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um novo TEMPO
para a formação de
liderança na randa!

O homem é um ser
social. Interage com os
outros homens e comunica-se de diferentes
maneiras. São várias as
formas de se comunicar
não sendo, por isso mesmo, importante o modo,
mas, isso sim, que a comunicação se processe
com eficácia. Comunicar
é preciso!
Há três meses a Randa por meio do setor de
Recursos Humanos, con-

tratou o treinamento da
Fundação Napoleon Hill
MasterMind. Esse treinamento já havia sido
executado pelo diretor
financeiro, Leonardo
Ranssolin, o qual inspirou a todos e trouxe o
treinamento para ser realizado na empresa. Com
quatro turmas em sala
semanalmente, as mudanças no comportamento dos colaboradores está
sendo visível.

Nessa edição, você
tem acesso ao início das
sessões de MasterMind,
a viagem internacional
do diretor corporativo
Guilherme Ranssolin, às
novas aquisições para o
setor florestal com o diretor Leandro Ranssolin e
ainda a sessão na Câmara
de Vereadores de Bituruna com a participação
do presidente do Grupo
Randa, Remi Ranssolin.
Boa leitura!

MERCADO

REPRESENTANTES
DA WEG NA RANDA

WEG S.A de Jaraguá do Sul, máquinas elétricas, automação e sistemas de
energia para a indústria

Visita do deputado
Alexandre Curi na
Randa!
A RANDA agradece ao
deputado Alexandre Curi
por tudo o que faz por Bituruna e agora, por mais
essa rua com pavimentação

asfáltica no bairro Nossa
Senhora Aparecida, em que
investiu mais de 1 milhão
de reais para o crescimento
do bairro e área industrial.
Remi Ranssolin, Alexandre Curi
e Guilherme Ranssolin

O deputado
Alexandre Curi
investiu mais de
1 milhão de reais
para o crescimento
do bairro Nossa
Senhora Aparecida
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MERCADO

Empresário Guilherme
Ranssolin embarca
para os EUA
Nesse domingo, 8 de
setembro o diretor corporativo do Grupo Randa
embarcou para os Estados
Unidos com o objetivo de
avaliar o novo cenário de
negócios. Esse período nos
EUA é o retorno das férias e

muita coisa mudou desde a
última viagem quando retornou no início de agosto.
Aquele período, era muito
animador o cenário, pois
os americanos estavam
gostando bastante do nosso produto pela qualidade

clientes
americanos

4

||| Setembro 2018

e principalmente pela entrega em prazo certo.
“O mercado em si estava muito aquecido, mas
com a greve dos caminhoneiros os navios foram
embora vazios, pois não
conseguiam abastecer. Isso
fez com que os armazéns
lotassem e os pedidos que
eram daquelas datas não
chegaram ao cliente, assim foram cancelados ou
renegociados e até mesmo
comprado de outros países”, comentou o diretor
Guilherme.

As companhias marítimas não dão preferência pelo frete de madeira
por ser o mais econômico,
com isso fez os armazéns
estarem lotados de madeira e complicou bastante o
mercado. Esse período de
férias para os americanos
é equivalente as nossas
férias aqui no Brasil em
janeiro, o que já provoca
um desaquecimento do
mercado.

Sob essa pressão que
o diretor deu início a viagem de negócios. Agora
com a oscilação da moeda
americana, o diretor se
prepara para novas negociações, num cenário que
mudou bastante por esses
fatores. A expectativa é
grande dos colaboradores, a pressão é enorme
nos ombros do diretor,
afinal são 600 famílias que
a Randa emprega hoje.

