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SOBRE
ESTE
RELATÓRIO
Apresentamos a seguir o relatório anual da Castrolan-
da. Uma publicação que aborda os aspectos sociais, 
ambientais e econômicos da Cooperativa, investi-
mentos, ações da gestão, desempenho e perspecti-
vas para 2015. 
No decorrer das páginas você terá a oportunidade de 
conhecer o perfil da Castrolanda, as nossas estraté-
gias e conquistas mercadológicas nas áreas que atu-
amos. 

É a primeira vez que a Castrolanda utiliza 
esta publicação para divulgar suas ações 
ambientais e sociais. O conteúdo abrange 
as práticas que adotamos bem como a filo-
sofia da gestão frente ao principal ativo da 
Cooperativa, as pessoas e seus desdobra-
mentos para temas estratégicos. 
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Em todas as áreas de negócios o compromisso é o 
mesmo: coordenar, desenvolver e fomentar as ativi-
dades dos cooperados estando presente em todos 
os elos das cadeias produtivas. 
O crescimento tem sido contínuo e responsável. A 
Cooperativa cresce horizontalmente e verticalmente 
ciente de suas responsabilidades sociais e ambien-
tais. Um dos grandes desafios é de capturar as opor-
tunidades e atrair parcerias que possam contribuir 
para o desenvolvimento da Castrolanda, cooperativa 
dedicada ao desenvolvimento do agronegócio.

MISSÃO 
Gerar valor ao cooperado, mantendo o desenvolvi-
mento sustentável da Cooperativa.

VISÃO 
Ser uma Cooperativa inovadora dedicada ao agrone-
gócio, sólida, ágil, que aplica as melhores técnicas de 
gestão, satisfaz as expectativas dos seus clientes in-
ternos e externos, busca a melhoria contínua da qua-
lidade de vida dos seus cooperados e colaboradores 
e que produz resultados consistentes, comparáveis 
às líderes de mercado”.

VALORES 
 

TRANSPARÊNCIA

ÉTICA

COMPROMETIMENTO

VALORIZAÇÃO
DAS PESSOASLIDERANÇA

CRIATIVIDADE

UNIÃO

PERFIL
Nos últimos anos a Castrolanda tem se dedicado à 
expansão dos negócios, parte desta prática como 
estratégia, e por consequência conquista cada vez 
mais espaço entre as maiores e melhores Coope-
rativas do Brasil.

O que impulsiona essa força é a garantia do que vem 
do campo. O perfil dos cooperados garante vanta-
gens competitivas: administração familiar, médios e 
grandes empreendimentos administrados em sua 
maioria por uma estrutura profissionalizada. As tec-
nologias de ponta fazem parte do dia a dia em todos 
os processos produtivos. Também o investimento 
constante em pesquisas, a vocação agropecuária e a 
diversificação planejada permitem o aproveitamento 
da capacidade produtiva nas propriedades. 
Acumula experiência no mercado de varejo e a cada 
ano amplia a sua linha de produtos: leite, batata, car-
nes, rações e sementes. Produtos de marca própria 
e também de terceiros, os quais contribuem para o 
desenvolvimento e consequente aumento da repre-
sentatividade no mercado. 
Além da Matriz em Castro/PR, está presente em qua-
se 20 cidades e as operações ganham impulso atra-
vés da intercooperação - um modelo de negócios  
aplicado pelas cooperativas Castrolanda, Batavo e 
Capal que garante alianças estratégicas em investi-
mentos e oferece ao cooperado uma alternativa ren-
tável e estruturada no mercado.  
Ao promover um dos princípios do cooperativismo, 
operando juntas as cooperativas ganham escala de 
produção e força nos mercados regional, nacional 
e internacional. A intercooperação já permitiu às 
cooperativas ABC colocarem em produção plantas 
industriais do Moinho de Trigo Herança Holandesa, 
Unidades de Beneficiamento de Leite e a Unidade 
Industrial de Carnes. 
Como empresa busca desenvolver-se de maneira 
contínua, procurando aplicar modernas práticas de 
gestão e manter as vantagens competitivas para as 
oportunidades que se abrem a cada dia no mercado.  
Uma destas práticas é a adoção do Sistema de Ges-
tão Integrado (SGI), de Meio Ambiente, Qualidade 
e Segurança, o qual promove a redução de custos, 
melhoria do seu processo, ganho de produtividade, 
produção mais segura, otimização de recursos, mate-
rial humano e a maior percepção de segurança pelo 
cliente. 
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SGI (SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO)
Meio Ambiente, Qualidade e Segurança.

A gestão do SGI abrange todos os níveis, estratégico, 
tático e operacional. O sucesso do programa depende 
do engajamento da alta administração, disponibilidade, 
exemplos do dia a dia e do rigor às cobranças de aten-
dimento aos requisitos normativos. Mudanças significa-
tivas nos normativos internos e, por conseguinte no re-
lacionamento com os cooperados, cultura da empresa, 
clientes, fornecedores e demais parceiros da Cooperativa.

SALA MULHER COOPERATIVISTA
Uma sala exclusiva para as reuniões de trabalho do grupo 
foi inaugurada no espaço de Educação Corporativa, com 
a presença da Diretoria, das participantes do 1º grupo do 
Programa de Líderes Cooperativistas e da nova turma que 
iniciou este ano. A participação da mulher inclusive na vi-
são econômica é cada vez maior. A iniciativa deve gerar 
bons frutos dos trabalhos desenvolvidos pelos grupos.

NOVO PRODUTO
A Colônia Holandesa, marca 
da intercooperação entre 
Castrolanda, Batavo e Capal, 
está com novidade na linha 
de lácteos. É o Achocolata-
do Colônia Holandesa em 
embalagem de 1 litro, agora 
para o público adulto. Me-
nos açúcar, mais encorpado 
e com mais chocolate.

DESTAQUES
DE 2014

PRIMEIRA UNIDADE CERTIFICADA COM ISO
A Fábrica de Rações de Piraí do Sul é a primeira Unidade da Castrolanda 
a receber certificação ISO 9001. A conquista vem coroar anos de trabalho 
de toda equipe, bem como de todas as áreas da Castrolanda que de uma 
forma ou de outra contribuíram para que esse feito fosse alcançado. Além 
de encher de orgulho esta Unidade passa a ser referência em toda a Castro-
landa de como se trabalhar em equipe em prol de um objetivo único que 
é, gerar valor aos Cooperados mantendo o desenvolvimento sustentável 
da Cooperativa.

R$ 15 milhões
de investimento em
meio ambiente

MOINHO DE TRIGO HERANÇA HOLANDESA 
Uma grande festa realizada em junho marcou a 
inauguração do Moinho de Trigo Herança Ho-
landesa pelas cooperativas Batavo, Castrolanda e 
Capal  em Ponta Grossa. Prestigiada pelo Gover-
nador Beto Richa, a inauguração atraiu convida-
dos da cadeia do agronegócio, técnicos e produ-
tores das cooperativas relacionadas. 
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Equipe reunida para orientações sobre o 1º 
teste feito na linha de abate de suínos da 

UNIDADE INDUSTRIAL DE CARNES.

INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE 
DISTRIBUIÇÃO EM PIRAÍ DO SUL
A Castrolanda colocou em funcio-
namento neste ano a mais moder-
na e ampla estrutura de armazena-
gem de agroquímicos da região dos 
Campos Gerais. Com capacidade 
para armazenar 4.278 posições de 
porta-pallets e aproximadamente 
três milhões de litros de produtos, 
o Centro de Distribuição de Defen-
sivos Agrícolas inaugurado em Piraí 
do Sul foi construído com o que há 
de mais moderno e seguro do mer-
cado. O chamado “CD” segue todas 
as normas de segurança e de meio 
ambiente referentes a transporte e 
armazenagem de defensivos.

VILA HOLANDESA
Sobrados inaugurados em 2014 que retratam a 
arquitetura holandesa, ricos em detalhes. 

CASAS DA PRAÇA CENTRAL
Passagem obrigatória dos visitantes do Agroleite 
para o local das grandes atrações (Pavilhão Agrolei-
te e Pista de Julgamento) a ocupação das casas da 
Praça Central é ponto certo de público no local. Ao 
longo do caminho seis belas unidades foram inau-
guradas no corredor central do Agroleite. Modelos 
existentes na Holanda e aplicados na Cidade do 
Leite que trazem todo charme ao evento. 

PAVILHÃO AGROLEITE
Na abertura oficial do Agroleite 2014 foi realizada a inauguração do Pavilhão 
Agroleite. Um espaço que acomodou 600 animais, com área total de 7.000m². O 
Pavilhão Agroleite, nome dado em homenagem ao evento, deve atender diversas 
finalidades como feira de máquinas, caminhões, carros, ovinos, feiras de indústria 
e comércio enfim, diversidades.

FUNDAÇÃO ABC 30 ANOS 
A Castrolanda homenageou a Fundação 
ABC com uma edição especial do Castrolan-
da Notícias. O jornal trouxe depoimentos de 
colaboradores, cooperados, ex-presidentes 
e um panorama da Fundação ABC hoje.

ALEGRA PARA SUPERMERCADISTAS E COOPERADOS
Com o lançamento da marca a Unidade Industrial de Carnes deu o primeiro pas-
so em relação ao varejo. Para a Castrolanda, Batavo e Capal a retomada da produ-
ção marca a história de cooperativas que viveram a experiência da indústria há 
anos, quando juntas operavam na Cooperativa Central de Laticínios do Paraná 
Ltda (CCLPL). 
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PRINCIPAIS
NÚMEROS

RECEITA
BRUTA

COOPERADOS COLABORADORES
1.324837

1,95 bilhões

CONTRIBUIÇÕES
PARA A SOCIEDADE 50 milhõesR$

R$

R$
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RECONHECIMENTORevista Exame:

Melhores & 
Maiores 2014
• 500 maiores do país 
Castrolanda em 335º
• 400 maiores do Agronegócio 
Castrolanda em 61º
• 100 maiores da Região Sul 
Castrolanda em 46º
• 50 maiores do Agronegócio na 
Região Sul – Castrolanda em 18º
(Publicação Junho/2014)

Revista Amanhã:

Grandes e 
Líderes 2014 
500 Maiores 
do Sul
• 500 maiores do Sul
Castrolanda em 56º lugar
• 100 maiores do Paraná 
Castrolanda em 24º
• 50 maiores em Receita Bruta 
Castrolanda em 23º
(Publicação Agosto/Setembro/2014)

Revista Valor 1000

1000 Maiores 
Empresas 
2014 
• 1000 maiores Destaques 
Castrolanda em 283º lugar
• 50 maiores da Região Sul 
Castrolanda em 44º
(Publicação Agosto/2014)

Revista Globo Rural:

Anuário do 
Agronegócio 
2014 
• 500 maiores do Agronegócio 
Castrolanda em 62º lugar
• 50 maiores da Região Sul 
Castrolanda em 21º
(Publicação Outubro/2014)

DuPont Mundo de Respeito
Pela segunda vez, em quatro anos, a Castrolanda foi 
escolhida como Embaixadora do Brasil perante o Prêmio 
Internacional DuPont Mundo de Respeito, conferido 
anualmente a empresas que melhor se destacam em 
ações relativas ao meio ambiente e ao âmbito social. 
Instituído há 10 anos o prêmio é um reconhecimento 
da Du Pont às iniciativas de seus distribuidores quanto 
a segurança na armazenagem de defensivos agrícolas, 
boas práticas de manejo e conservação ambiental e 
comprometimento com a sustentabilidade. 

Troféu A Granja
Destaque pela tecnologia na produção leiteira. A 
cerimônia foi realizada durante a Expointer 2014. A 
Cooperativa foi representada pelo Diretor Mario de 
Araújo Barbosa e pelo Coordenador do Comitê Pecuário 
Lucas Rabbers. A entrega do prêmio foi feita por Gustavo 
Hoffmann, diretor financeiro da Editora Centaurus. O 
troféu Destaques A Granja do Ano premia 27 categorias 
da agricultura e da pecuária do país. A Revista publica um 
anuário com todos os vencedores e categorias.
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MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO

SENHORES COOPERADOS:
Apresentamos a seguir a mensagem de prestação de 
contas da Administração, em atendimento ao art. 39, 
inciso I do Estatuto Social, relativamente ao ano de 
2.014, abordando aspectos mercadológicos nas áreas 
em que atuamos, investimentos, ações da gestão, de-
sempenho e perspectivas para o ano de 2.015. 

RETROSPECTIVA DO ANO
2.014 foi um ano de copa, eleição e notícias de cor-
rupção. A queda de confiança que se observa entre 
consumidores e empresários também se refletiu no 
baixo consumo e investimento, com retração da ati-
vidade industrial. A má qualidade dos gastos do go-
verno, inflação, infraestrutura deficiente, dificuldades 
logísticas e o custo Brasil estão entre os principais 
gargalos que emperram o crescimento econômico 
do país.
Apesar da estagnação econômica do país, o produ-
to interno bruto do agronegócio deve fechar o ano 
de 2.014 com crescimento de 3,8%, demonstrando a 
força do setor.
O complexo de soja manteve a liderança na pauta 
dos produtos exportados, seguido do complexo de 
carnes, mercados os quais a cooperativa vem atuan-
do fortemente. 
Nos mercados de grãos, segundo negócios registra-
dos pelas áreas técnica e comercial da cooperativa, 
não tivemos grandes oscilações de produtividade 
e preços, quando comparados com os números do 
ano anterior. O destaque foi observado na cultura de 
trigo, com incremento de 15% na produtividade, in-
clusive com qualidade surpreendente considerando 
a nossa região. Em carnes tivemos uma redução na 
produção de 8% em relação ao ano anterior, alta-
mente compensada pelos preços praticados em re-
lação ao ano de 2.013, que foram 21% melhores em 
média.
O comportamento de alta nos preços de suínos foi 
reflexo da redução de oferta dos principais países ex-
portadores de carne suína em função dos embargos 
à Rússia e problemas produtivos, aliada à valorização 
do dólar. Nos EUA., principal exportador mundial, a 
redução de oferta foi motivada pelo aumento dos ca-
sos do vírus da diarreia epidêmica suína (PEDv), que 
acarretou perda de 500 mil tons no ano, segundo 
estimativa do USDA. No leite, a produção aumentou 
em média 12% durante o ano de 2.014, com preços 
estáveis em relação à 2.013. O volume na prestação 
de serviços de rações também teve um incremen-

to significativo, de 20% em relação ao ano anterior. 
Somadas as duas plantas de rações da cooperativa 
foram produzidas 535 mil tons de rações em 2014, 
um recorde do setor.
O exercício foi marcado por fortes investimentos da 
própria cooperativa, mas sobretudo em conjunto 
com as cooperativas Batavo e Capal, no processo de 
intercooperação. Acreditamos que tais investimentos 
colocam as cooperativas num outro patamar para al-
cançar maiores escalas e outros mercados, internos 
e de exportação. Acreditamos ainda que os referidos 
investimentos foram viabilizados com fontes de fi-
nanciamentos ainda interessantes, em termos de ta-
xas e prazos, as quais tendem a se escassear e tornar-
-se mais onerosas, quando consideramos a situação 
que o país deve enfrentar no ano de 2015. 

