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Propósito

Mensagem da Bud
Uma boa empresa é formada por pessoas. São colaboradores que compartilham o seu dia a dia conosco e fazem da
Bud seu segundo lar. Nós queremos, neste momento, agradecer a entrega sincera e comprometida de cada um, que
esteve e está conosco, ao longo destes 67 anos.
Este ano, foram homenageados 107 colaboradores que completaram de 5 a 35 anos de tempo de empresa. Essa
homenagem é um presente para nós e pode ser estendida a todos os 1075 colaboradores, pois sem vocês a nossa
Missão de “Criar, produzir e comercializar produtos de elevada qualidade para o lar, com gestão competitiva
e sustentável, e que superem as expectativas do consumidor” não poderia ser cumprida com a excelência que é
hoje.

Somos líderes no segmento top do mercado de cama e banho pela dedicação de cada um.
Vamos comemorar muitas datas junto com vocês. Boa leitura!

Juntos, somamos e compartilhamos
O pagamento do prêmio é uma forma de incentivo e
reconhecimento aos esforços e comprometimento
de todos. Em setembro, foi divulgado o resultado do
Programa de Participação de Resultados do último
semestre, referente aos meses de março a agosto deste
ano.
O total do prêmio é de R$ 1.454.645,05, que corresponde
a 70,45% do salário base. O recebimento deste valor
contou com a contribuição espontânea da Bud de R$ 150
mil para ultrapassar o índice de 70% do prêmio.
Nosso lucro é dividido com todos os colaboradores, pois
é nosso compromisso com quem faz a nossa marca cada
dia melhor.
Você pode aumentar a geração de lucro com ações
muito simples, com atitudes para redução de custos
e a utilização consciente dos recursos.

“Esse prêmio é importante e vem em
boa hora. Dá para comprar uma
coisinha a mais e também ajuda
a pagar algumas contas. Me
sinto feliz e se cuidarmos para ter
menos desperdício, menos peça
de segunda qualidade, esse valor
ainda pode aumentar”, falou Adriana
de Lima Gonçalves, da Confecção.
“Me ajudou neste mês e vai
ajudar nos próximos. Nunca tinha
recebido a participação de lucros
na minha vida, mas é muito bom.
Se cada um fizer a sua parte no
dia a dia podemos ter um valor
ainda maior na próxima vez”,
disse Anderson Wolf, da Fiação.

Conselho da Família visita parques fabris
Há um ano, a Buddemeyer criou o Conselho de
Família, que tem o objetivo de integrar, de comunicar
e de formar seus acionistas, independente de
atuarem ou não na empresa. Como ação inicial,
aconteceu no dia 16 de junho o primeiro Encontro
Anual da Família Buddemeyer.
A pauta do encontro foi uma apresentação sobre
os negócios e uma visita guiada pelos diretores às
plantas de São Bento do Sul e de Campo Alegre.
Na visita, os integrantes puderam ver novamente
todos os processos de produção e as instalações da
fábrica. Foi um dia de interação e conhecimento que
trouxe muita alegria e satisfação a todos.

Os momentos de descontração ficaram por conta de um almoço
no novo showroom, e um jantar de encerramento no GERB, com
a presença também das crianças da nova geração.
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Saúde e Segurança

Adultos também precisam se vacinar
VOCÊ PENSA QUE SÓ AS CRIANÇAS
PRECISAM SE VACINAR? SE A SUA
RESPOSTA FOI SIM, SAIBA QUE
VOCÊ ESTÁ ENGANADO.

Os adultos, incluindo as gestantes, também
precisam fazer os reforços das vacinas. Segundo
Marli T. Raimann Luy, enfermeira do trabalho, as
crianças estarão protegidas do contágio de doenças
somente se tomarem todas as vacinas previstas no
calendário vacinal, que é realizado nas unidades e
Postos de Saúde da rede pública, sob normas da
Vigilância Sanitária municipal, estadual e federal.

