressar em curso superior relacionado ao processo de produção industrial.”

2014

2011

Função: Alimentador de linha
de produção - separando retalho.

Maria Luiza Vanzin
- 17 anos
- Jovem aprendiz como
Auxiliar Administrativo.

HOJE: técnico de segurança
do trabalho

Pretende focar nos estudos após o estagio como Jovem
Aprendiz, pois seu objetivo é cursar medicina. Ela
fala sobre o contato com o sistema organizacional do
grupo Randa e seu amadurecimento profissional:
“Além de proporcionar o desenvolvimento das minhas
habilidades profissionais e interpessoais, contribuiu
para o amadurecimento dos meus valores éticos e
morais. E a necessidade do uso da empatia dentro e
fora do ambiente de trabalho”.

MÁRCIO DO ROSÁRIO
Ano que iniciou o
trabalho na Randa:

2008

Função: Alimentador de linha
de produção - separando retalho.

HOJE: SUPERVISOR DE PRODUÇÃO

Falando aos futuros
candidatos à jovem aprendiz:
Marilucia Lodi
- 19 anos
- Jovem aprendiz como
Auxiliar Administrativo.

silmara schuler
Ano que iniciou o
trabalho na Randa:

“Dar o melhor de si independente da função oferecida, ser positivo, ter uma visão ampla, não desmerecer
o trabalho de ninguém e jamais desistir dos objetivos
e sonhos que deseja alcançar.”

2007

Função: Alimentador de linha
de produção - montagem de
compensado.

hoje: almoxarife
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ESCOLA
SOBRE
RODAS

Randa Inclui em
seu projeto de
melhoramento
contínuo, cursos na
área de tecnologia
Em restrospectiva à
2019, não podemos deixar
de citar 22 de abril, dia que
estacionou, na Unidade 2
da Randa a carreta escola

do SENAI, uma estrutura
móvel de salas de aula com
toda a qualidade laboratorial e a infraestrutura que
as salas fixas da instituição
oferecem.
O Diretor Corporativo
da Randa Guilherme Ranssolin esteve nos últimos 3
anos em negociação, objetivando a inclusão da em-

presa neste programa de
cursos. Graças a essa persistência e contatos diretos
com o presidente da FIEP o
Senhor Edson Campagnolo, a empresa conseguiu ser
contemplada e disponibilizou, no período do curso
espaço e energia elétrica
para aprimoramento de
20 de seus colaboradores

no curso de introdução à
Robótica e 10 no curso; Sistemas de automação industrial com ênfase em pneumática e hidráulica.
Os cursos foram ministrados pelo especialista em
automação do SENAI, Professor André Guilherme
Gembarowski, graduado
em Engenharia Industrial
Elétrica pela Universidade Tecnológica Federal do
Paraná.
Parcerias como esta envolvendo mobilidade, educação e tecnologia, contribuem para o crescimento
da empresa e da comunidade local. Futuras parcerias
já estão sendo estudadas.
Conhecimento é nossa
porta de entrada.

“

Parcerias como esta
envolvendo mobilidade,
educação e tecnologia,
contribuem para o
crescimento da empresa
e da comunidade local.”

Foto: http://www.sp.senai.br/institucional/65/0/
escolas-moveis
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PENSANDO NO FUTURO

A inclusão do jovem
no mercado de trabalho
é um dos assuntos mais
falados na atualidade,
sua inserção no ambiente
profissional agrega crescimento de aprendizado
e autoconfiança, porém,
as exigências curriculares
e a falta de experiência
muitas vezes os deixam
em desvantagem na competição por vagas.
Pensando nisso a Randa viabilizou para jovens
da comunidade, dentre os
quais, a maioria filhos dos
colaboradores da empresa o aperfeiçoamento de
seu currículo, por meio da
oportunidade de concluir
pelo SENAI o curso de introdução à Robótica.

A foto registra a entrega dos certificados feita
pelo diretor Geral da Randa Remi Ranssolin, o Gerente de RH Elcio Pedron
e sua assistente Vanessa
Santos Lodi.
Sobre o jovem e oportunidades Remi Ranssolin
comentou: “A nova geração que ingressa no mercado de trabalho precisa
de estímulo. Empresas
podem ser este estímulo, com responsabilidade
social e atitudes simples
como esta de buscar parcerias com instituições
de alto crédito como o
SENAI”.
Os cursos do Sistema
FIEP, chamaram a atenção do Grupo Randa pela

Entrega de Certificados do
Curso de Introdução à Robótica.

confiança na instituição,
e principalmente pela
qualidade dos cursos,
comprovada com prêmios
internacionais no seguimento robótica. Neste ano
o Sistema FIEP, pelo SESI
E SENAI conquistaram 33
prêmios internacionais,
dentre eles; a equipe do
SESI de Goiânia, ficou em
1º lugar geral no torneio
internacional promovido
na universidade da NASA,
nos EUA.
Este é um dos fatos justificantes da insistência e
persistência da direção
junto ao diretor da FIEP
Campanholo em proporcionar esse curso para os
jovens da comunidade
local.