SUSTENTABILIDADE 

CERTIFICAÇÃO ISO 9001: em 2014 pudemos co-
memorar uma conquista especial, a certificação da 
primeira unidade da Castrolanda para a norma ISO 
9001. A Unidade de Fábrica de Rações de Piraí do Sul 
alcançou este reconhecimento, sendo merecedora 
dos nossos agradecimentos pelo feito histórico, de-
dicação e busca incansável pela qualidade. O reco-
nhecimento vem depois de completarmos 10 anos 
de parceria com a empresa BRFoods.

ASSESSORIA DE COOPERATIVISMO: durante o ano 
foi aprovado o planejamento da nova Assessoria e 
estruturados projetos envolvendo a “Cooperativa Es-
cola”, “Cooperjovem”, mulheres cooperativistas e pro-
fissionalização dos Comitês e Conselhos Fiscal e de 
Administração. Tais ações visam promover e difundir 
as doutrinas cooperativistas e o senso de união na 
organização dos produtores e da cooperativa.

INVESTIMENTOS EM PESSOAS/PROCESSOS DE 
BENCHMARKING: em 2014 foram promovidos 158 
eventos, envolvendo 3.270 participações no projeto 
de educação corporativa, alcançando um investi-
mento próximo de R$ 1 milhão O processo de “ben-
chmarking” incentivado anualmente pela cooperati-
va promove oportunidades de conhecer empresas 
vencedoras e aprender com elas, com seus erros e 
acertos.
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EXPANSÃO DE NEGÓCIOS – SP: durante o ano fo-
ram iniciados os trabalhos de prospecção em novos 
negócios no Estado de São Paulo. Como parte des-
tes trabalhos foram formalizados os convênios com 
as cooperativas COLASO, de Itapetininga, C.L.A., de 
Avaré, COOPAN, de Angatuba e tratativas com a co-
operativa Holambra, de Paranapanema. Em parceria 
com estas cooperativas pretendemos instalar Lojas 
Agropecuárias naquelas localidades com o intuito 
de fomentarmos a cadeia do leite naquele Estado. 
Em Angatuba operamos o primeiro ano recebendo 
e comercializando grãos. A presença da cooperativa 
naquela região atende aos interesses de expansão 
de cooperados daquele Estado, bem como de pro-
dutores terceiros atendidos pela área de assistência 
técnica da cooperativa com potencial de se tornarem 
sócios.

DESEMPENHO ECONÔMICO

FATURAMENTO: o movimento bruto da cooperativa 
em 2014 atingiu o montante de R$ 1,95 bilhões, su-
perior em 13,5% em relação ao ano anterior. Os maio-
res faturamentos por área foram dos lácteos (30,2%), 
seguido do soja (13,9%) e suínos (10,6%), sendo o 
restante das participações (45,3%) representadas por 
outros produtos e insumos agropecuários, industria-
lizados e serviços.

SOBRAS LÍQUIDAS: as sobras do exercício de 2014 
foram de R$ 62,2 milhões, 21% menores em relação 
ao exercício de 2.013, tendo em vista os gastos pré-
-operacionais da U.B.L (Usina de Beneficiamento de 
Leite) de Itapetininga - SP, U.I.C (Unidade Industrial de 
Carnes), U.L.B. (Unidade Lavadora de Batatas) e no in-
vestimento junto à Batavo (Moinho de Trigo), projeto 
o qual é liderado pela Cooperativa Batavo. Quando 
não considerados os efeitos dos gastos pré-operacio-
nais dos investimentos industriais podemos concluir 
que o resultado de 2.014 ficou tecnicamente em li-
nha com o ano anterior.

INDICADORES DE PERFORMANCE: de acordo ao 
esperado, os índices de liquidez da cooperativa apre-
sentaram ligeira piora em função dos investimentos 
cujos financiamentos de longo prazo não haviam 
sido integralmente liberados, o que deve acontecer 
no início de 2.015. Contudo, mesmo assim, os indi-

cadores de liquidez se situam dentro das médias das 
cooperativas do Estado. Quanto aos indicadores de 
endividamento geral e capitalização tivemos uma 
melhora em relação ao ano anterior em função das 
capitalizações recebidas da intercooperação e da in-
tegralização de  cotas da U.L.B (Unidade Lavadora de 
Batatas).

GERAÇÃO DE CAIXA: a geração de caixa deste ano 
atingiu R$ 98,2 milhões, 7,6% inferior ao ano de 2.013, 
devido também a curva dos investimentos, porém 
estando dentro do previsto para este exercício.

ADIÇÕES À CONTA INVESTIMENTOS: em 2.014 os 
investimentos tiveram um incremento de 38%, basi-
camente em função do aporte de recursos na Indus-
tria Láctea Frisia e na Unidade Industrial de Trigo, os 
quais fazem parte dos investimentos da intercoope-
ração.

ADIÇÕES AO IMOBILIZADO: Durante o ano houve-
ram R$ 261,9 milhões de incrementos ao grupo do 
ativo imobilizado, dos quais destacamos R$ 119,8 
milhões na U.I.C. (Unidade Industrial de Carnes), no 
Município de Castro – PR, R$ 65 milhões na U.B.L. (Usi-
na de Beneficiamento de Leite), no Município de Ita-
petininga – SP, R$ 12,5 milhões na U.B.S. (Unidade de 
Beneficiamento Sementes), no Município de Itaberá 
– SP, R$ 9,2 milhões na U.B.L. (Usina de Beneficiamen-
to de Leite), no Município de Castro – PR, R$ 6,6 mi-
lhões na Cidade do Leite (parque onde é realizado o 
evento Agroleite), no Município de Castro – PR, R$ 5,9 
milhões na U.L.B. (Unidade Lavadora de Batatas), no 
Município de Castro – PR., e R$ 5,2 milhões relativos à 
aquisição de uma fazenda de reflorestamento, dentre 
outros investimentos realizados no ano.
Do montante investido, 70% (setenta por cento), ou 
R$ 184,8 milhões referem-se a investimentos conjun-
tos no âmbito da intercooperação, com as Coopera-
tivas Batavo e Capal. Durante o ano foi registrado o 
lançamento da marca Alegra, escolhida para os pro-
dutos derivados da carne suína, tanto para o mercado 
interno quanto para o de exportação.

DEVOLUÇÕES AOS COOPERADOS: dentro da previ-
são de distribuição de sobras e capitalização previstas 
para o exercício de 2.014, foram distribuídos R$ 3 mi-
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lhões em bonificações de sementes, e estão sendo 
previstas sobras técnicas de soja, milho, trigo e feijão 
no valor de R$ 4 milhões, remunerações ao capital 
no valor de R$ 5 milhões e distribuição de sobras em 
espécie no valor de R$ 18,5 milhões, totalizando R$ 
30,5 milhões. 

PERSPECTIVAS PARA O ANO DE 2.015
O cenário macroeconômico para o Brasil em 2015 é 
desafiador: Juros elevados e a inflação persistente, 
aumento de tarifas públicas e ajustes nas contas do 
governo, baixo crescimento e escassez do crédito. A 
elevação dos juros nos EUA sinaliza um período de 
enfraquecimento do real perante o dólar. É esperada 
a continuidade das quedas dos preços do petróleo. A 
tendência da SELIC é de alta. Contudo o agronegó-
cio deverá sentir com menor intensidade o impacto 
das medidas, por conta do peso das vendas externas, 
dada a alta competitividade do setor no mercado 
mundial. É esperado novo período de retração da 
Indústria. 

SOJA: a perspectiva é de expressiva expansão da 
produção mundial da safra 2014/2015. No mercado 
interno poderemos ter oportunidades de fortaleci-
mento de preços puxado pelo mercado de carnes. 
Quanto a produção, o clima e a questão sanitária 
serão fatores determinantes para a safra 2014/2015. 
Na comercialização teremos um dólar mais favorável 
ficando as preocupações para a aquisição dos in-
sumos da safra 2015/2016. A troca de insumos por 
grãos poderá fazer mais sentido neste ano.

MILHO: há tendência de aumento das reservas devi-
do ao segundo ano consecutivo de alta dos estoques 
mundiais, alimentado por uma supersafra americana. 
Por outro lado, a diminuição da área da cultura no 
Brasil e o posicionamento forte esperado pela indús-
tria de carnes deve manter preços estabilizados.

TRIGO: A atividade tritícola terá uma grande opor-
tunidade para expandir a produção em 2015, diante 
da crescente demanda principalmente do mercosul 
e da dificuldade do bloco em suprir a oferta. O desa-
fio é reduzir cada vez mais a dependência do cereal 
importado.

SUÍNO: as perspectivas para a carne suína brasilei-
ra em 2015 são positivas, principalmente em relação 

às exportações, inclusive para novos mercados. Com 
o cenário oportuno e também devido ao aumento 
previsto pela demanda interna, a produção nacional 
deve apresentar crescimento, inclusive com relação 
aos produtos processados de maior valor agregado. 
Por outro lado, a Rússia deverá manter o embargo à 
importação de carnes dos seus principais fornece-
dores mundiais, USA e países da Europa. Dados do 
USDA indicam um comportamento de preços meno-
res, em média, 15% abaixo dos praticados em 2014, 
mas ainda assim em patamares superiores a 2.013.

LEITE: o ano de 2015 será marcado por uma oferta 
firme de leite no país, reflexo do aumento de inves-
timentos no rebanho e em equipamentos no último 
ano. O crescimento da oferta e a desaceleração na 
demanda interna podem pressionar os preços para 
baixo. Em função disso estamos observando um mo-
vimento de reorganização do setor. Uma redução do 
consumo de produtos lácteos é esperada e também 
é preciso considerar as cotações do leite em pó in-
tegral no cenário internacional. Outro aspecto que 
merece destaque no cenário internacional é o fim 
das cotas de produção da União Europeia, o qual se 
transformou em um dos acontecimentos mais espe-
rados pelo setor. O sistema está em vigor há 30 anos 
e será extinto em abril de 2.015, permitindo a livre 
produção dos países membros.

VAREJO: Dentro da estratégia da Cooperativa, de 
participar de todos os elos da cadeia produtiva, se-
guiremos em busca do aumento gradativo de po-
sicionamento de varejo das marcas próprias, obje-
tivando a construção de marcas fortes regionais no 
longo prazo.
Esperamos uma geração de caixa melhor em função 
das operações plenas da U.I.C. (Unidade Industrial de 
Carnes) e U.B.L. (Unidade de Beneficiamento de Lei-
te), de Itapetininga onde é esperada maior agrega-
ção de valor aos produtos.

Assim, mesmo com cenário geral não otimista para 
2.015, continuamos otimistas em relação aos nossos 
negócios. Uma questão que cada vez mais nos preo-
cupa é a instabilidade climática e suas consequências 
para o agronegócio brasileiro. Na nossa região, feliz-
mente, a ausência ou excesso de chuvas tem causa-
do poucas perdas. Entretanto, não estamos livres dos 
efeitos das mudanças climáticas e as suas consequ-
ências, aumentando o risco do negócio.

MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO
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2.014 e perspectivas para 2.015 e Rabo-
bbank Agro Info, 1º. Trimestre/2.015.
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MEIO
AMBIENTE

SABEMOS QUE OS RECURSOS NATURAIS DE-
VEM SER PRESERVADOS E DELES DEPENDEMOS 
PARA QUE A CADEIA PRODUTIVA POSSA SOMAR 
ESTES RECURSOS COM NOVOS CONCEITOS PARA 
PRODUZIR MAIS E MELHOR, COM MENOS IM-
PACTOS NA NATUREZA.

Na Gestão Ambiental da Castrolanda a tomada de 
decisões em novos investimentos, é pautada de ma-
neira ambientalmente responsável. São levadas em 
consideração o atendimento aos requisitos legais, 
são estruturadas as operações de instalações que 
podem gerar impactos negativos ao meio ambiente 
contam com os controles ambientais. 

Um exemplo dessas práticas é o mais recente in-
vestimento das Cooperativas Castrolanda, Ba-
tavo e Capal – a Unidade Industrial de Carnes. 
A preocupação em produzir sem agredir o meio 
ambiente contemplou equipamentos para 
absorção de gazes, o que resulta redução de 
emissão atmosférica. Os gases em alta tempe-
ratura passarão por um sistema de frio e filtro 
biológico reduzindo significativamente os odo-

res. OUTRO GRANDE INVESTIMENTO AO MEIO 
AMBIENTE É A CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA 
E REUSO DA ÁGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO 
EM TORNO DE 20%. 

Já em relação ao tratamento de efluentes a 
Unidade terá um sistema adicional diferente o 
que permitirá uma qualidade de efluente supe-
rior a média dos frigoríficos do Brasil. 

Também já se estuda parcerias com outras Unidades 
ao redor (Usina de Beneficiamento de Leite e Lava-
dor de Batatas), a viabilidade de implantação de bio-
digestor para co-geração de gás na UIC. 

LAVADOR DE BATATAS - Na ordem de investimen-
tos em meio ambiente vale destacar também o La-
vador de Batatas, o qual também terá captação da 
água da chuva e nesse caso o reuso de 80% da água 
captada da estação de tratamento. 

> Nossos programas
• Licenciamentos Ambientais das Propriedades de 
Cooperados e da Cooperativa;

• Orientação Jurídica;

• Rotação de Cultura e Plantio Direto;

• Programas de Qualidade e Ambientais para Cooperativa 
e Cooperados; 

• Programas de Boas Práticas;

• Educação Ambiental: Dia da árvore, Parceria com 
Empresas para Programas nas Escolas Municipais, 
Particulares e Estaduais;

• Campanhas de Sensibilização;

• Coleta Seletiva de Recicláveis;

• Coleta Responsável de Resíduos de Saúde Veterinária e 
Resíduos Perigosos;

• Posto de Embalagens de Agrotóxicos com coleta de 99% 
embalagens;

• Energias Renováveis em Reflorestamentos;

• Conscientização e Orientação: Informações mensais 
sobre meio ambiente no Jornal Castrolanda Notícias;

• Monitoramento de Poluição Atmosférica;

• Captação de Material Particulado;

• Monitoramento de Efluentes; 

• Biodigestor;

• Reuso de água;

80%
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OS DESTAQUES DE 2014 
Entre os investimentos na 
área ambiental diversas 
ações merecem destaque.