Ainda persiste a ideia de que vacina é só para
criança, mas isso é um erro. Adolescentes e adultos
também podem e devem se imunizar. É por isso
que orientamos as pessoas a procurarem as unidades
de saúde com suas carteirinhas de vacinação, caso a
possuam, e verificarem se é necessário aplicar alguma
vacina ou participar das campanhas que se fazem
necessárias para o menor risco ou alerta possível de
epidemias fora do quadro vacinal”, alertou Marli.
Quanto mais pessoas ficarem protegidas,
menor é a chance de contaminação.
De acordo com o alerta feito pela enfermeira,
doenças já erradicadas estão reaparecendo e
novas regiões de risco estão surgindo.

APÓS OS CINCO ANOS DE IDADE É PRECISO FAZER O REFORÇO DE 10 EM 10 ANOS.
“Se a pessoa tomou todas as vacinas obrigatórias até os cinco anos, depois ela vai fazer
reforço aos 14 ou 15 anos. Se ela não tomar nessa idade e tomar o reforço aos 18 anos,
por exemplo, então aos 28 anos será o próximo reforço. Sempre de dez em dez anos, mas
o principal é não deixar de se prevenir”, explicou Marli.

CAMPANHA DE PREVENÇÃO
DA FEBRE AMARELA
Em julho, a Secretaria da Saúde de Campo
Alegre realizou a Campanha de Prevenção
da Febre Amarela na unidade Acabamento
Têxtil. Os colaboradores do 3º turno foram
orientados a procurar os postos de saúde para
se vacinar e ampliar a cobertura de proteção.
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sua marca há 67 anos

A Buddemeyer trabalha para “Ser a marca
mais desejada em produtos para o lar”.
Há 67 anos, a empresa confia em você,
colaborador, para ser cada dia melhor.
A marca Buddemeyer conta com a sua
dedicação, pois são mais de duas mil mãos
tecendo essa história.
Com você, a Bud cria, produz e comercializa
produtos que oferecem conforto,
sofisticação e exclusividade aos clientes.

Neste ano, 107 colaboradores receberam
um abraço e presentes especiais de
agradecimento pelos mais de cinco anos de
comprometimento em produzir o melhor.

SÓ QUEM ESTÁ NA
EMPRESA SABE
COMO É BOM
TRABALHAR AQUI

fatos da
história

A colaboradora Zilma Elizete Domingos Palma
Bonetti, da Confecção de Toalhas, completou 20 anos
de tempo de empresa. O seu primeiro cargo foi de
revisora, hoje é Operadora de Máquina. Começou a
trabalhar na Bud com 25 anos de idade.
Eu fiquei sete anos esperando pela vaga. É uma
empresa muito boa para trabalhar e melhorou muito
durante esses anos, melhorou em tudo. Recebi a
homenagem com muito orgulho. Lembro como fiquei
feliz quando ganhei uma placa pelos 15 anos e agora
ganhei um troféu e uma viagem para onde eu quiser.
É muito bom”, comemorou.

ANGELA MARIA QUEIROZ JAZECKI,
Amostra / Showroom | 20 anos

FRITZ BUDDEMEYER E SUA
ESPOSA, FRIEDA, MONTARAM
A “MECANO TÊXTIL
BUDDEMEYER”, NA CIDADE
DE ITAJAÍ, DANDO INÍCIO A
HISTÓRIA DA BUDDEMEYER.

ZELI MARIA RAMLOV,
Confecção de Toalhas | 20 anos

1951

É o seu comprometimento com o uso de
matérias-primas de excelente qualidade,
equipamentos e tecnologia de última
geração, aliado a um acabamento especial,
que garantem produtos de alta performance.

1937

04

A MECANO TÊXTIL
BUDDEMEYER SE MUDOU
PARA SÃO BENTO DO SUL
E PASSOU A FABRICAR
PRODUTOS TÊXTEIS
E FELPUDOS.
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A colaboradora Maria do Rocio
Silva Rodrigues, do Controle de
Qualidade, começou a trabalhar
na Bud com 25 anos de idade
como revisora.
Completou 30 anos na empresa
e também foi homenageada.
De acordo com ela, foi o seu
primeiro e único emprego e,
agora aposentada, ainda não
faz planos para sair da empresa.