“A nova geração que
ingressa no mercado
de trabalho precisa
de estímulo. Empresas
podem ser este estímulo,
com responsabilidade
social e atitudes
simples como esta de
buscar parcerias com
instituições de alto
crédito como o SENAI”.
Remi Ranssolin

Fevereiro 2020
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MERCADO
Um dos principais critérios para se manter no
mercado é o alcance de
certificações, elas atestam
a preocupação da empresa
com o seu consumidor. Por
este motivo a Randa, mostra-se obstinada a manter
os certificados conquistados e angariar novos.
Em maio do ano passado, a empresa recebeu a
notícia que foi uma das primeiras empresas do ramo
a qualificar seu produto,
Kit Porta dentro das novas normas e critérios da
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).
A certificação garante que
além das folhas de porta,
certificadas desde 2014,
agora o conjunto, porta,
batente e guarnição está
em conformidade às exigências e padronizações
do mercado brasileiro.
A Randa foi uma das
empresas pioneiras no PSQ

ABNT – CERTIFICA CONFORMIDADE
DO PRODUTO RANDA

PME (Programa Setorial
de Qualidade Portas de
Madeira para Edificações)
a buscar atender a ABNT
NBR 15.930-2, mantendo
o compromisso com o alto
padrão de qualidade testada, aprovada e certificada
pela ABNT. Essa Certificação também é reconhecida

e aprovada pelo Inmetro
O Gestor de Qualidade
da empresa Itacir Mochnacz destaca:
“O Programa de Certificação de Portas de Madeira, fundamentado na
NBR ABNT 15.930, proporciona para todos os clientes, garantia de extrema

ImportâNcia e Benefícios de seguir normas técnicas
As normas asseguram as características desejáveis de produtos e serviços, como qualidade, segurança, confiabilidade,
eficiência, intercambiabilidade,
bem como respeito ambiental
– e tudo isto a um custo econômico.
Quando os produtos e serviços atendem às nossas expectativas, tendemos a tomar isso certo
e a não ter consciência do papel
das normas. Rapidamente, nos
preocupamos quando produtos
se mostram de má qualidade,
não se encaixam, são incompatíveis com equipamentos que já
temos, não são confiáveis ou são
perigosos. Quando os produtos,
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sistemas, máquinas e dispositivos trabalham bem e com segurança, quase sempre é porque
eles atendem às normas.
Para as empresas, a adoção
de normas significa que os fornecedores podem desenvolver e
oferecer produtos e serviços que
atendam às especificações que
têm ampla aceitação em seus
setores. Empresas que utilizam
Normas Internacionais podem
competir em muito mais mercados ao redor do mundo.
Para os clientes, a compatibilidade da tecnologia em todo
o mundo, que é atingida quando
produtos e serviços são baseados
em normas, fornece aos clientes
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uma ampla gama de ofertas.
Eles também se beneficiam dos
efeitos da concorrência entre
fornecedores.
Para os países em desenvolvimento, as Normas Internacionais que representam um
consenso internacional sobre o
estado da arte, são uma fonte importante de know-how tecnológico. Ao definir as características
dos produtos e serviços esperados para atender aos mercados
de exportação, as Normas Internacionais fornecem aos países
em desenvolvimento uma base
para tomar as decisões certas ao
investir seus escassos recursos,
e assim evitando desperdícios.

qualidade e segurança na
aquisição desse item tão
importante nas obras, item
que exige máximo desempenho em suas funções de
abrir, fechar, dividir e dar
tranquilidade aos diversos
tipos de ambientes.”
A boa notícia foi repassada pelo Sr. Remi, dire-

tor presidente do Grupo
Randa, que fez questão de
reunir seus colaboradores
e agradecê-los pelo empenho, afinal, a conquista é
de todos.

BOAS IDEIAS SÃO CONVERTIDAS
EM MELHORAMENTOS

retrospectiva 2019

Programa 5S Randa

Valorizar o pensamento
criativo faz parte do projeto de gestão do Grupo
Randa, percebe-se isso no
sucesso do projeto Melhor
Ideia, integrante do pro-

grama 5S, que fechou seu
14º período.
A empresa oferece ao
colaborador a oportunidade de expor sua opinião
dando ideias de melhora-

Prêmios dos 3 últimos
períodos do Programa 5S
• 12º Período - Equipe Unidos
Mecânica (Mecânica)
• 13º Período - Equipe Turma
do Barulho (Compensado)
• 14º Período - Equipe
Evolução (Beneficiamento)
• 15º Período - Equipe Turma
do Barulho (Compensado)

mentos no ambiente de
trabalho, que abrangem
desde manutenção do programa 5S até melhorias no
processo de produção e
execução administrativa.

Conforme sua viabilidade as ideias são pré-aprovadas e aplicadas, dessas
são selecionadas as que
apresentaram melhores
resultados pela equipe in-

tegrante do programa 5S,
após passarem por uma
banca julgadora composta
por membros da diretoria,
controladoria e gestão, três
ideias são premiadas.