• ATLAS AMBIENTAL: O material 
já beneficiou cerca de 7.000 crian-
ças de escolas públicas munici-
pais e estaduais;

• Prêmio Internacional Mundo de 
Respeito

• O apoio no licenciamento am-
biental das granjas de suínos.

• Licenciamentos para instalação 
de novas Unidades da Cooperati-
va e Projetos da Intercooperação; 

• COLETA RESPONSÁVEL DE RESÍ-
DUOS DE SAÚDE VETERINÁRIA: Fo-
ram coletados mais de 30.000 kg 
de resíduos de saúde veterinária;

• COLETA SELETIVA NO AGROLEITE: 
A campanha Agroleite, de olho 
no futuro, consciente nas ações 
do presente envolveu além dos 
expositores da feira, tanto de ani-
mais como das empresas, Prefei-
tura, através de suas secretarias, as 
Escolas do Município com o tema 
coleta seletiva em sala de aula. A 
Associação das Catadoras de Cas-
tro participou inserida no tema e 
todo o material coletado foi desti-
nado a Associação para fomentar 
a inclusão social. 

 Gente de ontem e de hoje 
trabalhando e acreditando no futuro.”
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SOCIAL

a partir do engajamento 
das pessoas é que se 
desdobram os demais 
temas estratégicos.

DE PESSOAS principal 
ativo da Castrolanda

A gestão de pessoas na Castrolanda é anualmente 
avaliada durante o processo de planejamento es-
tratégico. Em sintonia com a filosofia de gestão e as 
diretrizes estratégicas da cooperativa, em 2014 a atu-
ação foi baseada no desenvolvimento e aplicação da 
estrutura de Competências como base para gover-
nança corporativa e de Gestão de Pessoas. 

INDICADORES DE
GESTÃO DE PESSOAS
O processo de recrutamento e seleção 
está alinhado à estratégia, à missão, aos 
valores da cooperativa, e ao modelo de 
gestão por competências.

1.072
HOMENS 31.12.2014

4,68
TURN OVER // TOTAL 2014

252
MULHERES 31.12.2014

ÍNDICE DE PROMOÇÃO DE LIDERANÇA 
E GESTÃO QUE ACENDERAM DENTRO 

DA HIERARQUIA EM 2014

69%
Ensinar não 
é transferir 

conhecimento, mas 
criar as possibilidades 

para a sua própria 
produção ou a sua 

construção.”
Paulo Freire

O POSICIONAMENTO É BASEADO NESTE CONCEITO, 
E DEVE SER INCORPORADA COMO A MISSÃO DE 
TODOS OS PROJETOS E ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 
CORPORATIVA DA CASTROLANDA.

GESTÃO ESTRATÉGICA
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R$ 1.512 mil
• investidos em educação corporativa 
em 2014

1.501
• horas realizadas

R$ 203 mil
• direcionados ao desenvolvimento de 
associados, família e seus funcionários

241 
• bolsas para graduação

28 horas
média de treinamento por 
colaborador

3.270
• participações

158
• eventos realizados

69 
• bolsas para pós graduação

02
• mestrados profissionais
para cooperativismo

66
• auxílios em idiomas

EDUCAÇÃO CORPORATIVA

PRINCIPAIS OBJETIVOS

1. Alinhamento à Gestão por Competências e estratégias da 
Cooperativa (balanced scorecard);

2. Forte estrutura de banco de dados e informação;

3. Se tornar principal ferramenta no desenvolvimento de 
talentos humanos nas cadeias de negócios (incluindo geração, 
assimilação, difusão e aplicação);

4. Estruturar conceito de educação corporativa como 
processo e não um espaço destinado apenas à aprendizagem;

5. Estrutura de avaliação e mensuração de participação e 
resultados dos projetos;

6. Fortalecimento da atuação na cadeia de valor da 
Castrolanda;

7. Estruturação de currículo que incorpore Cidadania 
Corporativa, Estrutura contextual e competências básicas;

8. Fortalecimento de ambiente de desenvolvimento de 
todos os colaboradores e líderes e cooperados tornando-os 
corresponsáveis pelo processo;

9. Fortalecimento do Planejamento dos Eventos/
treinamentos;

10. Consolidação de relacionamento com instituições de 
ensino, Universidades, órgãos públicos e busca de recursos 
externos em fundos destinados a educação;

11.  Alinhamento de expectativa individual e da 
organização;

12. Evoluir em novas formas de Construção do 
aprendizado (EAD, in-company...);

13. Estrutura Física e plano de qualidade de realização dos 
eventos.

14. Criação de ambiente WEB

15. Desenvolver Indicadores e metas de desenvolvimento

Através dessas diretrizes da Educação Corporativa, o plano de desenvolvimento dos 
próximos 5 anos alinhará o plano e a execução dos projetos de aprendizado contí-
nuo com o planejamento estratégico da Castrolanda, registrando a evolução de cada 
colaborador e possibilitando aos gestores uma análise macro da evolução do capital 
humano, garantindo um enorme legado para a Castrolanda.
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SOCIAL

Carreira

Integração de Pessoas

Descentralização da Gestão de Pessoas

Em 2014 foi redefinido o sistema de carreira na 
Castrolanda, acrescentando a construção do 
mapa de carreira por área, a criação do ca-
derno de competências e a atualização da tabela 
salarial alinhado a informações internas e de mer-
cado. Além disso foi redesenhado o processo de 
definição de perfis de cargos alinhando essa etapa 
ao SGI - Sistema de Gestão Integrado.

Modernização da linguagem e o formato da integra-
ção de pessoas, trazendo informações sobre o plane-
jamento, estrutura de liderança, histórico dos gesto-
res, business, além das informações sobre o código 
de ética e todas as práticas de recursos humanos. 

2014 foi marcado pela descentralização da estrutura de Gestão de Pessoas, processos e pessoas, além de estar presente em todas as 
áreas da cooperativa com o projeto Gestão de Pessoas na área e o GP Conversa com você. Foi criado também o comitê de colaboradores 
que pressupõe além do comprometimento da Diretoria com as políticas do SGI “valorização dos colaboradores”; “melhoria contínua” e 
“prevenção” estaremos ouvindo os colaboradores e analisando as suas opiniões, assim podemos mapear as situações discutidas entre os 
colaboradores e o gestão de pessoas e propor soluções estruturadas no organograma do Gestão de Pessoas o “comitê dos colaboradores” 
assumirá papel consultivo e proporcionará sugestões de melhoria, participando como multiplicador das ações de Gestão de Pessoas.

média avaliação de 
reaçãosobre a integração

9,49%

Saúde e Qualidade de vida
Os benefícios vão além de convênios médicos, durante 2014 foram várias ações de promoção 
a saúde, como informativos e palestras educativas, vacinação contra gripe, exames preventi-
vos, auxilio odontológico, farmácia e para compra de óculos na ordem de 50%, subsídios para 
práticas esportivas como natação, academias e dança, tudo isso estendido aos dependentes 
dos colaboradores. Além disso durante os meses de outubro e novembro na Unidade Indus-
trial de Carnes foram realizadas atividades do Outubro rosa e novembro Azul.

2,5 milhões
em benefícios
concedidos

R$
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Cafucoca

Família

Estágio Castrolanda

Esportes e lazer

Iniciativa destinada aos bebês que nas-
cem na Castrolanda para valorizar a ma-
ternidade e a família. Inclui a visita a ma-
mãe e o bebe, KIT maternidade e o livro 
Acontecia enquanto eu nascia.

Através do programa de capacitação de 
estagiários é possível identificar o poten-
cial dos profissionais, com perfil arrojado 
em busca de crescimento sólido e de uma 
carreira na Castrolanda.

É um plano assistencial financeiro destinado aos colaboradores com fundo mútuo constituído pela Associação 
dos Funcionários da Cooperativa Castrolanda (AFCC) que tem o objetivo a defesa da economia de seus associados.

Por meio da AFCC Associação dos Funcionários da Castrolanda são realizados durante o ano diversas ati-
vidades que tem como objetivo a integração, qualidade de vida e lazer. E em 2014 foram diversos eventos 
desde sorteios de ingressos de shows e camisas da seleção brasileira, campeonatos de futebol de campo e 
salão, FIFA2014, boliche, concurso de selfie, 3º GP AFCC de Kart, viagem Cascaneia, Oktobeerfest, OdyPark, 
Paintball, vôlei, caminhadas, Cartola AFCC, Poker, Sinuca, e muito mais.

Oportunidades de estágios 
na Cooperativa em 2014.

115

480
sócios/colaboradores

R$ 1,57 milhões
Capital Social
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SGI

Melhorar continuamente o atendimento aos Cooperados, 
Clientes e Fornecedores evitando desperdício, cumprindo 
com os procedimentos, buscando qualidade dos produtos, 
respeitando o meio ambiente e principalmente com seguran-
ça durante a realização das atividades na Cooperativa.

A necessidade de um sistema de gestão surgiu a partir 
da busca por metodologias que possam promover a 
sustentabilidade dos investimentos. O SGI dentro do 
planejamento estratégico da Cooperativa padroniza as 
atividades, o desenvolvimento dos colaboradores, melho-
ra os processos operacionais e permite maior visibilidade 
para as ações estratégicas nas tomadas de decisões da 
Diretoria.

Segurança, Qualidade e Meio Ambiente - A integração 
é o ponto-chave na gestão da organização. As estruturas 
das normas de cada área são semelhantes e se fundem num 
único modelo de gestão.

Castrolanda tem primeira 
unidade certificada 

Maior visibilidade para 
as ações estratégicas nas 
tomadas de decisões.

A ISO 9001 descreve como devem ser orga-
nizados os sistemas de gestão da qualidade 
em diversos serviços ou processos e auxi-
lia a empresa a desenvolver a melhoria da 
qualidade e de sua produtividade.

A Fábrica de Rações de Piraí do Sul é a primeira Uni-
dade da Castrolanda a receber certificação ISO 9001. 
A conquista sob a coordenação de Volnei Luis Pereira 
vem coroar anos de trabalho de toda equipe, bem 
como de todas as áreas da Castrolanda que de uma 
forma ou de outra contribuíram para que esse feito 
fosse alcançado. 
Além de encher de orgulho esta Unidade passa a ser 
referência em toda a Castrolanda de como se traba-
lhar em equipe em prol de um objetivo único que é, 
gerar valor aos Cooperados mantendo o desenvolvi-
mento sustentável da Cooperativa.

“Este é um marco muito importante para 
a história da Castrolanda na sua busca in-
cansável pela qualidade. O esforço de toda 
a Diretoria e do quadro de colaboradores da 
Fábrica com certeza foi essencial para essa 
conquista. Comemoramos esse passo e nos 
sentimos motivados a enfrentar os desafios 
que temos a conquistar pela frente”, Mauro 

Cezar de Faria, gerente da Unidade de Negócios 

Carnes. 

Farol do SGI
Objetivo: auxiliar as áreas a desenvolverem-se ainda mais 
rumo às Melhores Práticas de Pessoas, Processos e Produtos. 
Uma espécie de avaliação realizada nas áreas da Castrolanda 
com objetivo de medir o nível de aderência das ações plane-
jadas para SGI. Surgiu da sugestão de alguns colaboradores, a 
ideia foi discutida em conjunto com grupos de Facilitadores, 
Técnicos de Segurança e Analistas do SGI. São direcionadas 
perguntas aos colaboradores e observações in loco orienta-
das por um check list (Farol do SGI). O resultado desta visita 
alimenta o Farol, evidenciando se a áreas esta Verde, Amarelo 
ou Vermelho para o SGI.

CAMPANHA “SGI É VOCÊ QUEM FAZ!”
Ao longo de todo ano a Cooperativa fomentou a participação 
dos colaboradores com demonstrações de mudanças de ati-
tudes fruto de conscientizações em treinamentos, capacita-
ções, conversas e da ampla divulgação sobre o SGI. 
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Projetos de Melhoria
Em 2014 a Cooperativa deu início a 6 projetos de melhoria 
em diferentes Unidades de Negócios. Ambos estão em de-
senvolvimento e os ganhos imensuráveis já são percebidos.

1.      Otimização da Gestão de Estoque da Loja Agropecuária;

2.      Desempenho Econômico das UPN’s;

3.      Otimização processo produtivo da UFR Castro;

4.      Rendimento da batata frita;

5.      Devolução Interna de Cargas;

6.      Tempo no processo de Troca de Notas Fiscais (Fertilizantes).

Capacitação
“Capacitar para execução”, uma prática feita  ao longo do ano 
em todas as Unidades de Negócios da Cooperativa. Foram 
diversas reuniões, encontros, eventos que proporcionaram 
aos aos colaboradores mais conhecimento. Uma união de 
esforços para sensibilizar, prover entendimento em busca do 
grande objetivo - a Melhoria Contínua em Gestão de Quali-
dade Meio Ambiente e Saúde e Segurança no trabalho.  

Ciclo de Auditorias 
Internas de SGI 
O processo de Auditoria Interna SGI é 
uma sistemática utilizada onde pessoas 
imparciais ao processo avaliado auditam 
os procedimentos executados pela área 
visitada. É uma excelente ferramenta que 
auxilia a gestão a ter uma boa percepção 
de qual nível de aderência sua área se 
encontra. Em 2014 a Cooperativa deu 
início aos ciclos de Auditorias Internas 
nas áreas: Laboratório de Sementes, Uni-
dade de Beneficamente de Sementes e 
Fábrica de Rações Piraí do Sul II.

A Castrolanda Cooperativa Agroindustrial 
Ltda. reconhece que estar na vanguarda da 
Gestão da Qualidade, Meio Ambiente, Saúde 
e Segurança no Trabalho é fundamental para 
manter seu desenvolvimento sustentável.

DESTA FORMA COMPROMETE-SE A:
/> Produzir e prestar serviços com foco na 
Qualidade e Satisfação de seus Cooperados 
e Clientes;

/> Melhorar continuamente o desempenho 
do Sistema de Gestão Integrado, através da 
conscientização e participação de seus Cola-
boradores, Cooperados e Terceiros;

/> Promover um ambiente propício para 

treinamento, desenvolvimento e valorização 
de seus colaboradores;

/> Garantir o atendimento as legislações e 
normas ambientais aplicáveis de Meio Am-
biente, prevenindo poluições e impactos 
ambientais;

/> Garantir o atendimento as legislações e 
normas aplicáveis de Saúde e Segurança no 
Trabalho assegurando a prevenção de lesões 
e doenças ocupacionais.

