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“O segredo do sucesso da Bel está no principal elemento 
da nossa fórmula: as PESSOAS. Foi muito positivo o índice 
de participação na Pesquisa de Clima 2015: 91%. 
Podemos afirmar que a Pesquisa reflete o pensamento dos 
nossos colaboradores e de como é estar presente em 
nosso dia a dia. Agradeço a participação e reforço que 
sinto-me honrado em poder fazer parte deste time. Juntos 
podemos manter e melhorar nosso clima organizacional, 
trazendo bons resultados para a empresa e para todos.”  

Marcelo Peregrina Gomez – Diretor-Geral 

As melhores empresas para se trabalhar buscam o 
alvo de satisfação dos colaboradores de 70%.  Em 
nossa primeira pesquisa atingimos o índice de 
73,56%. Sabemos que é uma grande conquista, mas 
temos consciência que ainda há muito o que fazer. 
Juntos podemos melhorar este índice. Para isso, a 
empresa formará o Comitê de Gestão do Clima que 
trabalhará diversos projetos com você.

O índice geral de satisfação indica como os colaboradores 
percebem a Bel, a partir da abordagem de 11 pilares:

73,56%

RESPONSABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL

Rs
Preocupação da Bel com 
o meio ambiente, a 
comunidade que está
inserida e a sociedade 
como um todo.

FOCO EM RESULTADOS
Fr
Engajamento das 
pessoas às metas e 
compreensão do seu 
papel para alcance dos 
objetivos.

CRIATIVIDADE
E INOVAÇÃO

Ci
Estímulo que a Bel 
oferece para o 
desenvolvimento da 
criatividade na atividade 
exercida e inovação nos 
processos de trabalho.

REMUNERAÇÃO

Rm
Salários recebidos pelos 
trabalhos desenvolvidos e 
o nível de compreensão 
quanto às possibilidades 
de crescimento 
profissional.

LIDERANÇA
Li
Capacidade da Liderança em 
transmitir confiança à equipe de 
maneira que se sintam motivados ao 
cumprimento das metas e objetivos e 
reconhecidos pela contribuição 
individual ou da equipe, 
incentivando a transparência nas 
relações profissionais com 
imparcialidade na gestão de 
conflitos.

IMAGEM

Im
Reconhecimento dos 
colaboradores sobre a 
imagem da Bel, a 
satisfação e o orgulho 
por trabalhar nela.

CONDIÇÕES DE 
TRABALHO

Ct
Qualidade e adequação 
do ambiente de trabalho 
às suas necessidades  
profissionais e pessoais 
para a realização do 
trabalho.

COMUNICAÇÃO

Co
Meios de comunicação 
existentes e se as 
informações são 
comunicadas de forma 
clara.

RELACIONAMENTO

Re
Maneira pela qual as 
pessoas se relacionam, o 
respeito pelas diferenças 
de opiniões e a qualidade 
das relações no ambiente 
de trabalho.

BENEFÍCIOS

Be
Preocupação da empresa 
com o bem-estar dos 
colaboradores e a 
aderência às suas 
necessidades.

APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO

Ad
Práticas e procedimentos
de treinamento e 
desenvolvimento e sua 
percepção sobre as 
oportunidades de 
crescimento profissional.

Você é nosso

Elemento
Principal

PESSO
A

S
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A preocupação com as questões ambientais 
faz parte da receita para o sucesso dos 
negócios em longo prazo. As exigências 
crescentes dos padrões ambientais 
demonstram esta tendência. 

GereNciAMeNto 

AmbiEntAl 

m
E

iO
 A

m
biEntE

4 – A água é 
encaminhada 
para uso.

3 – Á água é 
desinfectada com cloro.

2 – A água captada no telhado 
passa por um filtro que retém 
impurezas menores.

1 – Telhado do prédio 
de manutenção.

A Filial Barra do Sul fez a instalação 
de um sistema de captação de água 
da chuva com a finalidade de reúso 
dessa água em descargas de vasos 

sanitários, irrigação de jardins e 
lavação de pisos.