Cliente de muitos anos da Randa, no
cafézinho, com o presidente Remi e a
diretora social Ivanira

direto da finlândia

news

Remi Ranssolin e Leandro Ranssolin na Finlândia

Diretores do Grupo Randa
viajam para Finlândia e
adquirem uma das máquinas
mais modernas do mundo
para colheita das florestas

O presidente do Grupo
Randa, Remi Ranssolin e
o diretor Florestal Leandro Ranssolin viajaram à
Finlândia para participar
da Finnmetko, uma das
maiores feiras do mundo
em equipamentos pesados para corte e colheita de madeira. Durante
a visita conheceram o
amplo espaço da feira e

adquiriram uma das máquinas mais modernas
para o corte e extração de
madeira.
A exposição FinnMetko 2018 é organizada por
Finnmetko, junto a Federação de Engenheiros
Mecânicos e a Associação
de Engenheiros Mecânicos Finlandeses. O FinnMetko 2018 é o maior
evento da Finlândia. “O
interessante são as demonstrações de trabalho
e testes, que é uma característica fundamental
dessa exposição, assim
conseguimos adquirir
uma boa máquina”, falou
Remi, ainda durante a
viagem.

Empresa cria ferramenta e eleva em 90%
a satisfação dos clientes

Abertura de chamados
é o nome usado para o portal, ou seja, um site em que
todos os representantes
dos produtos Randa tem
acesso para fazer o registro de qualquer problema
que possa ocorrer com os
produtos da empresa. Há
um ano em ação, a ferramenta desenvolvida pelo

setor interno de tecnologia de informação - TI, tem
dado grandes resultados.
Responsável pelo projeto,
o colaborador Renan da
Maia, conta os principais
desafios. “Desenvolvemos
a ferramenta, divulgamos
aos representantes como
seria a aplicabilidade, fornecemos um login e senha

e, do local em que estiverem
podem acessar o portal”,
detalhou.
Num click do próprio
aparelho de celular o aplicativo é aberto e numa tela
de fácil acesso é registrada a
ocorrência. “Eu trabalho na
assistência em São Paulo,
acesso de onde estou e tenho
como atender os clientes
com excelência”, destacou o
assistente técnico Valdemir
Rodrigues. Essa ferramenta
proporcionou atender as
normas de produtos junto
a ABNT e colabora para manutenção dessa certificação
aos produtos Randa.
Esse sistema visa reduzir a reincidência de pro-

blemas e evitar problemas
futuros. A ferramenta gera
relatórios, as dúvidas deram ao novo sistema uma
avaliação precisa. Os gráficos exibem os resultados.
O representante recebe o
feedback do pessoal do comercial os quais tem acesso
ao Portal, em até sete dias
as dúvidas são identificadas, resolvidas e com resposta ao solicitante. “Tenho
muito orgulho, pois sem
essa ferramenta não teríamos a certificação com as
normas da ABNT”, relata
Renan. “Diminuiu as reclamações, pois agora tem um
foco. Para todo o chamado
eu avalio se é mau uso, se
Setembro 2018
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é problema de produção
ou transporte. De qualquer
maneira vamos solucionar. Na última auditoria
da ABNT nos pediram uma
análise de estatística, e no
próprio programa conseguimos os dados para essa
análise”, complementou
o supervisor de qualidade e área técnica Evandro
Barbosa.
“Nós temos total controle
do nosso produto nas obras,
qual a visão dos clientes, o
que nos impulsiona para
melhorar. Temos o histórico das regiões. Estou muito
satisfeita com esse portal”,
destacou a assistente comercial Débora de Sousa.
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oficinas

Sucesso na Oficina do
Master Chef da Randa!

oficina
master chef
Fo r a m 4 0 a l u n o s
que fizeram a oficina
de culinária da Randa
com o Master Chef Bernardo Fadel, o prato escolhido foi a Moqueca
de Tilápia. Os participantes acompanharam
passo a passo a receita,
ajudaram na montagem do prato e ainda
fizeram a degustação.
Tudo isso animado com
muita conversa e descontração. “Primeira
vez que eu participei
dessas oficinas, é muito
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bom porque todo mundo
fala com todo mundo, é
um evento que começa
no horário e termina no
horário. É muito melhor
do que falam”, contou o
colaborador Nelson Rubo.
Os colaboradores/alunos são das mais variadas
áreas dentro da empresa. Após a realização das
inscrições os preparativos para a oficina já são
iniciados. A diretoria da
empresa paga todos os
custos.
“É incrível a integração

||| Setembro 2018

que acontece entre os funcionários, teve colaborador de mais de vinte anos
que chegou a me agradecer pela oportunidade. Eu
é que agradeci pelo momento feliz”, disse o Master Chef Bernardo Fadel.
“É um network master na
verdade. Trocamos informações nos divertimos e
saímos com conhecimento a mais do que quando
chegamos tudo isso com
uma boa degustação da
receita”, finalizou o colaborador Renan da Maia.