V. 001

POLÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

De acordo com o coordenador Volnei o processo 
teve início em 2005 com a implantação dos pro-
gramas de qualidade Boas Práticas de Fabricação 

(BPF) e HACCP. “No ano passado, quando a 
Cooperativa lançou o Sistema de Gestão 
Integrado surgiu a oportunidade de focar-
mos na conquista para a ISO 9001 que é a 
base para as demais certificações”.olnei Luis 
Pereira,coordenador da Fábrica de Rações em Piraí 
do Sul.

 “A ISO 9001 propõe que a organização se antecipe 
aos problemas e tenha uma visão prévia das possí-
veis falhas e das melhorias necessárias, ou seja, per-
mite maior controle do negócio pela Direção e Co-
operados. A certificação e a conquista dos melhores 
resultados somente são possíveis quando se dispõe 
de profissionais focados, comprometidos e bem trei-
nados, que é o caso da Equipe da Fábrica de Rações 
de Piraí do Sul”. Marcelo Hertel.

“Com a Certificação da ISO 9001, vamos ter melho-
ria nos processos internos da empresa, diminuindo 
retrabalho e desperdícios, além de aumentar a quali-
dade do Produto. As informações passam a fluir mais 
de um setor para o outro, e melhora o desempenho 
perante o cliente”. Ana Júlia da Luz Carneiro .

“A empresa mostra ao colaborador que pensa no fu-
turo, acredita que melhorias devem acontecer conti-
nuamente”. Janderson Alves de Souza.
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SEESMT (SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO)

O Sistema de Gestão de Segurança abrange um 
grande número de iniciativas de educação, engaja-
mento, comunicação, conscientização e prevenção.

Investimento em SST
Os investimentos em SST vem aumentando progres-
sivamente, no ano de 2014 tivemos um aumento de 
103,14% em relação a 2013, resultando em ações que 
visam a melhoria contínua do Sistema de Gestão de 
Segurança.

Planejamento de Atividade Segurança (PAS)
Utilizada para identificar em cada passo da atividade 
os riscos e a medida de prevenção a ser adotada.

CIPA
A Cooperativa mantém de acordo com a Legislação a 
Comissão Interna de Prevenção Acidentes do Traba-
lho, a qual, através de seus integrantes, juntamente 
com o auxílio do SEESMT, aplica ações destinadas à 
prevenção, conscientização e melhoria contínua das 
atividades nas plantas da Castrolanda.

SIPAT
Anualmente a Castrolanda realizada Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes do Trabalho com o pro-
pósito de sensibilizar os colaboradores através de 
palestras, teatros e apresentações para a prevenção 
de acidentes do trabalho no desenvolvimento das 
tarefas diárias.

Diálogo de Segurança (DDS)
Em todas as Unidades são realizados os DDSs - con-
versas rápidas antes do início do trabalho sobre de 
como realizar as atividades de forma segura. Também 
são abordados temas diversos sobre SST.

Integração de Pessoas
Um novo formato de integração de pessoas foi co-
locado em prática neste ano. O objetivo é de levar 
informações sobre utilização dos equipamentos de 
proteção individual, plano de atendimento a emer-
gências, riscos dos ambientes de trabalho, tipos de 
acidentes, bloqueio de equipamentos, permissões 
de trabalho e demais assuntos vinculados a SST.

 

Permissões de Trabalho
Em 2014 a Castrolanda melhorou o sistema de libe-
rações de atividades críticas, através da modificação 
dos formulários utilizados para trabalhos em altura, 
espaço confinado e trabalhos a quente. A Cooperati-
va inovou ao adquirir equipamentos modernos para 
acompanhamento on line de todas as medições efe-
tuadas em espaços confinados da Castrolanda.

Legislação
Atender rigorosamente a legislação é uma das gran-
des práticas da Cooperativa. Desde o SST através da 
elaboração e implantação do Programa de Preven-
ção de Riscos Ambientais (PPRA), do Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), 
do Programa de Conservação Auditiva (PCA), do Pro-
grama de Proteção Respiratória (PPR), e demais legis-
lações aplicáveis a cada unidade de negócio. Além 
disso, o investimento é constante em melhorias no 
ambiente de trabalho, modernização de plantas, no-
vas tecnologias, treinamentos aos colaboradores nos 
aspectos de SST.

Capacitação
No decorrer do ano foram realizados diversos trei-
namentos diretamente aos colaboradores nos mais 
diversificados temas como Treinamento em Altura 
(NR35), Treinamento para Trabalhos com Eletricida-
de (NR10), Treinamentos para Atividades em Espaços 
Confinados (NR33), Treinamentos para Operação de 
Equipamentos Móveis (NR11), Treinamentos de Edu-
cação e Segurança do Trânsito, Treinamentos sobre 
Caldeiras e Vasos de Pressão (NR13). A Cooperativa 
também abordou treinamentos de integração, er-
gonomia, utilização de EPIs, sinalizações de seguran-
ça, transporte de materiais, resíduos industriais, pois 
acreditamos que alinhados o conhecimento com a 
prática os resultados são consistentes.

Alerta Preventivo
A ferramenta compõe o Plano de Adequação e com 
ela é possível verificar se há algum desvio que possa 
gerar danos a pessoas ou materiais. O registro é feito 
através de um formulário específico e encaminhado 
ao Gestor de Segurança da área, o qual anotará no 
verso as ações e alinha com os responsáveis das áreas 
a execução. 

A Saúde e Segurança (SST) da Castrolanda estão integradas aos princípios de 
sustentabilidade da Castrolanda. A área é inserida no planejamento estraté-
gico e a governança é realizada através do SEESMT corporativo, das unidades 
e regionais, responsável pela gestão dos indicadores e das ações de segurança, 
ligados a Alta Administração da Cooperativa.
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MULHER
COOPERATIVISTA
Programa de 
Desenvolvimento 
de Líderes 

Imersão em 
Cooperativismo

Dia da Mulher

Sala Mulher 
Cooperativista

Visitas a Unidades
da Cooperativa 

Agroleite

Além da formação em liderança, o programa 
contempla a construção de projetos envolven-
do a comunidade.  Conheça os Projetos: 

// Estruturação da sede da Rede Feminina de Com-
bate ao Câncer de Castro (ação que vai beneficiar os 
pacientes com câncer da região); 

// Mulheres em ação (o objetivo é trabalhar com 
mulheres que moram nas fazendas, onde seus ma-
ridos são funcionários, elevando sua autoestima e 
motivando sua permanência no meio rural, visando 
melhor qualidade de vida para ela e sua família e 
consequente aumento da produtividade dentro da 
propriedade);

// Jovens em ação  (visa implementar a participação 
dos jovens filhos de cooperados e cooperados na re-
alidade da cooperativa, apropriando-se do conceito 
de cooperativismo e assim com possibilidades de 
uma participação ativa no futuro);

Lapa e União da Vitória - Nesta oportunidade as 
mulheres conheceram a Cooperativa Bom Jesus da 
Lapa, a história do tropeirismo na região, assistiram 
palestra sobre o Sicredi e visitaram Parque Histórico 
em União da Vitória. Em Witmarsum visitaram o mu-
seu, propriedades da região e pontos turísticos.

O evento foi realizado em setembro com a participa-
ção de 160 mulheres que integram o quadro social 
da cooperativa.  Nesta edição destaque para a partici-
pação da Assessora de Cooperativismo da Coopavel, 
Sandra Santos e a palestra “Mulher: agente de trans-
formação e desenvolvimento” com Renato Oliveira, 
especialista em Programação Neurolisguística.

Ambiente exclusivo para reuniões e desenvolvimen-
to dos trabalhos facilita a integração e participação 
da mulher na Cooperativa. A sala também pode ser 
utilizada para os demais setores da Cooperativa. 

Programa de visitas faz parte da 2ª edição do Projeto 
Abrindo horizontes. As mulheres fizeram visitas técni-
cas na Unidade de Negócios Agrícola, Usina de Bene-
ficiamento de Leite, Unidade de Negócios Feijão e na 
Unidade de Ventania.

Painel da Mulher Cooperativista: Com o tema “A 
Intercooperação entre as Cooperativas Castrolanda, 
Batavo e Capal” o evento reuniu aproximadamente 
200 mulheres. O evento foi realizado em duas etapas: 
palestra e visita técnica e as participantes conhece-
ram a Unidade Industrial de Carnes (UIC).

Espaço Mulher Cooperativista: Dentro do progra-
ma de promover inovação no Agroleite as Mulheres 
Cooperativistas organizaram o Espaço Mulher Coope-
rativista. Uma iniciativa que teve por objetivo propor-
cionar ao público diversas ações, entre elas a oportu-
nidade de realizar cursos, conhecer o artesanato local, 
e pinturas artísticas da região. Também neste Espaço 
as mulheres do PDL tiveram a oportunidade de apre-
sentar seus Projetos desenvolvidos na Cooperativa ao 
longo do ano.
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Cooperjovem

Projeto DuPont na Escola

Teatro Árvore da Vida

Agroleite na Escola 

Visita ao Agroleite

Através da parceria com a Secretaria de Educação 
de Castro foi realizado em continuidade ao Progra-
ma Cooperjovem, capacitações na Castrolanda aos 
professores envolvidos nas escolas, com objetivo de 
estimular a prática da cooperação no ambiente esco-
lar e estendendo aos pais através da construção do 
Projeto Educativo Cooperativo.

O Evento de encerramento de atividades do Cooperjovem, 
aconteceu no Memorial da Imigração, com 400 crianças das es-
colas participantes.  A programação da tarde contou com apre-
sentações de cada escola, duas crianças foram responsáveis por 
todo o protocolo, assistiram duas peças teatrais “As aventuras de 
Princesa Jesebel” e “Bonzinho mas nem tanto” e ao final ouviram 
palavras motivadoras para o cooperativismo do Diretor Presi-
dente Frans Borg.

Em parceria com a DuPont a Castrolanda e a Secreta-
ria de Educação de Castro promoveram ações educa-
tivas em conjunto para a conscientização sobre Boas 
Práticas Agrícolas. 

Em parceria com a FMC a Castrolanda, Secretaria de 
Educação e Escola Evangélica da Castrolanda pro-
porcionaram a crianças do ensino fundamental de 
Escolas Municipais de todo o Município assistirem a 
apresentação teatral  “Árvore da Vida”, da Cia de Teatro 
Sai Santa de Campinas (SP). 

O principal objetivo é de integrar as escolas (profes-
sores e alunos) no Agroleite contribuindo assim para 
o conhecimento.

1° CONCURSO DE FRASES
 “AGROLEITE E O MEIO AMBIENTE”
Esta iniciativa da Cooperativa permitiu desenvolver 
um trabalho em sala de aula relacionado ao tema 
central da feira.

Público: Crianças das escolas municipais participan-
tes do Cooperjovem, Escola Municipal da Terra Nova, 
Escola Municipal do São Sebastião e Escola Evangéli-
ca da Castrolanda, totalizando a participação de 500 
crianças do 4º ano do ensino fundamental de Castro.

crianças do 4º ano do ensino 
fundamental da Escola Santo Lazarini, 
localizada em Abapan, Castro.

crianças do 4º e 5º ano do ensino 
fundamental de escolas municipais de 
Castro. 

crianças de 
escolas da região

26

2300

700

crianças do
4º ano fundamental

participaram em 2014 deste programa, 
7 escolas municipais de Castro e

427

Frase vencedora:

Aluno:   Elias Mendes Batista, 4° Ano
Professora:   Ana Lúcia Gerhards
Escola:   Jardim Bela Vista

“Agroleite, pensando no impacto do 
meio ambiente sensibiliza nossa gente!”

COMUNIDADE
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Projeto Abraçar
Com o princípio de atuar junto das comunidades 
carentes o Projeto ABRAÇAR a cada ano aumenta a 
sua estrutura numa série de ações desenvolvidas e 
já praticadas pela Associação de Funcionários da Co-
operativa Castrolanda. O Projeto foi criado para dire-
cionar ações para as famílias, crianças e adolescentes, 
e estimular o fortalecimento do voluntariado entre os 
colaboradores.

LINHAS DE APOIO

SOCIAL: promover o desenvolvimento sociocul-
tural através de ações sociais, seguindo um dos 
princípios do Cooperativismo que é o interesse 
pela comunidade, visando uma melhor qualida-
de de vida para as famílias.

CULTURAL: promover por meio de ações o res-
gate cultural contribuindo para a inserção das 
famílias carentes que crescem e se desenvolvem 
em uma dura realidade social e pessoal.

MEIO AMBIENTE: desenvolver iniciativas para 
promover a maior responsabilidade ambiental, 
contribuindo para o equilíbrio entre pessoas e o 
meio ambiente. 

MISSÃO
Realizar ações modificadoras positivas com a comu-
nidade carente, fortalecendo o voluntariado.

DOAÇÕES PARA ENTIDADES CAMPANHA DO AGASALHO

39 entidades 
com público beneficiado de aproxi-
madamente 6 mil pessoas, localiza-
das nas regiões de atuação: Castro, 
Piraí do Sul, Ventania, Curiúva e 
Itaberá em 2013.

3.094 
PEÇAS ARRECADAS

85
FAMÍLIAS

05
REGIÕES

NATAL SOLIDÁRIO

290
crianças participaram 
do Teatro

65
crianças atendidas 
nas Creches.