INES DETZ MIRANDA,
Confecção de Toalhas | 25 anos

Não vai ser fácil me acostumar
a ficar longe daqui, mas preciso
aproveitar a minha família também.
Se eles tivessem perto eu ficaria mais
alguns anos. Aqui é minha segunda
casa, vou sentir saudades e virei
visitar a todos, pois me sinto muito
bem aqui. Todos são valorizados, as
pessoas são tratadas com respeito e
estão sempre prontas a ajudar. Só vi
isso aqui na Bud, nunca vi em outra
empresa. Só tenho a agradecer
e dizer que faltam palavras que
expliquem como é bom trabalhar
aqui”, falou Valdir, emocionado.

O colaborador Valdir Coelho, da
Fiação, recebeu a homenagem
pelos seus 25 anos de empresa.
Valdir é casado, tem três filhos e
quatro netos. Durante todo esse
tempo, ele morou em São Bento
do Sul e a família em Blumenau.

1980

1971

Em meio a emoção, ele contou
que deve se aposentar no início
do próximo ano, mas que não
vai deixar de vir até a fábrica
visitar os amigos que fez em
todos esses anos.

GANHOU NOVOS
MERCADOS E CONSOLIDOU
SUA PRESENÇA
NO MERCOSUL, NA
COMUNIDADE EUROPEIA E
NA AMÉRICA DO NORTE.

LUIZ BATISTA,
Manutenção Elétrica | 30 anos

NA DÉCADA DE 80 A TERCEIRA
GERAÇÃO DA FAMÍLIA
ASSUMIU O COMANDO DA
EMPRESA, DANDO MAIS FORÇA
E PRESENÇA DA MARCA NO
MERCADO.

1990

MARLI TEREZINHA RAIMANN LUY,
Ambulatório | 20 anos

Eu e meu marido viemos para São
Bento do Sul em busca de emprego e
encontramos aqui. Eu me aposentei
no ano passado, mas não planejo
sair tão cedo. Eu gosto do que faço,
ainda me sinto muito motivada.
Aqui a gente sente como se fosse
uma família. Fazemos amigos e
todos somos tratados como seres
humanos. Me senti lisonjeada com a
homenagem”, falou Maria.

PASSOU A SER LÍDER EM SE
SEGMENTO DE MERCADO E
EXPANDIU OS NEGÓCIOS PA
A FABRICAÇÃO DE ROUPAS D
CAMA, FORTALECENDO AIND
MAIS O NOME DA EMPRESA.

Ninguém fica onde não gosta.
A Bud é nota mil. Tive o
privilégio de conhecer e passar
por todo o processo de evolução
da empresa. Hoje, atuo como
Supervisor de Desenvolvimento
de Produto e me sinto
orgulhoso em fazer parte
dessa equipe. Afinal, quem não
sentiria”, conta ele.

Foi, aos 14 anos de idade, contratado
no seu primeiro emprego e o único
desde então. A Bud faz parte da vida
dele e da família.

ROSEMARI ECKEL MACHADO,
Confecção | 20 anos

ADILSON WICHICOVIZKI,
Almoxarifado | 20 anos

LUIS DE CARLOS FARDANHO,
Fiação | 25 anos

SANDRO JOSE BIATOBOCK,
Almoxarifado | 25 anos

BEATRIZ RANK FREITAS,
P.C.P | 20 anos

MAURICIO ALVES DE MIRANDA,
Tecelagem | 20 anos

Todos estes ainda ganharam um jantar
com acompanhante e demais gerências e
diretoria, na churrascaria Frigideiras.

CONSTRUÇÃO DA FILIAL
EM CAMPO ALEGRE,
NA LOCALIDADE DE
FRAGOSOS.

As homenagens de 5, 10 e 15 anos
aconteceram dentro da empresa,
aqueles que completaram 5 anos
ganharam um jogo de toalhas com
cinco peças.
Para os que completaram 10 anos
foi feita uma placa alusiva ao evento
e todos ganharam um jogo de cama.
Aqueles que completaram 15 anos
ganharam um relógio e uma placa.

LANÇAMENTO DA TOALHA
DE ALGODÃO EGÍPCIO,
CONSIDERADO O MELHOR
DO MUNDO, MARCA
REGISTRADA BUD.

Os nomes de todos os
homenageados e as fotos
estão disponíveis no site:
www.eusoubud.com.br

2000

• Os colaboradores com 20
anos de empresa ganharam
uma viagem, com destino a
escolher.
• Aqueles com 25, 30 e 35
ganharam presentes e uma
quantia em dinheiro.

