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Liderança em
novas mãos

A               conta 
com nova diretoria 

executiva.



Capa

Quem já assistiu a uma corrida de revezamento 
sabe que a passagem do bastão entre os atletas é o 
momento mais delicado da prova, que exige muito 
treino e uma boa estratégia. Nas empresas também, 
qualquer transição requer um planejamento cuidadoso, 
para que as mudanças tragam novas oportunidades, boas 
práticas, competitividade, enfim, melhores resultados.

Cumprindo mais uma fase da Governança Corporativa 
e do Planejamento Estratégico 2013-2020, a Buschle & 
Lepper realizou uma mudança na sua Diretoria Executiva. 
O bastão da liderança foi passado para Marcelo Peregrina 
Gomez, nomeado Diretor Geral, e Márcio Francisco Gbur, que 
assumiu o cargo de Diretor.

O novo Conselho de Administração é composto por: Cristala Athanázio 
Buschle – Presidente, Claudio Anibal Buschle – Vice Presidente, Mauricio Eberhardt, 
Ronald Spitzner, Jaime Richter e Luiz Alberto de Castro Wille – Conselheiros.

Nova liderança 
rumo a 2020

“A Visão do Futuro que temos para 
a B&L é de crescimento e modernização. Estamos focados 
em analisar e agir com rapidez e responsabilidade. A inovação 
e boas práticas em diversas atividades estão disponíveis para 
aproveitarmos e melhorarmos nossos produtos, processos e 
serviços. Como exemplo, temos a implantação do novo ERP – 
Microsoft Dynamics AX que trará melhorias nas áreas comerciais, 
administrativas e financeiras, e auxiliará a logística e produção. 
Vamos investir em Marketing, Pesquisa e Desenvolvimento, em 
Processos Industriais e nas Operações Logísticas. 
As pessoas são o elo principal das mudanças. 
Precisamos da união e participação de 
todos e de cada um, nessa jornada da 
transformação. As mudanças trarão, 
em contrapartida, melhor qualidade 
de vida a cada colaborador”.

Marcelo Peregrina Gomez
Diretor Geral

“No ano da Copa 
do Mundo de Futebol, alcançar objetivos 
desafiadores e ter a satisfação de 
termos um time de primeira linha é 
primordial para conseguirmos chegar à 
final do campeonato. A importância de 
cada um na formação da equipe, com 
foco e objetividade, trará resultados 
compensadores. Assim, com o 
comprometimento de todos faremos 
uma Buschle & Lepper maior e 
melhor”.

Márcio Francisco Gbur
Diretor
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Foi realizada no dia 8 de fevereiro, no complexo 
Rudnick em Joinville, a convenção de vendas B&L 2014, 
que contou com a presença de diretores, gerentes e 
colaboradores da área comercial. 
Foram apresentadas informações sobre as metas para 
2014 e as perspectivas de mercado. O evento também 
concedeu especial atenção ao projeto de implantação do 
novo ERP (Dynamics AX Microsoft), no qual se enfatizou 
a importância do engajamento de todos. Ao final, foram 
divulgadas as premiações individuais e os vendedores que 
mais se destacaram em 2013. 

Convenção 
de Vendas No encerramento do evento, 

houve uma homenagem da 
equipe comercial ao Dr. Ronald 
Spitzner pela sua dedicação e 
profissionalismo no comando da 
Buschle & Lepper. 

“Para mim a premiação é fruto colhido pelo esforço, 
dedicação e persistência retribuído pelo trabalho em 
equipe da filial Chapecó e demais unidades da Buschle e 
Lepper S.A.”.
Marcelo Cesar Alessio – Filial Chapecó 

Notícias

José Pedro Cardoso 
e esposa

Isair José Salm
e esposa

A Reunião anual da Área de Transportes foi realizada 
em fevereiro, na Sociedade Lírica, em Joinville/
SC. A programação contemplou o Programa Saúde 
do Colaborador, a palestra “Motivação e Trabalho 
em Equipe”, a Dinâmica das Calhas, a apresentação 
dos resultados de 2013 e as metas para este ano. 
Na oportunidade, foram premiados os motoristas 
que se destacaram pelo seu desempenho, e 
homenageados aqueles que completaram 
tempo de serviço sem acidente de 
trânsito com culpa.