10
comunidades 
atendidas

DIA DAS CRIANÇAS

VIDA DA MULHER 
ADOLESCENTE

153
crianças atendidas

79
adolescentes

04
encontros

03
comunidades 
atendidas

02
escolas beneficiadas da 
região do Guararema

35
colaboradores 
voluntários

250
colaboradores 
contribuintes

25
colaboradores 
voluntários
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INFORMAÇÕES CORPORATIVAS

ORGANOGRAMA

Assembleia
Geral

Conselho
Fiscal

Auditoria
Interna

Conselho de
Administração

Diretoria
Executiva

Diretoria de
Operações

Negócios
Leite

Negócios
Batatas

Negócios
Agrícola

Negócios
Carnes

Negócios
Corporativo

Conselho
Estratégico

Assessoria
Jurídica

Assessoria de
Comunicação

Gestão
Estratégica
de pessoas

Assessoria de
Cooperativismo

Sistema de Gestão
Integrado

Superintendente
UIC

Diretoria
Industrial

Negócios
Feijão

Novos
Negócios

Comitês
Setoriais

Agroleite

UBL
Paraná

UBL
São Paulo

Superintendência
de operações

conjunta Indústrias
 de Leite

INTERCOOPERAÇÃO

Negócios
Unidade

Unidade
Batata

Frita
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ENDEREÇO SEDE ADMINISTRATIVA
Castrolanda - Cooperativa Agroindustrial Ltda.
Praça dos Imigrantes, 03   I   Colônia Castrolanda   I   Castro   I   Paraná
Caixa Postal 131   I   CEP. 84.196-200
Telefone: 55 (42) 3234-8000   I   FAX: 55 (42) 3234-8044
CNPJ: 76.108.349/0001-03   I   Inscrição Estadual: 20.200.331-10

www.castrolanda.coop.br  //  www.agroleitecastrolanda.com.br 
E-mail: castrolanda@castrolanda.coop.br
SAC: Serviço de Atendimento Castrolanda: 0800-421050
Data da Constituição: Aos 13 de outubro de 1951
Área de atuação: Território Nacional 

ENTREPOSTO DE PIRAÍ DO SUL I 
Rua Sinhá Bento Mossurunga, 4
CNPJ: 76.108.349/0002-94
Inscrição Estadual: 20.300.426-57
Fone: 55 (42) 3237-1172
CEP. 84.240-000 Piraí do Sul - Paraná

LOJA AGROPECUÁRIA FMA/ UDR 
Rodovia PR 340, km 195 mais 800 metros
CNPJ: 76.108.349/0004-56
Inscrição Estadual: 20.202.263-42
Fone: 55 (42) 3234-8076
CEP. 84.196-200 Castro - Paraná

UNIDADE DE PREPARAÇÃO DE MARRÃS 
Estrada do Capão Alto, s/nº
CNPJ: 76.108.349/0005-37
Inscrição Estadual: 20.202.291-04
Fone: 55 (42) 3234-1182
CEP. 84.196-200 Castro – Paraná

ENTREPOSTO DE CURIÚVA 
Prolongamento da Avenida Antonio Cunha, s/nº
CNPJ: 76.108.349/0006-18
Inscrição Estadual: 90.229.899-17
Fone: 55 (43) 3545-1737
CEP. 84.280-000 Curiúva – Paraná

ENTREPOSTO DE PONTA GROSSA 
Rodovia BR 376 – km 499 sentido norte
CNPJ: 76.108.349/0007-07
Inscrição Estadual: 20.114.969-06
Fone: 55 (42) 3229-2882
CEP. 84.128-200 Ponta Grossa - Paraná

UNID. BENEFICIAMENTO DE BATATA SEMENTE 
Rodovia PR 340 – km 197 mais 885 metros
CNPJ: 76.108.349/0008-80
Inscrição Estadual: 20.202.900-08
Fone: 55 (42) 3234-8186
CEP. 84.196-200 Castro - Paraná

ENTREPOSTO DE PIRAÍ DO SUL II 
Rodovia PR 151 – km 283 mais 885 metros
CNPJ: 76.108.349/0009-60
Inscrição Estadual: 90.256.537-07
Fone: 55 (42) 3237-3655
CEP. 84.240-000 Piraí do Sul - Paraná

UNIDADE DE BATATA FRITA 
Estrada acesso Parque Dário Macedo, s/nº
CNPJ: 76.108.349/0010-02
Inscrição Estadual: 90.282.079-53
Fone: 55 (42) 3234-8187
CEP. 84.196-200 Castro – Paraná

ENTREPOSTO DE ITABERÁ I 
Rodovia SP 258 – km 315, s/nº
CNPJ: 76.108.349/0011-85
Inscrição Estadual: 3.650.043.231-11
Fone: 55 (15) 3562-6645
CEP. 18.440-000 Itaberá – São Paulo

UNIDADE DE PRODUÇÃO DE LEITÕES 
Lote 1 da Fazenda Passo da Cruz, s/nº
CNPJ: 76.108.349/0013-47
Inscrição Estadual: 90.334.607-80
Fone: 55 (42) 3234-8082
CEP. 84.196-200 Castro – Paraná

USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE 
Rod. PR 151 – km 279 - Parque Industrial.
CNPJ. 76.108.349/0014-28
Inscrição Estadual: 90.396.142-24
Fone: 55 (42) 3234-8152
CEP. 84.165-700 Castro - Paraná

ENTREPOSTO DE VENTANIA 
Rodovia PR 090, km 193, s/nº
CNPJ: 76.108.349/0015-09
Inscrição Estadual: 90.460.009-16
Fone: 55 (42) 3274-1154
CEP. 84.345-000 Ventania - Paraná

UNIDADE BENEFICIAMENTO DE FEIJÃO 
Rod. PR 151 - km 278 – Parque Industrial.
CNPJ. 76.108.349/0016-90
Inscrição Estadual: 90.577.442-59
Fone: 55 (42) 3234-8206
CEP. 84.165-700 Castro - Paraná

UNIDADE INDUSTRIAL DE CARNES 
Acesso Parque Caxambu, a 2500m da PR 151
CNPJ. 76.108.349/0017-70
Inscrição Estadual: 90.593.472-49
Fone: 55 (42) 3234-8215
CEP. 84.194-300 Castro - Paraná

ENTREPOSTO DE ITABERÁ II 
Rodovia SP 249, km 108, s/nº
CNPJ: 76.108.349/0018-51
Inscrição Estadual: 365.016.244-110
Fone: 55 (15) 3562-9110
CEP: 18.440-000 Itaberá - São Paulo

UNIDADE LAVADORA DE BATATA 
Acesso Parque Caxambu, a 1500m da PR 151
CNPJ. 76.108.349/0019-32
Inscrição Estadual: 906.121.48-41
CEP. 84.194-300 Castro – Paraná

USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE
ITAPETININGA/SP 
Rod. Francisco da Silva Pontes, s/nº
letra SP 127 km 159.
CNPJ. 76.108.349/0020-76
Inscrição Estadual: 371.130.823-119
CEP. 18.200-000 Itapetininga – São Paulo

ENTREPOSTO DE ANGATUBA
Estancia Vale do Sol, s/n°
CNPJ: 76.108.349/0021-57
Inscrição Estadual: 171.026.713-116
CEP: 18.240-000 Angatuba- São Paulo

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES
Rua Heraclio Mendes de Camargo, 610
CNPJ: 76.108.349/0022-38
Inscrição Estadual: 90.677.132-20
CEP: 84.168-260 Castro- Paraná

MATRIZ E FILIAIS
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PRODUÇÃO
Grãos                                                496.580 t

Sementes 22.444 t

Leite 279.791 l/mil

Suínos 33.150 t

Fábrica de Ração Castro 321.901 t

Fábrica de Ração Piraí do Sul 241.369 t

Batata semente 9.865 t

Batata Consumo 42.211 t

INFORMAÇÕES CORPORATIVAS
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ESTRUTURA DIRETIVA
O Conselho de Administração foi eleito em 21 de fevereiro de 2014, com mandato de 3 (três) anos, e o Conselho 
Fiscal eleito em 12 de fevereiro de 2015, com mandato de 1 (um) ano.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA EXECUTIVA
Tempo em 

Diretoria

Diretor Presidente Frans Borg 23 anos

Diretor Vice- Presidente Willem Berend Bouwman 8 anos

Diretor Secretário Mário de Araújo Barbosa 1 ano

DIRETORES VOGAIS

Richard Borg 1 ano

Peter Greidanus 1 ano

Elizete Telles Petter 1 ano

Jan Ate de Jager 5 anos

CONSELHO FISCAL
MEMBROS TITULARES

Cláudio H. Kugler

Guilherme Kugler Filho

Paulo Roberto Trentin

Membros Suplentes

Julio Cesar Martins Galache

Eduardo Medeiros Gomes

Roberto Sleutjes

INFORMAÇÕES CORPORATIVAS
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

CARGO NOME FORMAÇÃO
TEMPO NO 

CARGO

Diretor Industrial Popke Ferdinand Van Der Vinne Técnico Contábil 3 anos

Diretor de Operações Marco Antonio do Prado Contador 3 anos

Superintendente Operações Lácteas Edmilton Aguiar Lemos Administrador e Contador 4 anos

Gerente Corporativo José Carlos Rodrigues Economista 3 anos

Gerente de Negócios Carnes Mauro Cézar de Faria Engenheiro Agrícola 10 anos

Gerente de Negócios Batatas Cleudiney Ap. Iank Técnico Agropecuário 6 anos

Gerente de Negócios Agrícola Márcio Copacheski Engenheiro Agrônomo 7 anos

Gerente de Negócios Leite Henrique Costales Junqueira Engenheiro Agrônomo 5 anos

Superintendente Operações Carnes Ivonei Durigon Administrador -

Gerente de Negócios Feijão Everson Orlando Lugarezi Tecnologia em Gestão de Vendas 3 anos

Gerente Industrial - UBL - Itapetininga Douglas Coleraus Engenharia de Alimentos 2 anos

Gerente de Novos Negócios e 
Relacionamentos

Prentice Balthazar Junior Administrador -

Gerente Comercial Eduardo Gomes Administrador 1 ano

Gerente de Suprimentos Enio Borges Andrade Administrador 1 ano

Gerente Técnico Camilo Alexssandro H. Alves Tecnico em Eletromecanica -

Gerente Industrial  Everton Ricardo T. Segatto Engenharia Mecânica -

EVOLUÇÕES DO QUADRO SOCIAL
MOVIMENTAÇÃO QUADRO SOCIAL QUANTIDADE

Número de cooperados início exercício 2014 782

Entrada de novos cooperados 70

Saída de cooperados 15

Exclusões por falecimento 0

Número de cooperados encerramento exercício 2014 837

INFORMAÇÕES CORPORATIVAS
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EVOLUÇÕES DO QUADRO DE COLABORADORES
MOVIMENTAÇÃO QUADRO DE COLABORADORES QUANTIDADE

Número de colaboradores início exercício 2014 961

Contratações 823

Demissões 460

Número de colaboradores encerramento exercício 2014 1324

COOPERADOS X COLABORADORES EFETIVOS

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cooperados 646 652 665 701 750 725 717 754 782 837

Colaboradores 369 347 418 488 592 705 795 834 961 1324

0 

200 
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600 

800 
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1400 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Cooperados 

Colaboradores 1324
837

INFORMAÇÕES CORPORATIVAS
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COMPOSIÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL
R$  mil

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ativo Circulante e 
 Não Circulante 284.438 273.992 342.319 411.782 460.483 627.907 712.291 713.442 757.739 926.332

Passivo Circulante e  
Não Circulante 249.598 223.625 276.373 331.231 387.083 514.161 550.008 529.696 671.835 893.670

Ativo permanente 81.554 84.373 122.358 148.310 203.115 212.025 230.835 282.129 485.679 741.459

Patrimônio líquido 116.394 134.740 188.304 228.861 276.515 325.771 393.118 465.875 571.583 774.121

COMPOSIÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE
O Ativo Circulante apresentou uma variação de 11% em relação ao ano anterior, tendo como destaques o aumento nos 
valores a receber de clientes e do processo de intercooperação, que se refere às ações de investimento em conjunto entre as 
cooperativas Castrolanda, Batavo e Capal nos segmentos de lácteos, carnes e trigo.

R$  mil

ATIVO CIRCULANTE 2014 2013

Caixa, bancos, aplicações  246.373  300.247 

Cooperados  180.399  162.622 

Estoques  156.293  143.547 

Clientes  105.900  65.944 

Intercooperação  48.621 

Outros  46.577  32.937 

TOTAL ATIVO CIRCULANTE  784.163  705.297 

COMPOSIÇÃO DO ATIVO NÃO CIRCULANTE
O Ativo Não Circulante teve um incremento de 171% em relação ao ano anterior, devido principalmente a inclusão de valores 
a receber referente ao processo de intercooperação.

R$  mil

ATIVO NÃO CIRCULANTE 2014 2013

Intercooperação  86.216 

Cooperados  38.841  30.570 

Outros  17.112  21.872 

TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE  142.169  52.442 

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMIC0-FINANCEIRA
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COMPOSIÇÃO DO ATIVO PERMANENTE
A composição do Ativo Permanente no encerramento dos exercícios 2014 e 2013 são demonstradas no quadro abaixo, repre-
sentando uma variação de 53%. Os principais investimentos em 2014 foram a continuidade das obras da Unidade Industrial de 
Carnes em Castro-PR, com investimentos de R$ 120 milhões e a conclusão das obras da primeira fase da Usina de Beneficia-
mento de Leite no município de Itapetininga-SP, com aportes de R$ 65 milhões em 2014. 

 
R$  mil

Ativo Permanente 2014 2013

Investimentos:

Cooperativa Batavo  55.436  38.621 

Eletrogeração  4.495  4.137 

Sicredi  2.320  1.901 

Coop. Central de Laticínios do Paraná  1.017  1.017 

Outros investimentos  2.074  1.739 

Total investimentos:  65.342  47.415 

Imobilizado  660.295  424.983 

Ativo biológico  14.676  12.163 

Intangível  1.146  1.118 

TOTAL ATIVO PERMANENTE  741.459  485.679 

COMPOSIÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE
O Passivo Circulante no exercício de 2014 apresentou um acréscimo de 28% em relação ao exercício de 2013. O destaque 
para este grupo foi a variação na rubrica de financiamentos, principalmente em função das liberações para adiantamento de 
produção.

R$  mil

PASSIVO CIRCULANTE 2014 2013

Financiamentos  324.117  212.052 

Cooperados  120.864  121.570 

Fornecedores  56.557  62.643 

Encargos e obrigações  20.876  16.565 

Intercooperação  7.885 

Adiantamentos de clientes  1.554  2.532 

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE  531.853  415.362 

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMIC0-FINANCEIRA
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COMPOSIÇÃO DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE
O Passivo Não Circulante apresentou no final do exercício de 2014 um aumento de 41% em relação ao ano anterior. 
Destacam-se as liberações de financiamentos para ativo imobilizado e o incremente de valores a pagar referente ao 
processo de intercoopeção.

R$  mil

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 2014 2013

Financiamentos  266.494  174.914 

Outras obrigações  61.561  52.506 

Fornecedores  13.303  20.988 

Intercooperação  11.122 

Cooperados  9.337  8.065 

TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE  361.817  256.473 

COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 A composição do Patrimônio Líquido ao final dos exercícios de 2014 e 2013 é demonstrada no quadro a seguir, 
representando uma variação de 35%. O aumento expressivo na rubrica capital social refere-se a integralizações das 
Cooperativas Batavo e Capal correspondente ao processo de intercooperação.