ÁguA
dA chuvA 

As práticas de 
gerenciamento ambiental 
visam ordenar as 
atividades para que 
exerçam o menor impacto 
possível sobre o meio 
ambiente. Essas práticas 
vão desde a escolha das 
melhores técnicas até o 
cumprimento da legislação 
e a alocação correta de 
recursos humanos ou 
financeiros. 

• Minimização do 
desperdício de água; 

• Minimização do 
desperdício de energia; 

• Minimização de perdas de 
matéria-prima; 

• Minimização da geração 
de resíduos; 

• Minimização dos impactos 
ambientais (solo, ar, água).

Conheça os resultados a serem alcançados 
com o gerenciamento ambiental:



Foi realizado na Bel o Mapeamento 
Estratégico da Inovação em parceria 
com o IEL – Instituto Euvaldo Lodi 
de Santa Catarina, que tem por 
objetivo identificar a atual situação da 
empresa com relação à capacidade de 
inovar, comparando-a com várias empresas 
mundiais. A partir desse mapeamento, 
um plano de ação para implementação de 
métodos e ferramentas para sistematização 
da inovação na empresa está sendo 
traçado, para que no futuro a Bel possa ser 
reconhecida como empresa inovadora.

MApeAMeNto 
estrAtéGico dA 
inOvAçãO

inOvAçãO  Em fOcO

Foi entregue no dia 31/07 o BI (Business Intelligence) 
para o setor de vendas. Esta ferramenta, cuja tradução 
significa inteligência nos negócios, fornece uma gama 
de relatórios e visualizações inteligentes. Com ela, os 
gestores podem analisar os resultados e tomar decisões 
com base em informações organizadas de forma clara 
e precisa. 

A utilização do BI é um marco para a empresa, onde 
começamos a obter os benefícios da implantação do 
ERP Dynamics AX. As próximas etapas de implantação 
são para os setores de Suprimentos, Financeiro e 
Controladoria.

bi buSinESS 
iNtelliGeNce 

“Os passos iniciais da unidade de 
Produção de Magnésio foram dados 
em 1970, com um encontro de duas 
pessoas muito especiais, os Srs. Baltasar 
Buschle e Reinaldo Spitzner, ano em 
que formaram a parceira nesse processo 
pioneiro, inovador e único da América 
Latina que é a extração do magnésio da 
água do mar. 

Em novembro de 2014, o Projeto de 
Inovação da unidade Barra do Sul foi 
submetido ao FINEP - Financiadora de 
Estudos e Projetos, empresa pública 
vinculada ao Ministério de Ciência e 
Tecnologia, que utiliza verba do  BNDES 
para incentivo a inovação.

A equipe técnica e de produção da 
Barra do Sul, bem como a matriz, se 
empenharam para produzir o conteúdo 
do projeto, que foi rigorosamente 
avaliado pelo FINEP. Obtivemos 
aprovação definitiva no mês de julho 
deste ano, com o grau máximo em 
termos de inovação. Passamos a fazer 

parte de um seleto número de empresas 
credenciadas a participar desse programa 
de fomento. O FINEP financiará 70% do 
investimento a ser realizado.

O projeto viabilizará os avanços em 
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 
que a Bel necessita para ingressar em um 
novo patamar de tecnologia, qualidade 
e mercado. O aumento da produção 
e da produtividade trarão benefícios a 
serem explorados pela área de vendas, 
ampliando ainda mais as fronteiras e 
mercados nacional e internacional. As 
filiais, que desde 2015 atuam na venda 
destes produtos, terão a disponibilidade 
de oferecer e intensificar as vendas.

O projeto se estenderá por três anos 
e o objetivo é triplicar o volume 
produzido. Uma equipe multidisciplinar 
focada no projeto terá como 
responsabilidade conduzir as atividades 
nos prazos e resultados esperados, 
seguindo as melhores práticas de 
gerenciamento de projetos.