1994

ARA
DE
DA
.

O colaborador Carlos Alberto Rank,
do Desenvolvimento de Produto,
foi homenageado pelos 35 anos de
empresa. Segundo ele, quando era
criança o seu desejo era trabalhar
no mesmo lugar em que o pai
trabalhava.

1991

EU

06

DESENVOLVEU A LINHA
DE ROUPAS DE CAMA CO
MESMO CRITÉRIO DE
EXCELÊNCIA JÁ ALCANÇA
PELAS TOALHAS DA MAR

ADO
RCA.

Comemoramos com você

A EMPRESA FORMALIZOU A
AQUISIÇÃO DA CASA ALMEIDA,
UMA DAS EMPRESAS MAIS
TRADICIONAIS DO SEGMENTO
CAMA, MESA E BANHO.

2009

Para valorizar e reconhecer cada colaborador que faz parte da nossa história, a Bud
realizou homenagens por tempo de empresa. O jantar de confraternização reuniu
os homenageados com tempo de empresa entre 20 e 35 anos, acompanhantes,
gerências e diretoria.

2001

OM

07

FOI A ÚNICA EMPRESA DA
AMÉRICA DO SUL CONVIDADA
A PARTICIPAR DA HEIMTEXTIL,
NA ALEMANHA, MAIOR FEIRA
DE ARTIGOS PARA O LAR
DO MUNDO, NO SETOR DE
LANÇAMENTO DE TENDÊNCIA.

HOJE,

a empresa está
presente no
Mercosul, Europa
e América do
Norte.
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Bud indica

Uma vitória contra o câncer
“As mulheres precisam se tocar”, aconselha Merilyn Schwetler, técnica de Segurança do Trabalho,
que aos 32 anos de idade enfrentou uma grande batalha contra o câncer e saiu vitoriosa.
Merilyn descobriu que tinha câncer
depois de fazer o autoexame das mamas,
fundamental para o diagnóstico precoce.

OUTUBRO É O MÊS DEDICADO À CONSCIENTIZAÇÃO E
PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA.

“Percebi que a minha pele estava como
uma casca de laranja no seio esquerdo
durante o autoexame. Procurei um
médico e foi diagnosticado um nódulo
maligno. Foi muito rápido. Fiz o primeiro
tratamento com quimioterapia, depois
uma cirurgia e sessões de radioterapia e
hoje estou bem e curada”, conta.

Atualmente no mundo, são mais de

250 MIL
MULHERES

enfrentando este tipo de câncer
e de acordo com dados do
Instituto Nacional do Câncer
(INCA), são contabilizados 57
mil novos casos a cada ano.

Por isso, é tão importante falar de uma prevenção que salva vidas.

Eu me cuidava e o autoexame foi o que me salvou, porque com o diagnóstico
precoce foi possível ter resultados mais positivos no tratamento. O alerta que
deixo para as mulheres é não terem vergonha de se tocar e procurar pelo
menos uma vez ao ano um ginecologista. É preciso se cuidar e ter vontade
de viver.”

Segundo Merilyn, o psicológico é um fator importante para alcançar a cura.
“Não é fácil passar por isso, além do físico, o psicológico fica abalado, você
sofre e todos que estão ao seu redor sofrem. É preciso acreditar. Tem que
encarar de frente e lutar. Pensar positivo”, aconselha.
Durante o ano do seu tratamento, Merilyn ficou afastada do trabalho, mas
contou com todo o apoio da empresa. “A Bud foi excepcional”, destacou.

Equipe da Bud é tricampeã nos jogos do SESI

A Buddemeyer Acabamento Têxtil foi campeã dos jogos do
SESI, fase local, na modalidade Futsal Livre.
Com mais esse título, a equipe conquista o
tricampeonato na modalidade. O título também
foi alcançado nos anos de 2015 e 2016.

Além do título de campeão, tivemos o goleiro
menos vazado, com Cesar Henz e Diego Pereira de
Andrade, e o artilheiro da competição, o atleta Leonir
Fragoso Neto, com oito gols. Todos receberam troféu.
O time representará São Bento do Sul na etapa
regional, em Jaraguá do Sul, nos dias 20 e 21/10.

