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Iniciamos 2020 com grandes perspectivas para a nossa Empresa e para o setor do Agronegócio. Lançamentos de produtos 
de alta tecnologia, um calendário de feiras já definido, e um planejamento estratégico montado quando fomos surpreendidos 
pela Pandemia (Covid-19) e tivemos que nos adaptar à nova realidade do ano.

Encerrando o primeiro semestre, e após termos tomado todas as medidas necessárias de prevenção ao Covid-19, sem 
nenhum caso em nossa empresa, conseguimos nos manter fortes no mercado, sem precisar reduzir o quadro de funcionários 
ou reduzir a jornada de trabalho. Com novas estratégias, conseguimos aumentamos nossa produção e faturamento 
significativamente e comparação ao mesmo período de 2019. 

Isso só foi possível por termos clientes fiéis que sempre acreditam em nossa empresa aos quais queremos agradecer pela 
confiança e parceria. Da mesma forma por termos uma equipe de funcionários nas diversas áreas muito comprometida,  a 
qual nos orgulhamos pelo engajamento e comprometimento de querer a cada dia fazer mais e melhor.

Nossa empresa continuará investindo em pessoas, produtos, tecnologia e Gestão. Traremos mais novidades para o mercado 
ainda esse ano. Enxergamos que o Agronegócio será o setor que irá  puxar a linha de frente para sairmos da crise causada 
pelo Covid 19,  a qual temos uma expectativa muito forte para o segundo semestre.

SÃO JOSÉ INDISTRIAL, ALTA PERFOMANCE NO CAMPO!

PALAVRA DO PRESIDENTE
GERALDO RECKTENWALD
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No mês de maio de 2020, tivemos o encerramento das atividades do Sócio-Fundador da São José Industrial, Paulo 
Recktenwald. Paulo, que esteve em frente da operação da empresa desde a sua abertura há 26 anos, deixa uma marca 
muito forte de honestidade, confiança, carisma e empatia. Durante todos esses anos, muitas coisas marcantes aconteceram 
em sua trajetória e, seu sócio e irmão Geraldo Recktenwald, fez questão de lembrar com muito carinho e emoção no dia 29 
de maio de 2020, explanando a história de vida da São José Industrial à todo seu quadro de funcionários. Paulo deixa sua 
marca registrada na São José Industrial, e mesmo saindo da frente da operação, continua com um legado de funcionários 
que sempre levarão seus conselhos para a vida toda! O nosso muito obrigado, por tudo!

Palavras do Presidente e também sócio-fundador, Geraldo Recktenwald “depois de mais de 26 anos trabalhando 
juntos, tivemos no final do mês de maio desse ano, a saída das atividades da empresa o meu irmão e 
sócio-fundador, PAULO ADEMAR RECKTENWALD, o qual continuará participando apenas do conselho. 
Temos muito orgulho de você PAULO pelo que representou e continuará representando como conselheiro 
e acionista de nossa Empresa. Começamos do zero EM 1993, hoje com mais de 270 funcionários e muito 
reconhecida no mercado com uma estrutura muito boa, deverá ser motivo de orgulho pra você.”

UMA DESPEDIDA, MAS NÃO UM ADEUS
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A São José Industrial inaugurou recententemente a sua mais nova área de testes, a São José FARM. Este é um trabalho desenvolvido pela equipe 
de marketing e comercial, e tem como objetivo proporcionar encontros técnicos de demonstração, eventos comerciais e reuniões de equipes, 
além de muitas outras ooprtunidades que a criatividade nos proporcionar. 