Em destaque, os motoristas 
homenageados com 20 anos 
sem acidentes.

Palestra e dinâmica de 
grupo animam Reunião 
da Área de Transportes
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QUALIDADE E MEIO AMBIENTE 

• Recertificação do PRODIR - 
Processo de Distribuição Responsável. 

• Recertificação do SASSMAQ - Sistema de 
Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e 
Qualidade. 

• Manutenção da Certificação da Qualidade - 
ISO9001. 
 

• A filial Barra do Sul foi certificada por 3 
anos pela NESTLÉ. Foi auditada pela SGS 
ICS Certificadora Ltda, no Programa com 
base em requisitos no Código de Conduta 
de Fornecedores, norteados pelos 4 pilares: 
Saúde & Segurança, Padrões Trabalhistas, Meio 
Ambiente e Integridade do negócio.

• Divulgação do 1º Relatório de Sustentabilidade Ambiental 2012

% Formação Ensino Fundamental

% Formação Ensino Médio

% Formação Ensino Superior

ESCOLARIDADE

70%

7%
11%

12%< 10 anos

11 a 20 anos

21 a 30 anos

> 31 anos

TEMPO DE SERVIÇO

32%
15%

29%
23%

< 30 anos

31 a 40 anos

41 a 50 anos

> 51 anos

FAIXA ETÁRIA

32%

45%

23%

Perfi l dos 
Colaboradores R$ 4 milhões em investimentos sociais

VALORES CORPORATIVOS

MISSÃO: Gerar resultados, dentro da ética e legalidade, para atender as 
expectativas dos Clientes, Colaboradores, Fornecedores, Acionistas e Comunidade.

VISÃO: Agregar conhecimentos, visando melhoria contínua nos processos internos, 
na qualidade dos serviços e no relacionamento com o mercado.

VALORES: Credibilidade, comprometimento, integridade, respeito ao meio 
ambiente, valorização da pessoa.

SAÚDE e SEGURANÇA
 
Para ter colaboradores mais preparados, a 
B&L promove palestras e cursos voltados à 
área de segurança do trabalho, com o objetivo 
de garantir soluções eficientes em situação de 
emergência. Em 2013 tivemos a formação da 
Brigada de emergência em Joinville e Canoas, 
além de simulados de primeiro socorro, de 
imobilização de vítima e de vazamento de 
produtos químicos.

• Uma SIPAT que conscientiza, diverte e 
confraterniza: é esse o nosso jeito de realizar 
a SIPAT em todas as unidades da BEL. Os 
temas abordados foram alcoolismo, primeiros 
socorros, prevenção de incêndios e cuidados 
com o trânsito. 

• Algumas unidades contaram com a palestra 
do “Zeca Guru” que abordou de forma 
divertida o tema “DST - Doenças Sexualmente 
Transmissíveis”. 

• Na Unidade Aubé tivemos a implantação da 
Ginástica Laboral.

Alimentação

Saúde

Transportes

Seguro de Vida

Educação, Capacitação e Desenvolvimento Profissional

Eventos de Integração

Assistência Social

Jobel

                 1.730.394,92

                1.384.301,40 

                   134.954,95 

                   317.738,72 

                      60.828,14 

                      55.991,59 

                   205.702,37 

                      10.270,00 

44,37

35,49

3,46

8,15

1,56

1,44

5,27

0,26

R$ %

Uma empresa socialmente responsável
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Uma empresa socialmente responsável

BIBLIOTECA

A B&L disponibiliza a todos os colaboradores 
a biblioteca com 4.486 livros de diversos 
gêneros e áreas como literatura, ciências, 
história, administração, economia, psicologia, 
entre outros. Além de enciclopédias, atlas, 
dicionários, revistas especializadas, obras raras 
e atuais, conta também com livros nos idiomas 
inglês, alemão, espanhol e até algumas obras 
em francês e italiano, além de 76 DVDs.