 
R$ mil

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2014 2013

Reservas de Sobras  432.744  377.361 

Capital Social  291.104  130.092 

Sobras à disposição da A.G.O. 50.273  64.130 

TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO  774.121  571.583 

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMIC0-FINANCEIRA
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INDICADORES FINANCEIROS

Endividamento Geral % Capitalização % Imobil. Capital Próprio %

2004 69,38 30,62 73,74

2005 68,20 31,80 70,07

2006 62,40 36,60 62,62

2007 59,48 40,52 64,98

2008 59,80 40,20 64,80

2009 58,90 41,10 73,46

2010 61,21 38,79 63,70

2011 58,32 41,68 58,72

2012 53,21 46,79 60,56

2013 54,03 45,97 84,97

2014 53,58 46,42 95,78

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corrente Liquidez Seca Liquidez Geral 

2004 1,36 1,04 1,12

2005 1,45 1,25 1,14

2006 1,81 1,60 1,23

2007 1,86 1,61 1,24

2008 1,67 1,43 1,24

2009 1,61 1,29 1,19

2010 1,77 1,51 1,23

2011 1,86 1,60 1,30

2012 1,91 1,55 1,35

2013 1,70 1,35 1,13

2014 1,47 1,18 1,04

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMIC0-FINANCEIRA
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COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE FINANCIAMENTOS A COOPERADOS
VALORES A RECEBER DE COOPERADOS

R$ mil

DESCRIÇÃO 2014 2013

Financiamentos para custeios  87.614  83.791 

Financiamentos para capital de giro  41.221  38.361 

Duplicatas a receber  36.780  30.092 

Financiamentos para cotas de participação  31.340  23.303 

Financiamentos para investimentos 12.191  9.088 

Conta produção  8.443  7.578 

Conta movimento  1.651  979 

TOTAL  219.240  193.192 

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMIC0-FINANCEIRA
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ENDIVIDAMENTO DA COOPERATIVA POR GRUPO
CURTO E LONGO PRAZO  
 

R$ mil

2014 2013

Aquisição de imobilizados  265.917  117.310 

Comercialização  154.144  39.835 

Obrigações com cooperados  130.201  129.635 

Capital de Giro  84.828  105.897 

Obrigações provisionadas  75.060  61.986 

Fornecedores  69.860  83.631 

Financiamento insumos agrícolas  67.169  105.811 

Intercooperação  19.007 

Financiamento PESA  12.991  12.296 

Obrigações trabalhistas, fiscais e operacionais  8.931  9.617 

Outros 3.124  3.195 

Financiamento repasse cooperados  2.438  2.622 

TOTAL  893.670  671.835 

PERFIL DO ENDIVIDAMENTO POR LINHA
R$ mil

Curto Prazo Longo Prazo Total 

2014 2013 2014 2013 2014 2013

Financiamentos  324.117  212.052  266.494  174.914  590.611 386.966

Obrigaçoes com cooperados  120.864  121.570 9.337 8.065  130.201  129.635 

Obrigações provisionadas  13.499  9.480 61.561 52.506  75.060  61.986 

Fornecedores  56.557  62.643  13.303  20.988  69.860  83.631 

Intercooperação  7.885 -  11.122 -  19.007  -   

Outras obrigações  8.931  9.617 - -  8.931  9.617 

TOTAL  531.853 415.362 361.817 256.473 893.670 671.835 

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMIC0-FINANCEIRA
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EVOLUÇÃO DO DESEMPENHO ECONÔMICO (R$ MIL)
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EVOLUÇÃO DAS VENDAS POR SEGMENTO (R$ MIL)

Fábrica de 
Rações Pecuários Agrícola Lácteos Fertilizantes Defensivos Sementes Outros Total

2005  49.572  135.427  183.424  -    51.609  44.499  21.922  37.896  524.349 

2006  46.930  121.384  170.812  -    45.161  38.905  21.672  49.314  494.178 

2007  57.551  181.183  210.720  -    59.298  40.420  25.820  46.121  621.113 

2008  80.599  177.506  291.188  -    120.125  52.936  35.870  67.637  825.861 

2009  83.783  104.673  323.177  159.677  88.770  69.171  42.775  101.005  973.031 

2010  82.951  98.982  254.595  279.160  73.482  66.135  45.283  118.562  1.019.150 

2011  112.136  104.590  353.651  388.371  97.525  63.877  51.250  126.680  1.298.080 

2012  129.151  106.649  428.996  453.860  105.297  75.970  59.619  183.496  1.543.038 

2013  136.909  130.066  456.068  521.919  116.449  95.810  63.588  194.106  1.714.915 

2014  141.048  231.196  435.607  588.567  122.103  112.374  82.470  232.526  1.945.891 
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COMPOSIÇÃO DO MOVIMENTO POR SEGMENTO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO
R$ mil

  Lácteos    Agrícola Fábrica  
Rações  Pecuários  Fertilizantes  Defensivos  Serviços  Sementes  Outros  Total 

2014  588.567  435.607  141.048  231.196  122.103  112.374  99.952  82.470  132.574  1.945.891 
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EVOLUÇÃO DA SOBRA LIQUIDA DOS EXERCÍCIOS
R$ mil

ANO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

13.771  17.357 20.508 36.180  37.624 51.642 70.286 72.865 78.882 62.224 
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EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO
:: PRODUTOS PECUÁRIOS

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Leite (l/mil) 114.316 123.823 139.893 153.777 153.167 166.299 182.657 206.692 239.291 279.791

Suínos (t) 23.002 23.044 25.237 29.737 31.398 32.558 37.523 37.673 35.617 33.150
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:: FÁBRICA DE RAÇÕES (T)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Castro 148.218 129.760 162.054 186.079 207.750 219.008 234.295 238.829 276.228 321.901

Piraí do Sul 225.561 239.564 250.109 268.795 241.277 231.132 257.778 258.390 228.218 241.369
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:: PRODUTOS AGRÍCOLAS (T)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Soja 142.359 156.326 149.333 151.856 159.842 189.867 232.471 231.801 283.155 256.340

Milho 148.984 202.730 221.214 260.170 251.172 206.775 152.650 183.791 188.695 150.941

Milho waxy 19.700 11.948 23.285 22.168 25.394 15.291 27.829 30.409 11.173 11.446

Trigo 42.533 27.211 44.331 98.669 88.681 107.686 108.594 94.687 115.683 139.127

Batata Semente 4.211 5.243 4.945 6.034 8.394 9.172 11.258 9.186 8.522 9.865

Batata Consumo 16.343 20.606 25.007 32.950 35.620 45.931 56.728 60.251 44.093 42.211
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EVOLUÇÃO DAS ÁREAS DE PLANTIO (ha)

Verão
Inverno

05/06 
06/06

06/07 
07/07

07/08 
08/08

08/09 
09/09

09/10 
10/10

10/11 
11/11

11/12 
12/12

12/13 
13/13

13/14 
14/14

14/15 
15/15

Culturas

 Soja  54.167  46.062  49.049  52.015  64.101  70.832  67.778  77.386  75.151  83.269 

 Milho  23.193  23.639  26.717  27.760  22.633  17.623  18.806  17.388  15.058  16.350 

 Milho Waxy  1.993  3.699  3.139  3.359  2.041  3.546  3.745  1.235  1.396 

 Feijão   12.933  18.769  15.385  24.867  19.813  21.655  20.647  22.545  22.781  18.041 

 Batata Semente  495  473  508  580  476  442 

 Batata Consumo  2.073  2.253  2.037  2.235  1.847  1.696 

 Subtotal Verão  92.286  92.169  94.290  108.001  111.156  116.382  113.521  121.369  116.709  119.798 

 Trigo  13.120  14.051  27.677  39.643  32.251  34.551  31.395  36.877  42.664 

 Subtotal Inverno  13.120  14.051  27.677  39.643  32.251  34.551  31.395  36.877  42.664  -   

TOTAL  105.406  106.220  121.967  147.644  143.407  150.933  144.916  158.246  159.373  119.798 

Soja Milho Milho waxy Trigo Batata Semente Batata Consumo 
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EVOLUÇÃO DA PRODUTIVIDADE (kg/ha)

Verão 
Inverno
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14/14

Culturas

 Soja 2.886 3.242 3.096 3.073 2.962 3.282 3.420 3.659 3.411

 Milho 8.741 9.358 9.738 9.048 9.136 8.662 9.773 10.852 10.024

 Milho Waxy 5.995 6.295 7.062 7.560 7.492 7.848 8.120 9.047 8.199

 Trigo 2.074 3.155 3.565 2.237 3.339 3.143 3.016 3.137 3.261

 Batata Semente 18.514 23.791 18.079 14.703 20.725

 Batata Consumo 22.157 25.179 29.578 19.728 22.854
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013
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  BDO RCS Auditores Independentes S.S.
  CRC 2SP 013846/O-1 “S” PR

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES 
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos
Administradores e Cooperados
Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda.
Castro-PR

Examinamos as demonstrações Contábeis da Castro-
landa Cooperativa Agroindustrial Ltda. em 31 de de-
zembro de 2014, e as respectivas demonstrações de 
sobras e perdas, das mutações do patrimônio líquido 
e dos fluxos de caixa correspondentes ao exercício 
findo naquela data, assim como o resumo das prin-
cipais práticas contábeis e demais notas explicativas.

RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO 
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
A Administração da Cooperativa é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação dessas de-
monstrações Contábeis de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles inter-
nos que ela determinou como necessários para per-
mitir a elaboração de demonstrações contábeis livres 
de distorção relevante, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro.

RESPONSABILIDADE DOS AUDITORES 
INDEPENDENTES 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião 
sobre essas demonstrações Contábeis com base em 
nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas 
requerem o cumprimento de exigências éticas pelos 
auditores e que a auditoria seja planejada e execu-
tada com o objetivo de obter segurança de que as 
demonstrações Contábeis estão livres de distorção 
relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos 
selecionados para obtenção de evidência a respeito 
dos valores e divulgações apresentados nas demons-
trações Contábeis. Os procedimentos selecionados 
dependem do julgamento do auditor, incluindo a 
avaliação dos riscos de distorção relevante nas de-
monstrações Contábeis, independentemente se cau-
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Castro, 04 de fevereiro de 2015.

     

BDO RCS Auditores Independentes S.S.
CRC 2SP 013846/O-1 “S” PR

             Paulo Sérgio Tufani                                                       Gilberto de Souza Schlichta
Contador CRC 1SP 124504/O-9 “S” PR                        Contador CRC 1PR 35.508/O-5

sada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o 
auditor considera os controles internos relevantes 
para a elaboração e adequada apresentação das de-
monstrações Contábeis da Entidade para planejar os 
procedimentos de auditoria que são apropriados nas 
circunstâncias, mas não para fins de expressar uma 
opinião sobre a eficácia desses controles internos da 
Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação 
da adequação das práticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela 
Administração, bem como a avaliação da apresen-
tação das demonstrações Contábeis tomadas em 
conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opi-
nião.

OPINIÃO
Em nossa opinião, as demonstrações Contábeis aci-
ma referidas representam adequadamente, em to-

dos os aspectos relevantes, as posições patrimonial e 
financeira da Castrolanda Cooperativa Agroindustrial 
Ltda. em 31 de dezembro de 2014, o desempenho 
de suas operações, as mutações do seu patrimônio 
líquido e seus fluxos de caixa para o exercício findo 
naquela data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil.

OUTROS ASSUNTOS
Examinamos, também, as demonstrações do valor 
adicionado (DVA), referentes ao exercício findo em 
31 de dezembro de 2014, cuja apresentação é re-
querida pela legislação societária brasileira para em-
presas de grande porte. Essas demonstrações foram 
submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria 
descritos anteriormente e, em nossa opinião, estão 
adequadamente apresentadas, em todos os seus as-
pectos relevantes em relação às demonstrações Con-
tábeis tomadas em conjunto.
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O Conselho Fiscal da Castrolanda – Cooperativa 
Agroindustrial Ltda., no cumprimento das disposições 
legais e estatutárias, acompanhou a gestão da Coo-
perativa, através da análise em documentos e balan-
cetes e inspeção às instalações, bem como examinou 
as demonstrações contábeis do exercício findo em 31 
de dezembro de 2014 e, considerando o Relatório da 
BDO RCS Auditores Independentes S.S., emitido em 

04 de fevereiro de 2015, bem como as informações e 
esclarecimentos por eles prestados, é de parecer que 
as mencionadas demonstrações financeiras refletem, 
com propriedade, a situação patrimonial e financeira 
da Cooperativa e o resultado de suas operações. Por-
tanto, tais documentos estão em condições de serem 
submetidos à apreciação e consequente aprovação 
dos Senhores Cooperados.

                  Claudio Henrique Kugler                   Mark Allen Harvey
Coordenador                                                                                  Secretário

Henk Boele Kassies
 Conselheiro

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Castro, 04 de fevereiro de 2015.
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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NOTA 01 
CONTEXTO OPERACIONAL

// A Cooperativa possui 837 cooperados (782 em 
2013) e suas atividades consistem basicamente 
em:
a) Comercialização de produtos agrícolas e pecu-
ários dos cooperados, mantendo, no caso dos produ-
tos agrícolas, silos e armazéns para estocagem dos 
produtos, equipamentos para sua secagem, benefi-
ciamento e padronização;

b) Industrialização e comercialização de sementes, 
feijão, rações, derivados do leite, batata e carnes ovi-
nas e suínas;

c) Compra e estocagem de insumos agropecuá-
rios para fornecimento aos cooperados;

d) Prestação de serviços de assistência técnica 
agropecuária aos cooperados.

NOTA 02
APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e es-
tão sendo apresentadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, abrangendo as Normas 
Brasileiras de Contabilidade, os Pronunciamentos, 
Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e a Lei do Co-
operativismo n.º 5.764/71. São observadas ainda, as 
Leis n.º 11.638/07 e a Lei n.º 11.941/09 que modifica-
ram a Lei n.º 6.404/76, em aspectos relativos à elabo-
ração e divulgação das demonstrações financeiras. 
De acordo com a Norma Contábil NBC TE – Entidades 
Cooperativas, as mesmas foram padronizadas em no-
menclaturas e em forma de apresentação.

As demonstrações financeiras foram preparadas com 
base no custo histórico, o qual se baseia no valor jus-
to das contraprestações pagas em troca de ativos ou 
para a liquidação de passivos.

// Moeda funcional e moeda de apresentação
Essas demonstrações financeiras são apresentadas 
em Real, que é a moeda funcional da Cooperativa. 
Todas as informações financeiras apresentadas foram 
arredondadas para o número mais próximo, exceto 
quando indicado de outra forma.