oficinas

Receita da Moqueca
Ingredientes:
1. 4 postas de tilápia (700 gramas)
2. Suco de 1 limão
3. 1 cebola grande cortada em rodelas
4. 1 pimentão vermelho cortado em rodelas
5. 1 pimentão amarelo cortado em rodelas
6. 2 tomates maduros cortados em rodelas
7. 2 colheres (sopa) de coentro picado
8. 200 ml de leite de coco
9. Azeite de dendê
Modo de Preparo:
Com os 40 alunos do Master Chef
Bernardo da Oficina da Randa.

Setembro 2018
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CURTAS E OBJETIVAS

Tropeiros QUE saíram de
Paranaguá com destino a
Clevelândia fazem registro
na Randa
A distância entre a cidade de Paranaguá/PR e
a cidade de Clevelândia/
PR é de 486 km. O tempo
estimado do percurso
da viagem entre as duas
cidades é de aproximadamente 6 horas e 51
minutos, isso para quem
faz o trajeto de carro. Porém, para os Tropeiros

da Paz, a viagem é bem mais
longa, saíram exatamente
do ponto principal de Paranaguá, a igreja de Nossa
Senhora do Rocio no dia 8 de
junho, subiram a serra do
mar e chegaram 27 de junho
para a festa do município de
Clevelândia.
Os integrantes do Tropeiro da Paz são Sérgio Girardi,

Exportações em foco

Superintendentes da Caixa
Econômica na Randa
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João Matei, Cezar Araújo,
Paulo Tonski, e Taifiqui Boldanesi, no apoio o popular
Chanca. Os tropeiros fizeram uma pausa em frente
à placa da Randa para fazer

o registro na empresa que
tem as portas Belíssima na
novela da Globo.
“Deixamos nosso abraço ao presidente do Grupo
Randa, seu Remi e também

trazemos a tradição do tropeirismo e principalmente
contar da nossa religiosidade. Para nós é uma honra
conhecer a famosa Randa”,
destacou Sérgio Girardi.

“

Fiquei impressionado com a qualidade no atendimento desta empresa
e feliz por atender diretamente a Randa pela plataforma do Banco do
Brasil”, concluiu Eliston da Silva.

“Eu tive um grande impacto ao visitar as fábricas
da Randa no dia de hoje, eu
já tinha visitado em 2013, porém a ampliação e a evolução foi algo fantástico”, disse
o gerente regional da Caixa
Econômica Federal de Ponta
Grossa, Denilson da Silva, ao
visitar as unidades da Randa
nessa manhã de quarta-feira,
dia 22 de agosto.
Pela primeira vez o superintendente regional da

Diretores da Randa receberam na sexta-feira, dia
8 de junho, os gerentes do
Banco do Brasil de Guarapuava, Sandra Reckziegel
e o novo vice gerente da
agência empresarial do
Banco do Brasil de Ponta
Grossa, Elinston da Silva.
No encontro a pauta ficou por conta das exportações e o atual momen-

to econômico, Elinston,
popularmente conhecido
como Ton, aproveitou para
conhecer mais sobre os
produtos da Randa. “Fiquei impressionado com a
qualidade no atendimento desta empresa e feliz
por atender diretamente a
Randa pela plataforma do
Banco do Brasil”, concluiu
Ton.