CAMPANHAS REALIZADAS COM O 
ENGAJAMENTO DOS COLABORADORES

• Campanha do Agasalho - No mês de maio a arrecadação foi entregue 
à Fundação de Ação Social de Chapecó/SC.

• Campanha Natalina - Arrecadação de 300 brinquedos destinados 
a duas instituições: Espaço Esperança e Pastoral Social Paróquia Santa 
Luzia, em Joinville/SC.

RELACIONAMENTO COM 
A COMUNIDADE 

VALORIZANDO AS PESSOAS

As pessoas são o maior patrimônio da B&L, por isso, além de desenvolver 
e qualificar continuamente os seus colaboradores, a B&L valoriza as 
primeiras oportunidades, através dos programas jovem aprendiz e 
estagiários.
• O clima de trabalho, as oportunidades internas, a priorização do 
treinamento e desenvolvimento, o trabalho contínuo da área de segurança, 
além das políticas e valores da empresa, entre outros fatores, contribuem 
efetivamente para a B&L a apresentar índices de absenteísmo (2,89) e 
turnover (2,30) que se destacam no mercado.
• Ocorrem anualmente as homenagens e premiações por tempo de 
serviço: em 2013, foram homenageados 43 colaboradores com 10, 15, 
20, 25, 30 e 35 anos de serviço.
• O programa zero acidente tem por objetivo homenagear motoristas 
sem registro de acidentes com culpa no exercício da atividade. Em 2013, 
premiamos 5 colaboradores com 5, 10 e 20 anos de serviço. 
• A Convenção de Vendas da B&L faz parte do calendário anual, sendo 
uma forma de integrar os colaboradores que atuam nesta área, promover 
a atualização com palestras, apresentar resultados, metas e premiar os 
vendedores que se destacaram na competência anterior.
• A integração institucional, a festa do trabalhador, a festa junina, a 
confraternização no final do ano e os treinamentos são formas de integrar 
os colaboradores.

RECONHECIMENTO DO MERCADO  
 

• Revista Exame - Maiores e 
Melhores em 2013 
Entre as maiores empresas do 
agronegócio brasileiro - 374ª 
posição.

 
 

• Revista Amanhã - 500 maiores empresas 
do Sul do País em 2012. 
A classificação da B&L:   
Dentre as 500 do Sul do País - 298ª posição  
Entre as 100 maiores de SC - 70ª posição
Menores endividamentos - 8ª posição

TREINAMENTO

O treinamento oportuniza o conhecimento 
e o desenvolvimento das potencialidades dos 
colaboradores, por isso a B&L investe nos talentos 
internos para que eles desenvolvam habilidades e 
atitudes essenciais, valorizando o trabalho em equipe e 
melhorando a performance profissional.

Em 2013, ocorreram 626 eventos, concluindo o 
ano com 17,69 horas homem e 1,82 hora homem 
treinada.

MARCANDO PRESENÇA

• COOPAVEL - Show Rural 25 anos, a segunda maior 
feira do agronegócio, realizada de 4 a 8 de fevereiro, em 
Cascavel/PR.

• Dia do Desafio a favor da saúde, em Curitiba/PR.

• Projeto VIVA MÚSICA, em Blumenau/SC.

A B&L tem participação ativa junto à comunidade 
onde está inserida. No ano de 2013, as contribuições 
financeiras a Entidades foram assim distribuídas:

“Nave melhor do que 
um livro, para viajar 

longe, não há”.  
Emily Dickinson

Doações com incentivos fiscais

Associações e entidades 
filantrópicas

Educação

Entidades de ensino

Pessoa física

Hospitais e entidades religiosas

Órgão público

62,51%

6,80%
14,63%

0,99%
0,05%

5,26%

9,76%
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Notícias

No dia 27 de janeiro, os colaboradores da filial Chapecó 
participaram do treinamento de prevenção e combate 
a princípio de incêndio. O palestrante Marcos 
dos Santos explicou as principais classes de 
incêndios, tipos de extintores e métodos para 
extinção do fogo. 