// Uso de estimativas e julgamentos contábeis
 As estimativas e julgamentos contábeis foram ba-
seados em fatores objetivos e subjetivos, com base 
no julgamento da Administração para determinação 
do valor adequado a ser registrado nas demonstra-
ções contábeis, conforme exigido pelo CPC. Itens 
significativos sujeitos a estas estimativas e premissas 
incluem o valor residual e vida útil do ativo imobili-
zado e intangível, provisão para créditos de liquida-
ção duvidosa, provisão para realização dos estoques, 
provisão para contingências, e ativos e passivos re-
lacionados a benefícios a empregados. A liquidação 
das transações envolvendo essas estimativas poderá, 
eventualmente, resultar em valores significativamen-
te divergentes em razão de imprecisões inerentes ao 
processo de sua determinação. A Cooperativa revisa 
as estimativas e premissas anualmente.

NOTA 03
PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO 
CIRCULANTE
Os ativos circulante e não circulante, quando aplicá-
vel, são reduzidos, mediante provisão, aos seus valo-
res prováveis de realização e as aplicações financeiras 
reconhecem os rendimentos pro rata temporis. Os 
passivos circulante e não circulante, quando aplicá-
vel, incluem os encargos incorridos.

 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS LEVANTADAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013
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APURAÇÃO DAS SOBRAS E PERDAS DO 
EXERCÍCIO
O resultado das operações é apurado em confor-
midade com o regime contábil da competência de 
exercícios, o qual considera que as receitas, custos e 
despesas devem ser reconhecidas quando ganhas ou 
incorridas, independentemente de seu efetivo rece-
bimento ou pagamento.
 
MOEDA ESTRANGEIRA
Todas as transações em moeda estrangeira foram 
convertidas para a moeda funcional conforme deter-
mina o CPC 02 – Efeitos nas Mudanças nas Taxas de 
Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis, 
de acordo com as taxas de câmbio oficiais divulgadas 
pelo Banco Central do Brasil. As variações decorrentes 
da conversão foram reconhecidas no resultado como 
receitas ou despesas financeiras.
 
DISPONIBILIDADES
Compreende o saldo em caixa, depósitos bancários 
e aplicações financeiras com liquidez imediata, regis-
tradas ao custo, acrescidas dos rendimentos líquidos 
incorridos até a data do balanço, que não superam 
seus valores de mercado.
 
CONTAS A RECEBER DE COOPERADOS E 
CLIENTES
São registrados no balanço pelo valor nominal dos 
títulos representativos desses créditos, acrescidos 
das variações monetárias ou cambiais, quando con-
tratadas, ajustados a valor presente, quando aplicável 
e deduzidos de provisão para créditos de realização 
duvidosa.
 
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO 
DUVIDOSA – CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
Constituída em montante considerado suficiente 
para fazer frente a eventuais perdas na realização das 
contas a receber, após análise detalhada dos créditos 
vencidos e pareceres dos assessores jurídicos da Co-
operativa.
 
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO 
DUVIDOSA – CONTAS A RECEBER DE 
COOPERADOS
Constituída em montantes considerados suficientes 
para cobrir eventuais perdas, de acordo com a capa-
cidade de pagamento de cada cooperado. Os valores 
a receber dos cooperados demitidos, eliminados ou 
excluídos são integralmente provisionados ao final de 
cada exercício.
 

ESTOQUES
 • Produtos agrícolas e pecuários: são avaliados pelo 
custo de aquisição ou valor realizável líquido, dos dois 
o menor;
• Produtos acabados e em elaboração: são avaliados 
pelo custo médio ponderado de produção;
• Bens para revenda e fornecimento, matérias-primas, 
materiais secundários e demais estoques: são avalia-
dos pelo custo médio ponderado de aquisição.
                             
Os estoques não excedem seus valores realizáveis 
líquidos, sendo ajustados, quando aplicável. Foram 
também, registrados líquidos dos tributos recuperá-
veis. 

INVESTIMENTOS
Os investimentos estão avaliados pelo custo histórico 
de aquisição por tratar-se principalmente de inves-
timentos em outras cooperativas, em conformidade 
com a NBC T 10.8. Os investimentos em sociedades 
não cooperativas também são avaliados pelo custo 
de aquisição, em conformidade com o disposto na 
Lei n.º 6.404/76 e com os pronunciamentos emitidos 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, por não 
se tratarem de investimentos em sociedades coliga-
das ou controladas. Não foram realizadas provisões 
para perdas, por não existirem evidências quanto à 
irrecuperabilidade dos valores investidos.

IMOBILIZADO
Registrado ao custo de aquisição, formação ou cons-
trução, deduzido da depreciação acumulada e de 
perda para redução ao valor recuperável, quando 
aplicável. A depreciação é calculada pelo método li-
near às taxas mencionadas na nota explicativa n.º 12 
e leva em consideração o valor residual e o tempo 
estimado de vida útil dos bens, de acordo com o CPC 
27 – Ativo Imobilizado. As taxas e estimativas de vida 
útil são revisadas anualmente.
 
A cooperativa optou pela não adoção do custo atri-
buído (deemed cost) aos seus ativos imobilizados, 
conforme facultado pelo CPC 27 e ICPC 10.
 
Os gastos são capitalizados somente quando há au-
mento nos benefícios econômicos do imobilizado. 
Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resul-
tado como despesa.
 
ATIVOS BIOLÓGICOS
Segundo o Pronunciamento CPC 29, um ativo bioló-
gico é um animal ou planta vivos. A Castrolanda re-
conhece seus ativos biológicos (florestas, matrizes e 
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reprodutores suínos) pelo seu valor justo, que corres-
ponde ao valor dos insumos aplicados, deduzido da 
exaustão ou depreciação acumulados.

INTANGÍVEL
Compreende os valores pagos pelo direito de uso de 
softwares e registro de marcas de sua propriedade, 
registrados ao custo de aquisição deduzido dos va-
lores amortizáveis, calculados de acordo com suas 
vidas úteis.

REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS
De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 01 – 
Redução ao valor recuperável de ativos, o ativo está 
desvalorizado quando seu valor contábil excede seu 
valor recuperável, seja por venda ou uso no curso 
normal das operações. Anualmente, devem ser ana-
lisados se existem indicadores que apontem para tal 
e, em caso positivo, a perda deve ser reconhecida no 
resultado.

A Castrolanda realiza anualmente análises de indica-
dores de desvalorização de seus ativos financeiros 
e não financeiros, sendo reconhecida uma perda 
quando aplicável. 

OBRIGAÇÕES COM COOPERADOS E TERCEIROS
São obrigações originadas a partir da aquisição de 
bens e serviços no curso normal das atividades da 
Castrolanda, são demonstradas pelos valores de rea-
lização, atualizados por encargos financeiros nos ter-
mos dos contratos vigentes, de modo que reflitam os 
valores incorridos até a data do balanço.
 
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
São reconhecidos quando do recebimento 
dos recursos, inicialmente líquidos dos custos 
de transação, sendo apresentados pelo custo 
amortizado, atualizados pelos encargos incorridos até 
o final dos exercícios (pro rata temporis), nos termos 
dos contratos vigentes, os quais são contabilizados 
como despesas financeiras. 

PROVISÕES E PASSIVOS CONTINGENTES
As provisões são reconhecidas no balanço quando 
a Castrolanda possui uma obrigação legal ou cons-
tituída como resultado de um evento passado, e é 
provável que um recurso econômico seja requerido 
para saldar a obrigação. As provisões são registradas 
tendo como base as melhores estimativas do risco 
envolvido.
 

DEMAIS ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E 
NÃO CIRCULANTES
Os demais ativos circulantes e não circulantes são 
demonstrados aos valores de custo ou realização, 
incluindo, quando aplicáveis, os rendimentos aufe-
ridos. Em razão das características operacionais não 
são aplicáveis ajustes ao valor presente líquido e/ou 
valor justo de realização.
  
Os demais passivos circulantes e não circulantes são 
demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis, 
acrescidos dos respectivos encargos e variações mo-
netárias e cambiais, sendo utilizado o ajuste a valor 
presente quando aplicável.
 
RECONHECIMENTO DAS RECEITAS
A receita de venda de produtos é reconhecida no 
resultado quando todos os riscos e benefícios ine-
rentes ao produto são transferidos para o comprador. 
A receita de serviços prestados é reconhecida no re-
sultado em função de sua realização até a data do 
balanço. Uma receita não é reconhecida se há uma 
incerteza significativa na sua realização.
 
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Tais tributos são calculados com base nas alíquotas 
efetivas de 15% mais adicional de 10% sobre o ex-
cedente a R$ 240 mil no ano sobre o lucro real para 
o Imposto de Renda e 9% para a Contribuição Social 
sobre a base de cálculo da mesma, incidentes sobre 
os atos não-cooperativos. O lucro tributável para am-
bos os casos é obtido partindo-se do lucro contábil 
com atos não cooperativos, ao qual adicionam-se as 
despesas indedutíveis e excluem-se as receitas não 
tributáveis conforme legislação pertinente. Consi-
dera-se ainda, a compensação de prejuízos fiscais e 
base negativa de contribuição social, limitados a 30% 
do lucro real.
 
ATO COOPERATIVO E NÃO COOPERATIVO
Segundo a NBCT 10.8 - Sociedades Cooperativas, es-
tas devem evidenciar separadamente a composição 
do resultado de determinado período, considerando 
os ingressos diminuídos dos dispêndios do ato co-
operativo, e das receitas, custos e despesas do ato 
não-cooperativo, conforme demonstrado na Nota 
Explicativa n° 25.
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NOTA 04 
DISPONIBILIDADES
(Valores expressos em milhares de reais)

As disponibilidades estão representadas como segue:

NOTA 05 
VALORES A RECEBER/OBRIGAÇÕES COM COOPERADOS
(Valores expressos em milhares de reais)

As disponibilidades estão representadas como segue:

A rubrica “financiamentos para custeios” refere-se a recursos fornecidos aos cooperados para aplicação na ati-
vidade agropecuária.

Os “financiamentos para capital de giro” referem-se a recursos fornecidos aos cooperados para melhora do 
fluxo de caixa de sua atividade agropecuária.

Nas “contas produção” estão a movimentação de aquisição de insumos agropecuários e de venda da produção 
agropecuária dos cooperados.
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Os “valores a receber/obrigações intercooperação” referem-se às ações de investimento em conjunto entre as 
Cooperativas Castrolanda, Batavo e Capal nos segmentos de lácteos, carnes e trigo.

NOTA 06 
VALORES A RECEBER DE CLIENTES
(Valores expressos em milhares de reais)

As contas a receber de clientes estão representadas como segue:

NOTA 07 
ESTOQUES
(Valores expressos em milhares de reais)

 Os estoques estão representados como segue:

Insumos agrícolas
Representados substancialmente por defensivos, fertilizantes e corretivos adquiridos para revenda a associados 
e terceiros. 

Produtos lácteos - UBL
Representados por estoques de almoxarifado, matérias primas e produtos acabados das Usinas de Beneficia-
mento de Leite em Castro-PR e em Itapetininga-SP.
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Rações/matéria prima
Representados por matérias primas que serão utilizadas na produção de rações, bem como os produtos aca-
bados desta natureza.

Lojas agropecuárias
Representados por mercadorias diversas e medicamentos veterinários adquiridos de terceiros para revenda.

Produtos agrícolas
Representados por grãos, especialmente soja, milho e trigo, adquiridos de cooperados, vinculados a compro-
missos de venda com indústrias moageiras e ainda não faturados para estas.

Os valores dos estoques não excedem seus valores realizáveis líquidos.

NOTA 08 
TRIBUTOS A RECUPERAR
(Valores expressos em milhares de reais)

As contas a receber de clientes estão representadas como segue:

O saldo de ICMS a recuperar refere-se substancialmente às aquisições de matéria prima, fertilizantes e defensi-
vos de outros estados, sendo suas saídas beneficiadas pelo diferimento dentro do estado do Paraná.

O saldo de ICMS aguardando homologação SISCRED, também refere-se a créditos oriundos a aquisições de 
insumos de outros estados, que foram alvo de pedido de habilitação junto ao fisco paranaense, os quais serão 
utilizados para aquisição de bens e pagamento de fornecedores.

NOTA 09 
OUTRAS CONTAS A RECEBER - CURTO PRAZO
(Valores expressos em milhares de reais)

Estão representadas como segue:
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NOTA 10 
OUTRAS CONTAS A RECEBER - LONGO PRAZO
(Valores expressos em milhares de reais)

Estão representadas como segue:

O montante de R$ 12,051 milhões refere-se integralmente a bens móveis e imóveis recebidos de terceiros e 
cooperados como forma de pagamento de dívidas existentes com a Cooperativa, os quais pela sua natureza, 
não podem ser utilizados na operação normal da Castrolanda. Esses montantes estão contabilizados líquidos 
da provisão para desvalorização, sendo que seus valores de realização não ultrapassam o valor de mercado.

O valor de R$ 7,455 milhões de saldo de ICMS sobre aquisição de imobilizado refere-se em sua maioria a má-
quinas e equipamentos para a nova Usina de Beneficiamento de Leite em Itapetininga, o qual será apropriado 
mensalmente à razão de 01/48 avos a partir do início das operações.

NOTA 11
INVESTIMENTOS
(Valores expressos em milhares de reais)

Os investimentos são representados como segue:

O investimento na Batavo Cooperativa Agroindustrial refere-se ao processo de intercooperação nas indústrias 
lácteas e unidade industrial de trigo.

A Eletrogeração S/A tem por objetivo a exploração de geração de energia elétrica e de outras fontes de energia, 
na qual a Castrolanda tem uma participação de 14,62%.    

A Sicredi Campos Gerais é uma cooperativa de crédito que atua na região dos Campos Gerais, na qual a Co-
operativa Castrolanda detém uma participação de 5,60%, em função de sua movimentação financeira junto 
àquela instituição.
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NOTA 12
IMOBILIZADO
(Valores expressos em milhares de reais)

O ativo imobilizado está representado como segue:

Alinhado à estratégia de crescimento da Castrolanda, foram realizados diversos investimentos em 2014, sendo 
os principais:

•   Continuidade das obras da Unidade Industrial de Carnes em Castro-PR, com investimentos de R$ 119,775 
milhões no ano;

•   Conclusão das obras da primeira fase da Usina de Beneficiamento de Leite no município de Itapetininga-SP, 
com aportes de R$ 65,082 milhões em 2014;

•   Início das obras da nova Unidade de Beneficiamento de Sementes em Itaberá-SP, onde foram investidos 
R$ 12,489 milhões;

•   Investimentos na Usina de Beneficiamento de Leite em Castro-PR, no montante de R$ 9,223 milhões;

•   Visando tornar mais atrativo o evento Agroleite, foram investidos R$ 6,558 milhões em infraestrutura na “Ci-
dade do Leite” em Castro – PR onde o mesmo é realizado;

•   Foram investidos R$ 5,896 milhões no início das obras de uma Unidade Lavadora de Batatas em Castro – PR, 
buscando melhorar a atuação na cadeia de batatas, na qual a Castrolanda já conta com uma Unidade de Bene-
ficiamento de Sementes e uma Unidade Industrial.