NoVAs tecNoloGiAs permitirão triplicar a 
capacidade produtiva na unidade Barra do sul

Estaremos todos unidos para juntos 
atingirmos mais essa conquista 
marcante e fundamental para o 
futuro de sucesso da Bel”

Marcelo Peregrina Gomez 
Diretor-Geral
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sorBAto de 
potássio

nOvOS PROdutOS

O sorbato de potássio é um 
conservante, fungicida e bactericida 
para produtos alimentícios. Ele é usado 
em produtos muito comuns na 
sua mesa, como: margarina, iogurte, 
requeijão, massas para pastéis e pizzas, 
macarrão, molho de tomate, vinho, 
geleias e muitos outros.

Em breve, o novo equipamento 
para processamento de Sodabel 
entrará em operação. Esta é a 
conclusão da primeira etapa do 
projeto de inovação nos processos 
de fabricação dos sanentes. O 
novo equipamento foi customizado 
especialmente para a Bel, visando a 
redução de desperdício, o aumento 
de produtividade e a melhoria nas 
condições do ambiente de trabalho.

nOvO PROcESSO 
dE fAbRicAçãO 
SOdAbEl

PESquiSA E dESEnvOlvimEntO
A Bel participou da seleção do 
programa Inova Talentos que incentiva 
a pesquisa, desenvolvimento e 
inovação (PD&I) em abrangência 
nacional. O desenvolvimento de 
projetos inovadores dentro das 
empresas visa estimular a indústria 
brasileira a manter-se competitiva, 
diversificada e inovadora. O Inova 
Talentos nasceu a partir da iniciativa da 
Confederação Nacional da Indústria 
(CNI) e do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), 
em parceria com o Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq).

O processo de seleção dos projetos é 
realizado por um comitê de avaliação 
nacional composto por membros do 

CNPq e especialistas ad hoc (grupo 
reconhecido por suas qualificações 
técnicas e científicas) no tema inovação, 
o qual resultou a aprovação de dois 
projetos, sendo eles:

1- Construção de uma planta para 
sequestro de CO2 através de absorção 
com Monoetanolamina - MEA, para 
utilização como matéria-prima na 
produção de carbonato de magnésio, 
tendo foco na redução de emissão de 
gases de efeito estufa decorrente da 
queima de GLP.

2- Desenvolvimento de solução salina, 
a partir do reaproveitamento de água 
do mar para fabricação de produtos 
dos gêneros farmacêutico e alimentício.

São utilizados em cosméticos 
e produtos de higiene 
pessoal, além de serem 
usados em alguns produtos 
farmacêuticos, como soluções 
para lentes de contato.

optiBor NF 
e BorAx NF

NeoBor

polyBor
Utilizado no controle 
de viscosidade de vários 
produtos de limpeza 
e nas indústrias como 
inibidor de oxidação.

Utilizado na 
fabricação de vidros, 
tintas esmaltadas e 
adesivos.
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num único MoViMeNto 
que integra e impulsiona

para a inovação, 
transformação e Mudança 

de forma sustentável.
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AmbiEntES
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PROdutOS
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As filiais de Canoas/RS e Maringá/PR realizaram o 
Curso de Formação da sua Brigada de Emergência. 

O treinamento contemplou questões teóricas 
e práticas sobre o combate a incêndios e 

procedimentos para atendimento de vítimas.

SEguRAnçA 
dO tRAbAlhO

MaringáCanoas

Olá Amigos!!

Eu sou o novo mascote da 
Segurança da Bel. Estarei 
presente no dia a dia de todos 
a partir de agora, mas ainda há 
um pequeno problema, não me 
deram um nome e por isso gostaria 
muito de sua sugestão. 

sUGirA UM NoMe pArA 
o NoVo mAScOtE dA 
SEguRAnçA

PESSO
A

S

A Reunião Anual da Área de 
Transportes foi realizada no 
mês de maio, no Restaurante 
Rudnick, em Joinville/SC. O 
evento iniciou com a medição 
da pressão arterial e peso dos 
participantes conforme “Programa 
de Saúde do Colaborador da 
Buschle & Lepper”. Em seguida, 

os temas “Excelência Profissional 
em Movimento” e “Excelência no 
Atendimento ao Cliente” foram 
apresentados pelo instrutor Sr. Raul 
Marcos Werlich. Na ocasião, foram 
homenageados os motoristas que 
completaram 05, 10 e 15 anos de 
tempo de serviço sem acidente de 
trânsito com culpa.