SÃO JOSÉ FARM

LANÇAMENTO

O Distribuidor de sementes 1400 é um dos 
principais implementos usados na distribuição 
de sementes, adubo e ureia em grandes áreas, 
e tem como seu principal benefício a garantia 
de uniformidade na distribuição de produtos, 
tanto no centro como nas laterais da faixa de 
aplicação. Outro benefício são seus detalhes 
em inox, que garantem maior durabilidade do 
implemento.
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O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou no último dia 17 de junho, o Plano Safra 2020/2021. O Lançamento do Plano 
Safra 2020/2021 ocorreu durante cerimônia no Palácio do Planalto. O valor liberado foi de R$ 236,3 bilhões para pequenos, médios e grandes 
produtores. Este valor representa 6,1% a mais que o valor 2019/2021, sendo R$ 33 bi para o Pronaf, R$ 33,2 bi para o Pronamp e R$ 170,1 bi 
para os demais produtores e cooperativas. As taxas de juros também ficaram atrativas, sendo 2,75% e 4% a.a. para o Pronaf, 5% a.a. para o 
Pronamp e 6% a.a. para grandes produtores, tendo redução em todas as modalidades se comparado ao ano de 2019/2020. A liberação dos 
créditos começam em julho e você pode consultar um vendedor da São José Industrial para aproveitar as condições.

PLANO SAFRA 2021/2021
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O São José Production System - SPS é o novo sistema competitivo do Planejamento Estratégico da empresa, com a 
atualização e transformação dos processos administrativos e produtivos em novas metodologias e tecnologias baseadas 
na Filosofi a do Lean Manufacturing e na Industria 4.0. 
Com o sistema, a excelência, qualidade e a fl exibilidade passaram a serem palavras chaves da produção, onde o grande 
intuito é um crescimento constante, com a lucratividade da empresa, otimização de processos, colaboradores mais 
qualifi cados e a satisfação dos stakeholders (clientes, acionistas, colaboradores, parceiros e a sociedade). Os benefícios são:

- Desenvolver uma estrutura organizacional enxuta;
- Planejar atividades com determinação e responsabilidades;
- Eliminação de desperdícios (superprodução, espera, transporte, movimentação, processo, estoque e defeitos)
- Utilização da lógica do Ciclo PDCA;
- Redução de custos, para termos os melhores preços;
- Maior produtividade, efi cácia e segurança;
- Flexibilidade para minimizar possíveis riscos e custos altos;
- Colaboradores proativos e qualifi cados;
- Ganhos tangíveis e mapeados;
- Atualização e busca constante pela Excelência e Simplicidade. 

 Com o SPS todos os colaboradores e setores trabalham em conjunto na revisão de processos em busca da melhoria

SÃO JOSÉ PRODUCTION SYSTEM
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contínua dos resultados para a perpetuação da organização garantindo que a São José Industrial continue inovadora, 
competitiva e sempre na plenitude de seu potencial. 

 O SPS apoia-se em três pilares:

       - DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS E SOLUÇÕES PARA A AGRICULTURA
       - FORMAÇÃO CONTÍNUA DE LÍDERES E SUAS HABILIDADES DE GESTÃO
       - BUSCA DA EXCELÊNCIA E EFICIÊNCIA NOS PROCESSOS DA EMPRESA

Segundo o Diretor Industrial, Eduardo Farias, responsável pela 
implementação do Programa SPS “A empresa começa a ser 
competitiva quando é capaz de criar mais valor econômico 
aos seus produtos do que seus concorrentes, visto que a 
questão agora é se o produto tem valor ou se o mesmo 
atende os desejos e necessidades dos clientes fi nais. 
Mas para isso, a empresa precisa desenvolver uma base sólida 
em sua gestão, fortalecendo sua cultura organizacional, 
realizando planejamentos estratégicos e melhorando o seu 
sistema produtivo.”
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No dia 04 de junho de 2020 o Administrativo 
assumiu toda a operação de emissão de 
Notas Fiscais (Faturamento) do setor de 
Pós Vendas. Esta mudança estratégica 
visa garantir a segurança tributária nesta 
importante operação da empresa. O Sr. 
Rodrigo Lemanski que operacionalizava a 
emissão de Notas Fiscais no Pós Vendas 
foi transferido para o setor de Faturamento 
do Adm. Neste setor contará com o apoio da 
equipe do fiscal, liderado pelo Colaborador 
Vanderci e com todas as técnicas de análise e 
conferencia tributária.