VENCEDORES DO PRÊMIO “MELHOR IDEIA”

empilhadeira destaque

• 12º Período: Sidney Camargo (Admistrativo)
Implantação do processo de fumigação na empresa

• 12º Período: Roberto Pires (Portas)

• 13º Período: Márcio do Rosário (Laminação)
Reutilização de material no cozimento de toras,
redução de custo com mesma qualidade de produção.

• 14º Período: Romário de Jesus
Camargo (Portas)

• 14º Período: Jean Carlos de Souza (Beneficiamento)
Melhoramento no quadro de gestão, organização das
informações e visibilidade.

• 13º Período: Paulo Tarachuk (Serraria)

• 15º Período: Lucas da Rosa
(Beneficiamento)

• 15º Período: Wilson Pastuch (Beneficiamento)
Melhoramento na troca de cola, trazendo agilidade,
economia e reduzindo os custos.

Fevereiro 2020
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Palestra sobre combate e
diagnóstico precoce do câncer
de mama, marca o mês rosa.

É natural das mulheres
o cuidado com os detalhes
e o perfeccionismo, não é
a toa que 33% dos colaboradores da Randa são mulheres. Muitos trabalhos
profissionais da empresa
exigem dessas características para que o produto
final satisfaça o cliente.
Pensando nesse grupo
de pessoas tão importantes
para Randa, que em 25 de
outubro 2019, foi realizada no espaço recreativo
do grupo Randa a palestra
“Um gesto de amor próprio”, abrangendo temas
como: saúde feminina e
prevenção do câncer de
mama e colo do útero.
A linguagem simples da
palestrante Dra. Franciele Ewerling possibilitou
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o fácil entendimento dos
métodos de prevenção e
diagnóstico precose, um
dos momentos que mais
chamou a atenção do público foi a oportunidade
de poder colocar em prática as técnicas aprendidas
para auto exame. Em um
seio artificial com nódulos;
a “mama amiga”, as colaboradoras tiveram a experiência tátil de identificar
os nódulos nesse sistema
que facilita a compreensão
do que pode ser um câncer
de mama.
A grande maioria das
colaboradoras participaram do evento que além
da palestra, se divertiram
com sorteios de brindes e
uma descontraída roda de
conversa.

||| Fevereiro 2020

OUTUBRO ROSA

NOVEMBRO AZUL

Durante o mês de novembro de 2019 as ações foram voltadas para a saúde
do homem nas três unidades da empresa, preocupados com a saúde do homem
foram verificados através
de exames os níveis de pressão arterial, de glicemia,
avaliação odontológica e
vacinação, após esses exames também foi promovido
a importância de se fazer o

exame de próstata.
O câncer de próstata é o
mais incidente entre os homens brasileiros após o tumor
de pele não melanoma. Um
levantamento do Instituto Nacional do Câncer (INCA) estima que 68.220 casos da doença
em 2018, sendo que os valores
correspondem a um risco estimado de 66 novos casos a cada
100 mil homens. A maioria dos
pacientes se concentra nas

Campanha Novembro Azul
aconteceu na Randa

regiões mais desenvolvidas,
como Sul e Sudeste.
O público-alvo da campanha, que é realizada durante
o ano todo e tem seu ápice
no mês de novembro, são homens a partir de 40 anos de
idade e grupos que participam
do processo de prevenção e
cuidados, como familiares e
parceiros.
Para quebrar esse preconceito, o objetivo é informar a

retrospectiva 2019

população por meio de ações
interativas, além de conscientizar sobre a importância da
realização dos exames periódicos relacionados ao câncer
de próstata, que é o segundo
mais recorrente em brasileiros, perdendo apenas para o
câncer de pele.
Além da conscientização
da Randa junto aos colaboradores, a campanha Novembro
Azul atuou fortemente na es-
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fera pública, participando de
ações na cidade de Bituruna
debatendo sobre a dificuldade do acesso ao diagnóstico
precoce da doença, o acesso
ao tratamento e o direito ao
tratamento multidisciplinar.
A Randa tem a preocupação com os que fazem parte
da empresa e entende a importância de campanhas como
essa para o bem da população
em geral.
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Confraternização, amizade
e renovação para 2020!
Festa de
encerramento 2019,
marca com muita
alegria e esperança
para um novo ano
de atividades.
No dia 21 de dezembro
de 2019 a diretoria do Grupo
Randa junto aos seus colaboradores, estiveram reunidos
em um dia de festividade para
agradecer mais um ano de
trabalho e dedicação por parte
de todos da empresa. No dia
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do evento, o Diretor Corporativo do grupo Guilherme
Ranssolin destacou em um
breve discurso a importância
de cada líder e do seu grupo,
agradeceu por mais um ano de
atividade e mostrou todo o seu
entusiasmo e otimismo para o
ano de 2020. Na ocasião ainda
houve a entrega de vários prêmios doados pelos parceiros
da Randa e muita diversão no
Bingo e no baile com a Banda
Tulipa. Mais um ano sendo
encerrado com sucesso.