REuniãO  AnuAl dA áreA de trANsportes

No último trimestre, foram realizados diversos 
treinamentos relacionados aos Equipamentos de 
Proteção Individual – EPIs, brigada de emergência, 
vazamentos de produtos em geral, além de simulações 
de emergência no transporte de produtos perigosos.

EPi 

“Os colaboradores precisam estar preparados para eventuais situações de emergência e nos treinamentos 
práticos é que confirmamos o aprendizado teórico”, relata Eugenio M. Franzoi – Coordenador de Segurança.

Envie um e-mail com sua 
sugestão até o dia 15 de outubro 
para: jobel@buschle.com.br

Para os colaboradores que não 
possuem e-mail, favor encaminhar sua 
sugestão para o RH.
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Visando a melhoria nos processos de segurança, foram realizadas 
nos dias 12 e 19 de julho, reuniões que abordaram o tema “Como 
ser um vigilante nota 10”. Os eventos contaram com a participação 
da coordenação, supervisão e equipe de vigilantes que prestam 
serviços para a Bel em Joinville e Barra do Sul.

SEguRAnçA 
PAtRimOniAl

No dia 13 de junho, foi realizado na filial Curitiba 
o curso de “Excelência no Atendimento” com os 
colaboradores da área comercial, administrativo, 
motoristas e conferentes. O treinamento abordou 
os principais temas sobre comprometimento, 
atitudes motivacionais e profissionais.

excelêNciA No AteNdiMeNto

Em junho, a Área Técnica 
participou do treinamento 
de Boas Práticas de 
Laboratório.

As boas práticas são um
conjunto de normas 
que dizem respeito à 
organização e às condições 
sobre as quais estudos em 
laboratórios e/ou campo
são planejados, realizados,
monitorados, registrados e
relatados.

bOAS PRÁticAS de lABorAtório

P
E

SSOAS
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A data foi marcada pelo tradicional campeonato de futebol 
e, esse ano, as filiais Blumenau, Barra do Sul, Corupá e 
Curitiba realizaram um grande torneio que promoveu 
muita festa e integração. Em Joinville, também ocorreu o 
torneio de futebol masculino e as colaboradoras puderam 
participar de um workshop com a visagista Jack Simonéia.

fEStA dO 
trABAlHAdor 

Brincadeiras, danças, 
barracas típicas 
e muita diversão 
marcaram as festas de 
São João na Bel.

ArrAiá 
dA bEl

Foi prá lá 
de BoM, sô!

Chapecó

Curitiba Joinville

Blumenau, Curitiba, Barra do Sul e Corupá

Joinville Workshop

PESSO
A

S
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PROCES
SOS

O Controle de 
Qualidade da 
empresa é realizado 
em dois laboratórios: 
um em Barra do Sul 
e outro em Joinville. 
Ambos contam com 
uma equipe técnica 
qualificada para 
realizar as análises 
químicas, físicas e 
microbiológicas, 
necessárias para 
assegurar o padrão 
exigido das diversas 
etapas dos processos 
de fabricação dos 
produtos.

P
R

O
c

ESSOS
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A Bel marcou presença 
na GIFA 2015 – maior 
feira mundial do
segmento de fundição. 
O evento ocorreu entre os 
dias 16 e 20/06 em Dusseldorf na 
Alemanha e contou com 78.000 visitantes de 
120 países.

Além de propiciar novos contatos para
aquisições de produtos, foi possível prestigiar 
um de nossos parceiros estratégicos para o 
segmento, a SNAM Alloys.

