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Planejamento estratégico e alteração 
de ambientes visam integração entre as 
equipes, aumento de produtividade e o 
alcance de resultados ainda melhores.

Novos desafios

Novas oportunidades

Nova estrutura 
organizacional



Nova estrutura organizacional...
Novas oportunidades...
Novos desafi os...
A velocidade em que as mudanças ocorrem 
é cada vez maior e, junto com elas, vêm as 
exigências de mercado, que requerem maior 
competitividade. Para lidar com este cenário, 
a Buschle tem que ser ágil, implementar novas 
tecnologias e melhores práticas nas mais variadas 
áreas.

Para isso, aproveitamos o excelente capital 
humano que temos, direcionando as atividades e 
pessoas para processos-chave, de acordo com a 
formação, habilidades e experiências de cada um.

Dessa maneira, a Buschle alcança um novo 
patamar de eficiência e eficácia nos seus 
processos, uma vez que os gestores e equipes 
trabalham integrados com o mesmo objetivo.

Os gestores da empresa estão elaborando 
conjuntamente, o desdobramento do 
planejamento estratégico estabelecido pelo 
Conselho de Administração, avaliando cada 
área e processo. O resultado desse trabalho 
será a definição de Indicadores e Metas, bem 
como planos de ação que vislumbram forças e 
oportunidades, fraquezas e ameaças e que trarão 
resultados ainda melhores para a Buschle & 
Lepper.

Capa

Logística

Comercial/ Comex/ Marketing/ 
Suprimentos

Financeiro/ Contabilidade/ 
Controladoria/FiscalSala de espera dos Motoristas e 

Auxiliares

A integração das 
áreas é o principal objetivo 

do novo layout dos escritórios 
realizado na Matriz e filial Joinville, 
concentrando atividades afins. A 

redução das distâncias melhora o fluxo de redução das distâncias melhora o fluxo de 
informações e reduz o tempo para tomada informações e reduz o tempo para tomada 

de decisões e ações. Nada melhor do de decisões e ações. Nada melhor do 
que falar frente a frente, evitando e-mails que falar frente a frente, evitando e-mails 
e CICs. Como vantagens, temos ainda, e CICs. Como vantagens, temos ainda, 

a redução do consumo de energia e 
racionalização de espaços.
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Novos 
ambientes: 
aproximando 
para integrar

O investimento no novo laboratório químico da Matriz, 
inaugurado no dia 24 de julho, torna-se uma ferramenta 
de venda, que além da própria garantia e controle de 
qualidade oferecidas, fidelizam clientes. Hoje podemos, 
com orgulho, convidar clientes a acompanharem as 
análises.

O laboratório tem por finalidade prestar serviço 
diferenciado de assistência técnica percebida pelo cliente, 
bem como o desenvolvimento de novos produtos e 
aprovação de fornecedores.

Diversas ações inovadoras estão em andamento, 
envolvendo as áreas de marketing, vendas, suprimentos, 
logística, processo de fabricação, qualidade, RH, gestão 
de projetos, industrial e de manutenção. A implantação 
está prevista para os próximos meses. 

É tempo de mudança. E quantas mudanças! Tudo começou com a 
integração das áreas financeira, fiscal, jurídica e contabilidade, quando 
fui convidado a fazer o projeto no AutoCad. Foi uma ótima chance 
de praticar o que aprendi na faculdade e agregar conhecimento. 
Durante o projeto, surgiram  dúvidas e alterações, mas sempre tive o 
apoio necessário. Depois, tive a oportunidade de trabalhar no projeto 
da Filial PD-SUL e pude conhecer os processos de uma grande 
construção. A partir daí foi só crescimento. Hoje é gratificante finalizar 
cada projeto e ouvir um elogio”.

Leandro Girardi, Assistente de Contas a Pagar 

Toda mudança é difícil, pois nos tira da zona de 
conforto. Mas se a olharmos como um desafio 
e transformá-la em uma oportunidade de 
desenvolvimento, o resultado será recompensador. Foi 
assim comigo. Com as mudanças no departamento, 
otimizamos processos e tempo de resposta ao cliente, 
além de melhorar a comunicação e integração da 
equipe. Esse novo momento da empresa tem trazido 
muita motivação aos envolvidos”.