No primeiro trimestre deste ano, as 
filiais B&L de Joinville e Blumenau 
também passaram por treinamentos de 
prevenção a emergências para saber 
como atuar em situações de risco à vida, 
ao patrimônio e ao meio-ambiente.

Colaboradores aprendem 
a lidar com emergências 

Novos detergentes 
industriais

Com o objetivo de ampliar os volumes de venda e 
diversificar o portfólio, a B&L lançou a nova Linha de 
Detergentes Industriais Clean, com alto poder de 
limpeza, que podem ser aplicados em instalações, 
máquinas e equipamentos, bem como em processos 
de circuito fechado. Nos meses de março e abril foi 
realizado um treinamento sobre os novos produtos 
nas filiais Chapecó, Blumenau, Canoas, Curitiba e 
Maringá, com a participação de Sr. Odair Dalfovo 
(coordenador Filial Chapecó) e Sr. Heder S. Zonta 
(proprietário da empresa Induforte).

A Filial Barra do Sul foi auditada e certificada pela SGS ICS 
Ltda em HACCP/APPCC – Análise de Perigos e Pontos 
Críticos de Controle que visa atender aos parâmetros 
de controle para linha de aditivos alimentícios. Agora a 
OXIMAG faz parte de um grupo seleto de empresas que 
possuem este tipo de certificação. 

O processo de certificação estabelece requisitos que 
auxiliam a melhoria dos processos internos, a maior 
capacitação dos colaboradores e atesta que a empresa 
possui um Sistema de Gestão certificado em conformidade 
com a Gestão da Análise de Perigos e Pontos Críticos de 
Controle - Segurança de Alimentos. 

Barra do Sul recebe 
certifi cação HACCP/APPCC

Nosso agradecimento 
vai a todos os envolvidos 
que colaboraram para 
esta conquista. 

A certificação é apenas o início do 
processo, o Sistema de Gestão de 
Segurança Alimentar é definido a 
partir da dedicação e atenção de 
todos aos processos e produtos, 
respeito ao cliente e atendimento 
as legislações afins. 
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Em parceria com a Unimed, a filial B&L Curitiba está promovendo 
o Programa Saúde Empresarial (PSE), que visa à melhora na 
qualidade de vida dos colaboradores por meio de palestras sobre 
assuntos relacionados à saúde. 
O mês de fevereiro foi marcado pelo tema “Cuidados com o verão”; 
em março, falou-se sobre estresse; em abril o tema foi hipertensão. 
As atividades do programa são ministradas por uma equipe 
multidisciplinar, composta por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, 
nutricionistas, profissionais da área de educação física, psicólogos e 
fonoaudiólogos.

Curitiba fortalece seu 
programa de qualidade de vida

“Sinto-me honrado em participar e conviver diariamente 
com pessoas tão comprometidas com o sucesso profi ssional 
de cada um, bem como com a história destes 70 anos da 
B&L. Agradeço a todos os colaboradores pela generosidade 
e pelo carinho diário que me dedicam”.

Errata
Na edição anterior, citamos o 
tempo de empresa de Claudecir 
Machado como 15 anos. O 
correto é 10 anos. Pedimos 
desculpas e agradecemos sua 
compreensão.

35
anos

Joinville
Gerson da Silva Costa

30
anos

Joinville
João Vicente Ferreira

Marco Antônio Meinert
Curitiba

Ester Ferreira de Menezes Ceccon

25
anos

Barra do Sul
João de Carvalho

20
anos

Barra do Sul 
Wilson da Rosa

15
anos

Barra do Sul
Eduardo Cesar Neubarth 

Ademir Olivio
 Marcio de Oliveira

Blumenau
Valdir Rodrigues Gomes

10
anos

Barra do Sul 
José Luiz Moreira

Claudinei Candido Sebastião
Blumenau

Jaqueline Loth
Curitiba 

Joarez Ribeiro dos Santos

João Vicente Ferreira - Joinville

30 Anos

Gente
Nossa

7



Cultura
& Lazer

JOBEL é o órgão de divulgação interna Buschle & Lepper S.A., Rua Inácio Bastos, 1000 - Bucarein CEP 89202-310 - Joinville - Santa Catarina, e-mail: jobel@buschle.com.br – 
Fone: (47) 3461-2700 – Fax: (47) 3461-2788. Equipe JOBEL: Cristiane Kruger Schumacher, Eugenio Marcelo Franzoi, Fernanda Elisa Correa de Oliveira, Mariane de Pinho, Renata  
Féo Bozza, Otto Kiehn Neto. Produção: Compreendo Comunicação - Fone: (47) 3376-4727. Impressão: Gráfica Guaramirim. TIRAGEM: 1000 exemplares.
JOBEL - disponível no site www.buschle.com.br