Entre os dias 1º a 6 de julho, a Bel 
participou da 23ª Festa da Tainha 2015, 
realizada em Balneário Barra do Sul/
SC. Durante o evento a Bel divulgou sua 
marca e demonstrou como acontece o 
processo atual da extração do magnésio a 
partir da água do mar. 

23a fEStA 
dA tAinhA

A Bel Piscinas (linha de produtos para tratamento da água 
de piscinas), participou como expositora na EXPOLAZER 
& WELLNESS 2015 - evento de negócios especificamente 
dedicado à indústria de piscinas, spas, decoração e bem-
estar que ocorreu em São Paulo, entre os dias 14 a 17 de 
julho. A feira proporcionou diversos contatos comerciais em 
uma abrangência de mais de 15 estados do Brasil. Durante 
o evento foi inaugurado o site BELPISCINAS.COM.BR. 

• 27/05 – Encontro Técnico da Cultura do Tomate. Local: Araucária/PR;

• 12/06 – Treinamento anual cultura do trigo e MEP PLUS 2015 

 Local: Ponta Grossa/PR;

• 10/06 - Treinamento Portfólio Adama – Fraiburgo/SC;

• 30/06/15 a 01/07/15 - Encontro Técnico Comercial sobre Portfólio 
Dupont. Local: Campina Grande do Sul/PR;

• 08/07/2015 - Treinamento Portfólio FMC – Blumenau/SC;

• 07/07/2015 – Dia de Campo Yara e Syngenta - Joinville/SC.

estivemos presentes 

Acesse e confira a novidade!
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A Bel homenageia os colaboradores que 
completam anos de comprometimento, 

dedicação e parceria. Parabéns!

35
anos

25
anos

20
anos

15
anos

10
anos

Matriz
Antônio Roberto Mauricio
Otília Maria Pereira de Souza
Leonides Kricheldorf  

Matriz
Hector Moreno de Jesus  
Lucia Unlauf  Fernandes
Gilmar Fernandes da Luz
Corupá
Jonas Dionei Wischral
Curitiba
Daniel Ferreira de Alencar
Messias Ambrosio da Silva

Joinville
Vilmar Pagnocelli
Barra do Sul
Paulo Estefanis Sartor
Blumenau
Andreias Cristiano Ebert

Aubé
Alexandre de Araujo

Matriz
Mauro Cesar Pohl
Marcelo Schroeder 
Grubba 
Joinville 
Edival dos Santos
Barra do Sul 
Alceu Luiz Gorski 

Em primeiro lugar quero agradecer a Deus por ter me 
dado saúde. Agradeço também a minha esposa, família e 
a Buschle & Lepper. Para mim é um privilegio comemorar 
25 anos de trabalho nesta empresa. Quero agradecer 
todas as pessoas com quem eu convivi e aquelas com 
quem ainda convivo, as quais fazem parte do meu dia a 
dia e contribuem para o meu desenvolvimento profissional 
e pessoal, em especial ao mestre Osvaldo de Souza”.

Edival dos Santos  
Filial Joinville
Mecânica de Montagem e 
Manutenção II

Marcelo Schroeder 
Grubba 
Matriz
Coordenador de Controladoria

Mauro Cesar Pohl
Matriz
Motorista Administrativo

Alceu Luiz Gorski 
Filial Barra do Sul
Mecânico de Montagem e 
Manutenção III

“Para mim é um privilegio comemorar 25 anos 
de trabalho na Buschle & Lepper. Primeiramente 
agradeço a Deus por me conceder saúde e 
sabedoria. A minha família que sempre me 
apoiou na minha dedicação profissional. Sinto-me 
honrado por fazer parte desta família e agradeço 
a todos os meus colegas de trabalho pelos quais 
tenho grande respeito”.