Bruna Fischer, Analista de Projetos

As mudanças, para muitos, geram ansiedade 
e preocupação, que com o tempo são 
absorvidas, entendidas e aceitas. Quando 
olharmos para trás, nos orgulharemos dos 
passos que demos”, afirma o diretor geral, 
Marcelo Peregrina Gomez, ao completar: 
“agradeço e parabenizo a todos que estão 
empenhados nas mudanças e pelos excelentes 
resultados. Temos muito a fazer, mas com 
a união, planejamento e esforço veremos a 
recompensa num futuro breve”, diz.

Laboratório 
químico da Matriz.
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Filial Blumenau recebe 
o Selo de Excelência 
no Atendimento

Feira Sul Metal e 
Mineração 2014 

Dia do desafi o 

Programa Qualidade
de Vida - Filial Cu ritiba

A iniciativa tem por 
objetivo valorizar as boas 
práticas no atendimento 
do varejo da cidade e 
indicar aos consumidores 
os estabelecimentos mais 
comprometidos com 
atendimento.

Entre os dias 6 a 9 de maio, a B&L participou 
como expositora da IV Feira Nacional para Indústria 
Metalmecânica e Mineração 2014, realizada em 
Criciúma/SC. O evento possibilitou diversos contatos 
nacionais e internacionais.

Estande da B&L e representantes 
na Feira Sul Metal e Mineração.

No dia 28 de maio foi realizada mais uma edição do Dia do 
Desafio, em parceria com o SESC/PR. O Dia do Desafio 
consiste em uma competição saudável entre cidades do 
mesmo porte que tentam mobilizar o maior número possível 
de pessoas para praticar alguma atividade física neste dia. 

O Programa Saúde 
Empresarial (PSE), 
em parceria com a 
Unimed, visa a melhoria 
da qualidade de vida 
dos colaboradores por 
meio de palestras sobre 
assuntos relacionados à 
saúde e bem estar. 

• Dia de Campo em parceria com a Syngenta – Massaranduba/SC, 
no dia 3 de junho;

• Alinhamento Técnico Estratégico Syngenta HF 2014 – Ponta Grossa/PR, nos 
dias 7 a 9 de maio;

• Festa da Banana – Luis Alves/SC nos dias 17 a 20 de julho;
• Palestra Ubyfol – Contenda/PR, no dia 6 de maio;
• Alinhamento Técnico Estratégico Dow – Maringá/PR, 

nos dias 26 a 28 de maio;
• Alinhamento Road Show Syngenta - Ponta Grossa/PR, no dia 3 de julho;
• Festa do Colono – Rodeio/SC, no dia 27 de julho;
• Academia de Vendas da Syngenta – Campinas/SP, nos dia 18 a 21 de agosto;
• 4º Congresso Brasileiro de Fertilizantes – São Paulo/SP, 

no dia 26 de agosto.

Estivemos presentes 

EX
CE

LÊNCIA NO ATENDIMENTOEDA

EMPRESA DESTAQUE
NO ATENDIMENTO

No mês de julho 
o tema abordado 
foi depressão. 

Estande da B&L e representantes 

Notícias
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O Arraiá da B&L foi 
prá lá de bom, sô! 

Curitiba

Blumenau

Campanha do Agasalho 
Filial Blumenau

Os meses de junho e julho são marcados pela tradição 
de São João. Comida e bebida típica, brincadeiras, 
quadrilha e diversão compõem as festas por todo o país. 
Confira como foram as comemorações.

Nos meses de maio e junho de 2014, a Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA) conseguiu arrecadar muitas roupas, 
sapatos e cobertores. Estes foram doados à Paróquia São Francisco 
de Assis. 

A CIPA agradece a todos que contribuíram
com mais esta ação social.

Amigo Chocolate
Em abril, os colaboradores da Filial Curitiba 
promoveram um delicioso e divertido amigo secreto 
de chocolate em comemoração a chegada da Páscoa.

Chapecó

Compromisso com 
a segurança
Com o objetivo de capacitar 
os colaboradores, foram 
realizados treinamentos e 
simulações de manuseio e 
movimentação segura dos 
produtos químicos.