Qual
o seu 

Hobby?

“Descobri que a loucura é o meu hobby favorito. Pois 
toda vez que conto de minhas aventuras por aí, seja bike 
ou trekking em montanhas, eu ouço “Você é louco!”. Essa 
loucura toda começou com a Travessia dos Andes de bike 
em fevereiro de 2012. Eu e mais 28 amigos pedalamos 
400 km para cruzarmos a Cordilheira da Argentina até 
o Chile. Há quem me chame de louco também por 
caminhar oito horas em meio a Mata Atlântida para 
chegar ao ponto mais alto do Sul do Brasil, o Pico Paraná, 
e dormir numa barraca sem luz, água e banheiro. Ou 
ainda por embarcar num avião com uma mochila nas 
costas para subir a pé o Vulcão Villarrica, até a sua cratera 
fumegante, no sul do Chile. Bom, talvez eu seja um pouco 
louco mesmo. Mas diante do estresse do dia a dia, trânsito 
caótico, tanta notícia ruim na TV, etc., um pouco de 
loucura até que me faz bem”. 
Ory Coelho Junior – Vendas, Filial Joinville

As aventuras de um “louco”

O Príncipe da Névoa
Autor: Carlos Ruiz Zafón

Se Houver Amanhã
Autor: Sidney Sheldon

Do mesmo autor de “A Sombra do 
Vento”, este romance passa-se em 1943 
e gira em torno da família Carver, cuja 
nova casa está cercada de mistérios. Atrás 
do imóvel existe um jardim abandonado, 
contendo uma estranha estátua, 
símbolos desconhecidos e os restos de 
um barco que afundou há muitos anos 

numa terrível tempestade. Enquanto adolescentes exploram o 
naufrágio, investigam os mistérios e vivem um primeiro amor, 
um diabólico personagem surge na trama.

Crimes perfeitos, como o roubo de um 
quadro valioso, são um desafio para 
Tracy Whitney, mas ela não é uma ladra 
qualquer: para vingar-se dos homens 
que a colocaram injustamente na prisão, 
torna-se uma especialista em aplicar 
golpes em empresários inescrupulosos. 

Autor: Carlos Ruiz Zafón
Do mesmo autor de “A Sombra do 
Vento”, este romance passa-se em 1943 
e gira em torno da família Carver, cuja 
nova casa está cercada de mistérios. Atrás 
do imóvel existe um jardim abandonado, 
contendo uma estranha estátua, 
símbolos desconhecidos e os restos de 
um barco que afundou há muitos anos 

Dica de
Leitura

Caroline Anacleto
Filial Joinville

Foto publicada 
na Edição 156

Você sabe 
      quem é? 

Dica:
Para variar a 

receita, o abacaxi 
pode ser substituído 

por morango e 
pêssego.

Receita sugerida pela 
colaboradora Mariane 
Castelini – Matriz.

• 1 lata de leite condensado
• 1 lata de creme de leite
• 1 vidro de leite de coco
• 1 copo de iogurte natural
• 1 colher (de sopa) de gelatina 
incolor derretida

Ingredientes:

Preparação:
• Bater os ingredientes no liquidificador e reservar.
• Cozinhar 1 abacaxi picado com 1 xícara (de chá) 
de água e 1 xícara (de chá) de açúcar, até amolecer. 
Deixe esfriar e junte ao manjar.
• Colocar num pirex e levar para a geladeira até o 
dia seguinte e colocar coco ralado fresco por cima.

Manjar de Abacaxi
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