CEF, Adriano Borges Resende, visitou as fábricas. “Parabéns a Randa por tudo, a
gente nota que a força dos
patriarcas está muito presente no dia a dia da empresa.
Esse casal soube de maneira
muito polida direcionar seus
filhos para assumir a diretoria diante das habilidades de
cada um e assim formaram
um grande império”, disse o
superintendente.
Os representantes da CEF

foram acompanhados pelo
presidente da empresa, Remi
Ranssolin, pelo diretor financeiro, Leonardo Ranssolin
durante as visitas às fábricas.
Silva ainda completou sobre a
parceria com a CEF e a Randa.
“Em momento nenhum tive
medo de negociar com a Randa, pois a Randa é um cliente
muito confiável”, finalizou.
Essas parcerias são frequentes e as visitas são constantes na empresa.

Colaboradores da Randa lotam
a Câmara de Vereadores

CURTAS E OBJETIVAS

A 23ª sessão ordinária
na Câmara de Vereadores
contou com a participação
dos colaboradores da Randa,
com a presença do diretor
corporativo Guilherme Ranssolin, com o diretor florestal
Leandro Ranssolin, o diretor
financeiro Leonardo Ranssolin e ainda o diretor presidente do Grupo Randa, Remi
Ranssolin, o qual usou a tribuna livre para falar sobre o
desabastecimento de energia

elétrica para as unidades da
Randa. Assim como o prejuízo que essas quedas de energia ocasionam para a empresa e a seus colaboradores.
“De longa data estamos
cobrando a Copel pela ineficiência dos seus serviços.
Desde 2013 a Copel assumiu
o compromisso de construir
a nova subestação, somente
agora em 2018 estão realizando. Neste mês será pago
o valor de R$ 673.035,13 de

energia elétrica. Porém, há
anos estamos tendo prejuízos, agora à situação está
ainda mais grave. Prejuízos
com paralização das fábricas, além da necessidade de
troca dos tubos da caldeira, fontes queimadas, soft
starter, inversores, motores
queimados devido à falta de
energia. Pagamos por 380
Watts e recebemos 315 Watts,
nossas máquinas importadas
nem chegam a ligar com a

Paraguaio
na Randa

infraestrutura da Randa, realmente uma importante fábrica”, falou Ayala.
Ayala ainda disse que a

viagem de Asuncion até
Bituruna levou 14 horas,
porém foi compensatória
para conhecer a Randa.

Visitando a Randa no dia
29 de agosto diretamente do
Paraguai, Cristian Ayala.
O gerente comercial, Graciliano Wrubleski e o supervisor de produção da fábrica de portas, Alberto Pelepe
apresentaram a fábrica.
“O que me impressionou
foi o maquinário e toda a

pouca energia. As que chegam a ligar queimam. Com
tudo o prejuízo maior ainda
é as fábricas todas paradas e
o pessoal dispensado”, falou
Ranssolin.
Em reunião realizada há
60 dias na mesma casa de leis,
ficou acordado que a Copel
entregaria a obra em setem-

bro, mas agora avisou que só
vai entregar em dezembro.
O poder legislativo apoiou
o empresário, todos os vereadores se manifestaram
de forma favorável com o
pedido de melhoria no abastecimento de energia elétrica,
pois afeta o município como
um todo.

dia dos pais
na randa
Todos os pais da Randa
receberam uma caneca
de chopp no Dia dos Pais

visita dos bancos

Gerente Julio do Santander

Visita da gerente Fábia Venturin do Banco Itaú

Gerentes do Itaú Empresas de Ponta Grossa

Setembro 2018
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CURTAS E OBJETIVAS

Registro com o professor Daniel de Timbó - SC

RENOVAÇÃO DE FROTA
Representantes da Randa na região de São Paulo

ARRAIÁ DA RANDA

O diretor florestal Leandro Ranssolin, juntamente
com o diretor financeiro Leonardo Ranssolin, fizeram a
entrega de uma caminhonete nova ao gerente da equipe de mato, Jorge Castilho.
O novo veículo além de
dar mais conforto aos cola-

boradores, os quais são os
usuários, garante segurança durante o deslocamento
para as florestas.
Os investimentos na
área de silvicultura são
constantes nas fazendas do
Grupo Randa, a qualidade
das florestas tem sido uma

preocupação do diretor florestal Leandro. “Buscamos
sempre inovar em tecnologia na qualidade de nossas mudas e conforto para
os colaboradores nos seus
trabalhos, como foi o caso
dessa nova caminhonete”,
explicou o diretor.