OPERACIONAL
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ADMINISTRATIVO

A empresa adquiriu uma solução sistêmica 
dentro do próprio ERP chamada Central 
Xml. Esta central garante assertividade 
no fluxo de compras, lançamento e 
recebimento de NF e dá segurança 
na escrituração fiscal e contábil. Os 
benefícios da solução implementada são: 
Auditoria nos processos de Compras, 
Condições de pagamentos, Preços das 
compras, NCM dos produtos, Coerência 
na tributação das NF e Registro em 
massa de frete sobre vendas de forma 
automatizada.
Desta forma, a empresa ganha força 
nos processos internos para correta 
escrituração das informações e permite 
melhor análise de toda a operação fiscal. 
A ferramenta implementada foi testada 
por um mês sem custo para empresa e foi 
fruto de estudo da equipe da Ti e Fiscal da 
São José Industrial.

CENTRAL XML
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A partir de 17 de junho de 2020 a São José Industrial integrou o município de Horizontina no benefício do transporte 
coletivo gratuito, tendo em vista a quantidade significativa de pessoas que estavam vindo de lá por conta própria e a alta 
quantidade de mão-de-obra disponível nesse município.

GESTÃO DE BENEFÍCIOS
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A São José Industrial passou a dotar a prática de DSS (Diálogo Diária de Segurança) também no setor administrativo. O 
DSS é realizado todas as segunda-feiras e tem como objetivo conscientizar os colaboradores sobre as boas práticas de 
segurança, entre elas a má postura, as ações de qualidade de vida e a produtividade da empresa. Outra grande impor-
tância é a prevenção de acidentes de trabalho e incêndios.

DIÁLOGO DIÁRIO DE SEGURANÇA
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A São José Industrial, atenta às normas da Organização Mundial da Saúde onde permite apenas 50% da lotação do 
transporte de passageiros durante a Pandemia pelo COVID-19, acrescentou mais quatro linhas em sua frota prezando 
pelo bem-estar de seus funcionários. Nesse mesmo sentido, adquiriu quatro aferidores de temperatura com infraverme-
lho, onde estará a partir de terça-feira, dia 23/06, realizando a triagem de todos que adentrarem a Empresa, barrando a 
entrada daqueles que estiverem com a temperatura corporal incompatível com a normalidade.

PANDEMIA
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ESTAR
BEM
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GESTÃO
HUMANA

01 de julho - Fábio Hermann Dultra de Almeida
03 de julho - Danrlei Aalaor do Rosário
03 de julho - Tiago Rafael Z da Rosa
05 de julho - Daimara Ivani Walter
07 de julho - Márcio Domingo Murinelli
07 de julho - Fernando Irondir Berndt
08 de julho - Marcelo Airton Muhlbeier
09 de julho - Anderson Paulo Monteiro
09 de julho - Michael Diego Kerber
11 de julho - Nelson Wunsch Meincke
12 de julho - Jeferson André Schultz
12 de julho - Laerte Astor Ritter
13 de julho - Eduardo Knebelkamp
14 de julho - Julio César Rodrigues Correa
15 de julho - Luan Carlos da Silva da Motta

ANIVERSARIANTES DE JULHO

15 de julho - Tiarles Mateus Mosquer Padilha
15 de julho - Cleiton Jandir Pittelkow
16 de julho - Dionatas Fernandes de Paula
18 de julho - Marcio Cristiano Gunsch de Alm
21 de julho - Claudio Alberto Fritzen Werlan
23 de julho - Alessandro de Lima Ribeiro
23 de julho - Fabio Luiz Ludvig
25 de julho - Edilson de Bairros Borges
26 de julho - Eduardo Pacheco Boris
27 de julho - Matheus Leona Leyedecker
28 de julho - Marcele Kerbes
29 de julho - Luiz Fernando de Almeida Jagno
30 de julho - Lionir Cristiano Bugs Reidel
30 de julho - Ademir Leidmer
30 de julho - André Roniel Fritsch