“Se me perguntam como nos últimos 25 anos acordo para 
trabalhar na mesma empresa, respondo sem precisar 
pensar: gosto de onde trabalho, gosto da minha profissão 
e gosto das pessoas com quem trabalho. Agradeço a Deus 
por me dar as capacidades para trabalhar; a empresa pela 
oportunidade de me aprimorar profissionalmente através 
de novos desafios, de participar do seu crescimento nestes 
anos, e ainda, pelos amigos da Buschle que propiciam 
uma convivência tão gratificante. Estar aqui é muito bom!” 

“Indico aos mais jovens que estudem e se qualifiquem 
para que possam construir uma família e proporcionar 
qualidade de vida para estas pessoas tão importantes em 
nossas vidas. Recentemente passei por um problema de 
saúde e quero aproveitar a oportunidade para agradecer 
profundamente o apoio de minha esposa, dos meus filhos 
e dos meus colegas de trabalho. Não tenho palavras para 
expressar o carinho recebido, apenas muito obrigado!” 

Ingredientes da massa:

Torta de queijo 
e presunto

• 03 ovos
• ½ xícara de leite
• 1 xícara de óleo
• 2 xícaras de trigo
• 1 colher de fermento 
• queijo ralado a gosto (parmesão)

•100g de queijo fatiado (tipo mussarela)
•100g de presunto fatiado

Modo de Preparo
Despeje os ingredientes da massa no liquidificador e bata 
até adquirir consistência. Depois, ligue o forno para pré-
aquecer em temperatura média de 180° a 200°. Unte 
uma forma com óleo e farinha e derrame um pouco da 
massa para cobrir o fundo, cubra a primeira camada de 
massa com as fatias de queijo e de presunto para formar 
o recheio e despeje o restante da massa em cima do 
recheio. Depois leve ao forno por cerca de 20 minutos.

Contribuição da colaborador: 
Endgel José Roman - Auxiliar Operacional 

Filial Joinville
 

4. O Código da Vinci – Dan Brown
5. O Caçador de Pipas – Khaled Hosseini
6. A Cabana – Willian P. Young
7. A Menina que Roubava Livros – Markus Zusak
8. Quem Tem Medo do Escuro – Sidney Sheldon
9.  Ponto de Impacto - Dan Brown
10. Um Amor de Verdade – Zibia M. Gasparetto

Você sabia? A Bel tem a disposição dos 
colaboradores uma biblioteca com mais 
de 4.500 livros de diversos gêneros e 
áreas como literatura, ciências, história, 
administração, economia, psicologia, entre 

outros. Além de DVDs, enciclopédias, atlas, 
dicionários, revistas especializadas, obras 
raras e atuais, conta também com livros nos 
idiomas inglês, alemão, espanhol, francês e 
italiano.

1. Anjos e 
Demônios – 
Dan Brown

2. Fortaleza 
Digital – Dan 
Brown

3. O Monge e 
o Executivo – 
James C. Hunter

Confira o Ranking dos 10 livros mais locados:

BiBliotecA Beldica de 
leitura

A minha história com a dança de salão 
iniciou há três anos através de convites 
de amigos. Naquela época, não sabia 
que uma paixão se iniciaria. Acredito 
que a dança seja uma atividade que 
traz diversos benefícios para a saúde 
física e mental, pois ela auxiliou na 
redução do estresse, melhorou minha 
coordenação motora, diminuiu minha 
timidez e ansiedade, aumentou minha 
disciplina e ampliou meu círculo de 
amizades.

Em dezembro de 2014, tive o 
privilégio de representar minha escola 

em um espetáculo de dança de salão 
que aconteceu no teatro Juarez 
Machado em Joinville/SC. Ali, superei 
meus medos e expectativas.

Conheça e se divirta com a dança de 
salão. Tenho certeza de que você não 
se arrependerá. Como diz o saudoso 
João Gilberto:

Quem não gosta 
de samba bom 
sujeito não é. É 
ruim da cabeça 
ou doente do pé”.

hObby
dAnçA dE SAlãO

Paulo Roberto Gaspar – Comprador Pl - Matriz

Ingredientes do recheio:
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