Setor florestal da Randa amplia a frota

No dia 8 de agosto, o
diretor florestal Leandro
Ranssolin recebeu o novo
caminhão Mercedes Bens
Actros 2651 para compor
a frota que transporta toras das florestas. Animado com a nova aquisição,
10
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Leandro reforçou a importância do investimento na ampliação da frota
para as florestas.
“Precisamos estar sempre inovando, esse caminhão além da comodidade
de ser novo, traz conforto e

segurança ao motorista durante seu trabalho, precisamos sempre investir no que se
refere às florestas, pois
é da onde vem toda matéria prima para nossa
produção”, disse.

CURTAS E OBJETIVAS

LÍDERES EM
TREINAMENTO
Esta semana começou
com muita motivação na
empresa Randa. Inspirados
pelo curso MasterMind, alguns colaboradores puderam expor suas evoluções
que encontraram ao longo do treinamento. A boa
notícia ficou por conta do
título de Comendador MasterMind, entregue ao diretor corporativo Guilherme
Ranssolin, pela Fundação
Napoleão Hill. Guilherme
conseguiu essa condecoração por meio da votação
da classe por sua atuação
destacada. Aplaudido pelos
colegas de trabalho Guilherme explicou a importância
do respeito e crescimento
pessoal no ambiente de trabalho. “Acredito muito no
curso MasterMind e prin-

Diretor Guilherme recebe título de Comendador
MasterMind

cipalmente que podemos
compartilhar o conhecimento entre colegas, e com
isso melhorar o ambiente de
trabalho para todos”, disse.
Para o colaborador João
Carlos Celk dos Anjos, popular Carlinhos, foi um divisor
de águas. “Eu tive muitos
problemas que consegui su-

perar, um deles foi o problema na fala, com a sessão de
MasterMind algo que eu sofri há 46 anos eu me livrei”,
contou Carlinhos.
Ao final do encontro um
grito de Guerra foi entoado,
a motivação dos colaboradores é visível desde o início
do curso.

Remi Ranssolin, Jorge Aguiar, Leandro Ranssolin e Guilherme Ranssolin

Uma só randa em todas as unidades!
GINáSTICA LABORAL em todos os setores da randa

Setembro 2018
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“

Entrevista com

Acreditar e
persistir é a
receita mágica
do sucesso.”

guilherme ransSolin

Confira a entrevista realizada pelo acadêmico Gilberto Domingues, da universidade UniSociesc, com o
diretor corporativo Guilherme Ranssolin.
Para facilitar a leitura, visto que a Randa é exportadora, a entrevista foi traduzida para o inglês.

01.

04.

• Nome do empreendedor, segmento de atuação e tempo de mercado?
• Entrepreneur’s name, business segment and market time.

• O que fez para superar os obstáculos nos primeiros anos?
• What did you do to overcome the obstacles during the first years?

• Guilherme Ranssolin, há 14 anos assumi a diretoria corporativa da empresa
de portas e compensados Randa, com o objetivo de dar novas oportunidades
de trabalho.

• Desde a aceitação no mercado competitivo do ramo madeireiro até o julgamento das pessoas pela falta de experiência. Com isso meu trabalho foi
dobrado para alcançar o resultado ideal não para mim, mas para todos os
envolvidos no processo.

• Guilherme Ranssolin. 14 years ago, I took charge of the corporate
directory of the door and plywood company, Randa, aiming to give new job
opportunities.

02.
• Por que decidiu empreender?
• Why did you decide to undertake?

• From the acceptance in the wooden branch competitive market to the
people’s judgment on your lack of experience. Therefore, my job doubled in
order to reach the ideal result – not for me, but for all the ones involved in
the process.

05.