Campanha do Agasalho 

Compromisso com Compromisso com 
a segurançaa segurançaa segurança
Com o objetivo de capacitar Com o objetivo de capacitar Com o objetivo de capacitar 
os colaboradores, foram 
realizados treinamentos e 
simulações de manuseio e 
movimentação segura dos movimentação segura dos 
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• Cuidado com o uso de celulares no trabalho, 
mantenha-o no modo silencioso. Evite ligações 
pessoais e caso ocorram, busque ir para um local 
privado. Não fale demasiadamente alto e muito 
menos utilize termos de baixo calão; 

• Além do celular, também é necessário 
cuidados com outras ferramentas tecnológicas e 
principalmente com as redes sociais, que possuem 
políticas de utilização na B&L. Em caso de dúvidas, 
consulte-as;

• Bom humor também é necessário nas 
empresas. Quando estiver tendo um dia difícil, 
reflita se alguém do trabalho tem a obrigação de 
compartilhar as dificuldades com você. Contudo, 
cuidado com as brincadeiras. Um ambiente 
de trabalho descontraído é positivo desde que 
sejam feitas apenas brincadeiras saudáveis, que 
promovam um ambiente alegre e equilibrado; 

• Cuidado com apelidos: Qualquer tipo de apelido 
inventado no próprio ambiente de trabalho deve 
ser evitado, deixando de fora a possibilidade de 
surgimento do bullying corporativo;

• Pontualidade deve ser questão de honra 
no ambiente empresarial. Assumindo 
um compromisso, ele se torna sua 
responsabilidade;

• Organize-se para cumprir com os prazos 
propostos. Caso perceba que não será 
possível, informe sobre o atraso;

• Comunique-se corretamente com as 
pessoas, olhe nos olhos, demonstre atenção 
no que estão falando, não se distraia durante a 
conversa e busque estabelecer um diálogo;

• Seja organizado e demonstre isso. Planeje 
adequadamente seu tempo e mantenha 
papéis e arquivos de computador nos devidos 
lugares, onde não só você, mas qualquer 
pessoa da empresa consiga localizar quando 
necessário; 

• Respeite os colegas e o espaço de trabalho. 
Evite assuntos que exponham o seu lado 
pessoal ou de outra pessoa. Fofocas nunca 
combinaram com o ambiente profissional. 
Além disso, adeque seu tom de voz ao 
ambiente;

Regras corporativas de etiqueta
Confira algumas dicas sobre 

comportamento e atitudes no local de 
trabalho que podem ajudar no seu dia a 
dia e relacionamento com os colegas:

Dicas
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Valdemiro Lepinski - 
Filial Blumenau

“Nestes 30 anos de empresa, agradeço 
a Deus por me dar saúde, uma família 
maravilhosa e trabalhar na B&L. 
Agradeço também aos colegas de 
trabalho que dividiram momentos da 
minha vida na empresa e fora dela, 
especialmente ao Pedro P. Lamim, por 
ter me dado a oportunidade de ser o 
responsável pelo fi nanceiro da fi lial 
quando terminei minha Pós Graduação.

“Comprometimento individual a um esforço 
conjunto -- isso é o que faz um time funcionar, 
uma empresa funcionar, uma sociedade 
funcionar, uma civilização funcionar”. 
Vince Lombardi

Pedro Paulo Lamim -  
Filial Blumenau

“Primeiramente agradeço a Deus, 
por me conceder saúde e sabedoria 
para conduzir minha vida. À 
minha família, que sempre me 
apoiou na minha dedicação à área 
profi ssional. Agradeço também 
aos colegas da Buschle. Alguns 
se tornaram amigos, com quem 
compartilho alegria e sensação de 
dever cumprido. Nestes 30 anos, 
tenho a Buschle como uma grande 
escola da vida”.

Matriz
Roseli Schramm Schwegler 
Joinville
Vilson Bonruque 
Silvio Rodrigues Branco 
Paulo Roberto Machado 
José Carlos Alves 
Barra do Sul
Denilson de Souza 
Blumenau
Edegar Rosa da Silva 

Barra do Sul
Marcos de Oliveira 
Zulmar da Rosa 

Joinville
Darci Luiz Scheibel 
Renato Rodolfo Schubert 
Barra do Sul
Ruan Carlos de Oliveira 
Curitiba
Gilberto Antonio Gomes 
João de Oliveira 

Matriz
Ederson Leal 
Eugenio Marcelo Franzoi 
Joinville
Claudio de Oliveira 
Mario Luís Borges 
Marlene Aparecida Guidette Medeiros 
Barra do Sul
Ronilson Modesto 
Blumenau
Antonio Bernardo Filho 
Canoas
Jurema Beatriz Garcia de Mattos 

Carlos Alberto Fortunato - 
Filial Joinville

“No dia 09/07/84 iniciei minha 
trajetória profi ssional na B&L. Fui 
muito bem recebido pela Dona Ruth 
Buschle e família, aos quais sou 
imensamente grato. Durante estes 
30 anos de empresa, adquiri valores 
éticos, morais e princípios como a 
honestidade e a dedicação ao trabalho, 
os quais levarei por toda a minha vida. 
 