• Para melhoria nos resultados. Empreender é trazer novas oportunidades
de rentabilidade para a empresa, novos empregos e melhoria nos resultados
finais para todos os envolvidos no sistema.
• In order to get better results. Undertaking is bringing new opportunities to
the profitability of the company, new jobs and better final results to everybody
involved in the system.

03.
• Quais as dificuldades encontradas no início do negócio?
• What were the difficulties found at the beginning of the business?
• Dificuldade principal para desenvolver e aplicar um novo negócio no
mercado. Projetar e conseguir os resultados do que foi esse plano de ação.
A habilidade para lidar com gente e enfrentar os novos desafios ao longo do
caminho, como fornecedores que não atendem a sua demanda, não honram
com os compromissos. Também, atender o mapa mental que você cria
com as pessoas em sua volta e, mudar esse mapa para se adaptar as novas
condições sempre. Com foco no objetivo, não desistir nunca.
• The main difficulty was developing and applying a new business in the
market, projecting and getting results from what this action plan was about.
The ability of dealing with people and facing new challenges along the way,
such as suppliers who do not comply with their demand or do not honor
their duties. Furthermore, managing the mental map you create with the
people around you and changing this map so as to adapt yourself to the new
conditions, always. You must focus on the target and you can never give up!

• Que ações tem feito para se manter no mercado?
• Which actions have been taken to keep you in the business?
• Inovar o máximo possível, conhecer o comportamento das pessoas, ver nos
problemas grandes oportunidades de negócios e de crescimento pessoal.
• Innovating as much as possible, getting to know the behavior of the people
and seeing, in the problems, great opportunities for both business and
personal growth.

06.
• Que conselho daria para quem quer empreender?
• Which piece of advice would you give to whom wants to undertake?
• Nunca desista na sua primeira tentativa e posso parafrasear o case de
sucesso da KFC, o aposentado que teve seu restaurante fechado, morou dois
anos dentro de seu carro até conseguir alguém que aceitasse montar uma
franquia de frango frito. Recebeu exatos 1009 nãos. Em 1952 a Kentucky
Fried Chicken- KFC se transformou em uma das maiores redes de fast
food do mundo. Moral da história, nunca é tarde para conseguir o sucesso,
acreditar e persistir, nesse caso, é a receita mágica do sucesso.
• Never give up on your first attempt! Moreover, I can paraphrase KFC’s
success case, the retired man who had his restaurant closed down and who
lived for two years inside his car until he could find somebody who agreed
to set up a fried chicken franchise. He got exactly 1009 rejections. In 1952,
Kentucky Fried Chicken turned itself into one of the greatest fast food chains
in the world. The moral of the story is that it is never late to reach success, to
believe and to persist; in this case, it is the magical recipe for success.

Equipe dos Capacitados é campeã do 3Ss
Nessa terça-feira, 5 de setembro, aconteceu a entrega de premiação do Programa 3Ss na empresa Randa. A
equipe Capacitados, equipe
do setor de portas coordenada
pelo supervisor de produção,
Alberto Pelepe, representada
pelo colaborador Marco Pereira foi a campeã da 10ª etapa.
Para Alberto Pelepe o programa é muito importante. “O
programa dos 3Ss tem uma filosofia de vida, vida organizada, é um comportamento, que
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se praticado diariamente, em
todo os momentos se torna um
hábito, um hábito inteligente
em que todos saem ganhando,
parabéns a todos e parabéns
aos Capacitados”, disse.
Segundo o representante da equipe, o líder Marco
Pereira falou do momento, o
programa 3Ss possibilita mostrar as melhorias. “Tem diminuição de gastos, organização
e limpeza nos setores. Nós
estamos focados mostrando
nosso esforço para que possa-

mos melhorar a empresa,
lugar em que ficamos maior
parte do tempo. Quero agradecer aos colaboradores
da minha equipe, os quais
demonstramos estar adequados ao programa e ficar
campeão”, completou.
“O que me surpreendeu
foi a média de notas altas,
a menor nota foi um 7,0, as
demais todas ficaram entre
8,0 e 9,0”, destacou o coordenador de gestão, Itacir
Mochnacz.