Sinto-me honrado por fazer parte 
desta família. Agradeço a todos 
os meus colegas de trabalho do 
Departamento de Transportes e 
das demais fi liais, pelos quais tenho 
grande respeito.

Pedro Paulo Lamim -  
Filial Blumenau

Feliz tempo de casa!
Gente
Nossa
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Aos 50 anos, Henrique Kühne, 
conhecido como Indiana Jones, 
conhece como poucos as histórias 
sobre tesouros e mistérios da 
região de Joinville. Há anos faz 
pesquisas de campo em locais 
como: Monte Crista, Canta Galo, 
Castelo dos Bugres, arredores do 
Quiriri, grutas da região e ainda o 
Caminho do Peabirú. 
 
Henrique se baseia em seus 
acervos históricos e muitas de suas 
pesquisas são reconhecidas na 
Suíça, pelo Instituto Hans-Staden.

Qual
o seu 

Hobby?

• 1 kg de músculo traseiro
• 1,5 l de água
• 1 cenoura
• 1 cebola
• 1 talo de salsão com as folhas
• 2 folhas de louro
• 2 cravos-da-índia
• 1 canela em rama

Ingredientes:

Molho:

Montagem:

Modo de preparo:

Cozinhe na pressão o músculo com os ingredientes e 
adicione água. Tampe a panela e leve ao fogo alto. Quando 
começar a apitar, baixe o fogo e deixe cozinhar por 30 
minutos aproximadamente. Retire a carne, reserve apenas 
duas colheres (sopa) do caldo para o molho da salada. 
Desfie todo o músculo cozido, com a carne ainda morna, 
pois fica bem macia, reserve numa tijela.

• ¼ de xícara (chá) de vinagre
• 2/3 de xícara (chá) de azeite oliva
• 2 colheres (sopa) do caldo da carne
• Sal e pimenta-do-reino moída na hora (a gosto)

• 2 tomates grandes e maduros picados (sem sementes)
• 1 cebola roxa picados (a gosto)
• Sal e pimenta-do-reino (a gosto)
• Folhas de salsinha ou de coentro (a gosto)

Na tigela com a carne desfiada reservada, junte o molho, 
os tomates e a cebola roxa picada. Misture bem e tempere 
com mais sal e pimenta-do-reino se for necessário. Sirva 
com as folhas das ervas frescas salpicadas.

Carne desfi ada 

Kátia Moreira Ravache  
Telefonia - Matriz

Autor: Martha Medeiros
Doidas e Santas reúne cem crônicas sobre 
alegrias e as desilusões, dramas e delícias 
da vida adulta, o poder transformador do 
afeto, os mistérios da maternidade, enfim, 
sobre o cotidiano de cada um de nós.

Doidas e Santas
Crônica Brasileira

Autor: José Luiz Tejon
Para dar a grande virada é preciso assumir 
o controle da vida e não culpar os fatores 
externos pelos resultados. Este livro é 
fruto de experiências reais e servirá como 
um orientador nas horas difíceis.

A Grande Virada
Auto-realização

Autor: Thrity Umrigar 
Em Bombaim, Índia. duas mulheres 
e dois destinos que poderiam ser um 
só. Sera e Bhima estão ligadas pelo 
silêncio ou pela cumplicidade. Mas ao 
mesmo tempo estão distantes. Duas 
vidas marcadas pela decepção e por 
uma sociedade cruel que marca a fogo a 
existência dessas mulheres.

A Distância Entre Nós
Romance Indiano

          
Hoje meu maior 

sonho é percorrer o 
caminho do Peabirú, que tem 
cerca de 3 mil quilômetros”, 

explica Kühne e finaliza: “tudo 
que me faz feliz cabe dentro 
de uma mochila, mas o que 
torna essa mochila especial 

são as pessoas que me 
acompanham”.

Dica de
Leitura
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