NOTA 13
ATIVO BIOLÓGICO
(Valores expressos em milhares de reais)

 Os ativos biológicos estão representados como segue:
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Em atendimento ao Pronunciamento Técnico CPC 29 – Ativo Biológico e Produto Agrícola, as florestas da Cas-
trolanda foram avaliadas a valor justo na data do balanço, com base em laudo de empresa externa contratada 
para tal. As matrizes e reprodutores (suínos) foram avaliados a valor justo com base em laudos elaborados por 
técnicos internos.  

Em ambos os casos, devido à política contábil adotada pela Castrolanda, não houve distorções significativas 
entre os valores praticados e o valor justo, sendo desnecessário ajuste.

NOTA 14
INTANGÍVEL
(Valores expressos em milhares de reais)

Os valores registrados no intangível estão representados como segue:

NOTA 15
FORNECEDORES
(Valores expressos em milhares de reais)

As obrigações com fornecedores estão representadas como segue:

Descrição 2014 2013 2014 2013
Fornecedores mercado interno               54.255               58.858          13.303              20.988 
Serviços prestados de transporte                 1.420                 1.098                 -                       - 
Fornecedores mercado externo                    770                 2.286                 -                       - 
Outras obrigações                    112                    401                 -                       - 
Total 56.557 62.643 13.303 20.988

Curto Prazo Longo Prazo

Os valores na rubrica “Fornecedores mercado externo”, por tratarem-se de itens monetários na forma do Pro-
nunciamento Técnico CPC nº 02, foram convertidos na data do balanço utilizando-se a taxa cambial de fecha-
mento.

NOTA 16
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
(Valores expressos em milhares de reais)

 Estão representados como segue:
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Devido à maior disponibilidade de crédito nas modalidades de adiantamento de leite e beneficiamento para 
industrialização, optou-se por elevar o volume de recursos captados, antecipando-se a uma possível escassez 
futura de crédito rural.

A rubrica “Comercialização” refere-se a recursos captados para adiantamento aos cooperados por conta de 
produção agropecuária entregue à cooperativa.

A rubrica “Insumos agrícolas” conceitua-se como crédito para atendimento aos cooperados por meio do forne-
cimento de defensivos, fertilizantes, corretivos e implementos utilizáveis na exploração agropecuária.

Os “financiamentos para capital de giro” referem-se às linhas PRODECOOP GIRO E PROCAP GIRO, destinadas às 
cooperativas para melhoria de seu fluxo de caixa, equalizadas com encargos de 6,50% a 7,50% a. a., com prazo 
máximo de 6 anos.

Os financiamentos para aquisição de imobilizado são referentes às linhas PRODECOOP e FINAME, e foram uti-
lizados em investimentos principalmente na Unidade Industrial de Carnes e Usina de Beneficiamento de Leite 
em Itapetininga/SP.

Os empréstimos e financiamentos possuem garantias oferecidas na forma de: hipotecas, penhor mercantil, aval 
e fiança dos diretores e notas promissórias rurais emitidas pelos cooperados, com vencimento final em 31 de 
outubro de 2025.

 Os vencimentos de longo prazo, correspondentes ao saldo em 31 de dezembro de 2014, são os seguintes:

 

NOTA 17
OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS
(Valores expressos em milhares de reais)

Estão representadas como segue:

PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS E FISCAIS
A Cooperativa vem discutindo determinadas questões fiscais, trabalhistas e cíveis, tanto na esfera administrati-
va como na esfera judicial, as quais, quando aplicável, são amparadas por depósitos judiciais. A Administração, 
com base na opinião de seus assessores jurídicos, considera que a provisão para contingências fiscais e tra-
balhistas prováveis são suficientes para cobrir eventuais desembolsos financeiros futuros, decorrentes dessas 
questões.



66
Relatório Anual 2014

NOTA 18
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL
O capital social, totalmente integralizado em 31 de dezembro de 2014, é de R$ 291,104 milhões (R$ 130,092 
milhões em 2013), pertencentes inteiramente a cooperados domiciliados no país. De acordo com o Estatuto 
Social, cada cooperado tem direito a um voto, não importando o número de suas quotas partes.

As retenções e integralizações de capital no exercício de 2014 totalizaram R$ 159,355 milhões (R$ 46,114 mi-
lhões em 2013), além de incorporações de sobras ao capital no montante de R$ 5,120 milhões (R$ 7,298 mi-
lhões em 2013). O aumento expressivo nos valores a título de integralizações refere-se ao valor de R$ 140,242 
milhões correspondente ao processo de intercooperação entre as Cooperativas Castrolanda, Batavo e Capal 
nos segmentos de lácteos e carnes.

 O valor do capital social já reflete as baixas dos cooperados demitidos no exercício de 2014, que totalizaram R$ 
3,463 milhões (R$ 7,827 milhões em 2013). 

Após as destinações legais e estatutárias as sobras líquidas do exercício serão destinadas conforme aprovação 
em assembleia dos cooperados.

RESERVAS DE SOBRAS E FUNDOS LEGAIS E ESTATUTÁRIOS
(Valores expressos em milhares de reais)

Estão representadas como segue:

a) FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Fundo de desenvolvimento destinado ao fortalecimento e desenvolvimento dos setores para realização de 
melhoramentos e investimentos, formado por:

•   Destinação de 1% sobre as vendas de insumos e mercadorias, conforme aprovação em AGO;

•   Outros valores e créditos por decisão do Conselho de Administração ou Assembleia Geral.

b) FUNDO DE RESERVA LEGAL
Calculado à taxa mínima de 10% das sobras apuradas no resultado do exercício, o qual se destina a reparar 
eventuais perdas e atender ao desenvolvimento das atividades da Cooperativa.

 

c) FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL - FATES
Calculado à taxa de 5% sobre a sobra líquida do exercício mais o resultado das operações com atos não coope-
rativos, deduzido do resultado das aplicações financeiras. Destinado à prestação de assistência aos cooperados, 
seus familiares e aos colaboradores da Cooperativa.
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NOTA 19
INGRESSO E RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
(Valores expressos em milhares de reais)

NOTA 20
RECEITA E DESPESAS FINANCEIRAS
(Valores expressos em milhares de reais)

NOTA 21
TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
(Valores expressos em milhares de reais)

As transações com cooperativas parceiras em sua maior parte são efetuadas segundo acordos comerciais de 
compra e venda de produtos agropecuários, e estão de acordo com as práticas usuais de mercado. Os saldos 
em 31 de dezembro são:
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NOTA 22
COBERTURA DE SEGUROS
A Cooperativa possui apólices de seguro em valor considerado suficiente para cobrir eventuais sinistros contra 
incêndios, vendavais, danos elétricos, roubo, alagamento, desmoronamento e lucros cessantes, sendo o valor 
em risco de R$ 876,2 milhões, com limite máximo de indenização de R$ 561,2 milhões, com vencimento em 
16/03/2015.

 Os automóveis possuem cobertura total no valor de R$ 4,611 milhões.

NOTA 23
INSTRUMENTOS FINANCEIROS
A Cooperativa mantém operações com instrumentos financeiros. A administração desses instrumentos é efe-
tuada por meio de estratégias operacionais e controles internos visando assegurar liquidez, rentabilidade e 
segurança. A contratação de instrumentos financeiros com o objetivo de proteção é feita por meio de uma 
análise periódica da exposição ao risco que a Administração pretende cobrir (câmbio, taxa de juros etc.). A 
política de controle consiste em acompanhamento permanente das condições contratadas versus condições 
vigentes no mercado. A Cooperativa não efetua aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou quais-
quer outros ativos de risco. Os resultados obtidos com estas operações estão condizentes com as políticas e 
estratégias definidas pela Administração da Cooperativa. Todas as operações com instrumentos financeiros 
estão reconhecidas nas demonstrações financeiras da Cooperativa.

a) Identificação e valorização dos instrumentos financeiros
A Cooperativa opera com diversos instrumentos financeiros, com destaque para disponibilidades, incluindo 
aplicações financeiras, duplicatas a receber de clientes, contas a pagar a fornecedores e empréstimos e finan-
ciamentos. 

b) Caixa e equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários, contas a receber, outros ativos 
circulantes e contas a pagar.
Os valores contabilizados aproximam-se dos de realização.

c) Empréstimos e financiamentos
O valor contábil dos empréstimos e financiamentos em Reais têm taxas que se aproximam do valor de mer-
cado. Para os demais empréstimos e financiamentos, inclusive os denominados em moeda estrangeira, são 
linhas comuns disponíveis no mercado e por isso não apresentam diferenças entre o valor contábil e o valor 
de mercado.

d) Investimentos
Consistem, principalmente, em investimentos em empresas de capital fechado, registrados pelo método de 
custo, nas quais a Cooperativa tem interesse estratégico. 

e) Composição de saldos
Em atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade, os saldos contábeis e os valores de mercado dos 
instrumentos financeiros inclusos no balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014 estão identificados a 
seguir:

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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f) Risco de liquidez
É o risco relacionado a dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros 
que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Cooperativa na 
administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir 
com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com 
risco de prejudicar as operações da Cooperativa.

g) Gerenciamento de Riscos
Os riscos de mercado são protegidos quando é considerado necessário suportar a estratégia corporativa ou 
quando é necessário manter o nível de flexibilidade financeira, mediante exame e revisão de informações rela-
cionadas com o gerenciamento de risco, incluindo procedimentos e práticas a ele aplicadas. 

Os principais fatores de risco de mercado que afetam o negócio da Cooperativa podem ser considerados 
como:

• RISCO DE PREÇO DE MERCADORIA VENDIDAS OU PRODUZIDAS OU DE INSUMOS ADQUIRIDOS
Decorre da possibilidade de oscilação dos preços de mercado dos produtos comercializados ou produzidos 
pela Cooperativa e dos demais insumos utilizados no processo de produção. Essas oscilações de preços po-
dem provocar alterações subsntanciais nos ingressos/receitas e nos dispêndios/custos da Cooperativa. Para 
mitigar esses riscos, a Cooperativa monitora permanentemente os mercados locais, buscando antecipar-se a 
movimentos de preços.

• RISCO DE TAXA DE JUROS
O risco cooperado é oriundo da possibilidade de a Cooperativa incorrer em ganhos/perdas decorrentes de 
oscilações de taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros e que aumentem as despesas fi-
nanceiras relativas a empréstimos e financiamentos captados no      mercado. Visando a mitigação desse tipo de 
risco, a Cooperativa monitora continuamente as taxas de juros de mercado com o objetivo de avaliar a eventual 
necessidade de contratação de novas operações para proteger-se contra o risco de volatilidade dessas taxas, 
buscando diversificar a captação de recursos em termos de taxas prefixadas ou pós-fixada.

• RISCO DE CRÉDITO
Esses riscos são administrados por normas específicas de aceitação de clientes e cooperados, análise de 
crédito e estabelecimento de limites de exposição por cliente, tendo a sua  carteira de clientes pulverizada.

• RISCO CAMBIAL
A administração da Cooperativa optou por não realizar operações envolvendo instrumentos financeiros deri-
vativos (swap) para proteger seu passivo ou exposição líquida em moeda estrangeira dos efeitos de eventuais 
variações cambiais. A Castrolanda não possuía empréstimos em moeda estrangeira na data de fechamento do 
balanço.

NOTA 24
PRODUTOS AGRÍCOLAS DE COOPERADOS EM DEPÓSITO
(Valores expressos em milhares de reais)

Na data do encerramento do exercício, a Cooperativa mantinha em depósito, em seus armazéns, produtos 
agrícolas de propriedade de cooperados. Estes estoques não pertencem à Cooperativa, razão pela qual não 
integram seus saldos de estoque para efeitos contábeis. A título de informação, demonstramos a composição 
desses estoques, com base no preço mínimo estabelecido pelo Governo Federal, como segue:

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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NOTA 25
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS DE ATO COOPERATIVO E NÃO COOPERATIVO
(Valores expressos em milhares de reais)

Atendendo ao disposto no Artigo nº 65, parágrafo único do Estatuto Social e NBC T 10.8 (Entidades Coopera-
tivas), demonstramos a seguir o resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e de 2013 de 
ato cooperativo e ato não cooperativo:

NOTA 26
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CORRENTES
(Valores expressos em milhares de reais)

Em conformidade com o artigo 111 da lei n° 5.764/71, são tributadas as operações do ato não cooperativo, 
previstas nos artigos 85, 86 e 88.
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NOTA 27
DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO ANTES DOS JUROS, IMPOSTOS, DEPRECIAÇÕES 
E AMORTIZAÇÕES - LAJIDA
(Valores expressos em milhares de reais)

NOTA 28
EVENTOS SUBSEQUENTES
Entre a data do encerramento do exercício e a data de aprovação das demonstrações contábeis não ocorreram 
quaisquer eventos que pudessem alterar de forma substancial as situações patrimonial e financeira da Coope-
rativa.

        Frans Borg      Willem Berend Bouwman
     Diretor Presidente              Diretor Vice Presidente

             
 

 

Carlos Alberto Fontoura Kugler
Contador

CRC-PR 039863/O-1
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1) Base de Cálculo Ano 2014 
R$/mil

Ano 2013
R$/mil

 Receita Líquida (RL) 1.883.530 1.655.319

 Resultado Operacional (RO) 70.350 85.219

 Folha de Pagamento Bruta (FPB) 50.318 38.946

2) Indicadores Sociais internos Valor   
R$/mil

% sobre
FPB % sobre RL Valor   

R$/mil
% sobre 

FPB % sobre RL

 Alimentação 5.936 11,80% 0,32% 4.025 10,34% 0,24%

 Encargos Sociais Compulsórios 7.116 14,14% 0,38% 5.016 12,88% 0,30%

 Previdência Privada 1.218 2,42% 0,06% 353 0,91% 0,02%

 Seguro de Vida em Grupo 226 0,45% 0,01% 175 0,45% 0,01%

 Saúde 2.228 4,43% 0,12% 1.557 4,00% 0,09%

 Transporte Coletivo 2.344 4,66% 0,12% 1.300 3,34% 0,08%

 Habitação 210 0,42% 0,01% 98 0,25% 0,01%

 Segurança e Saúde no Trabalho 1.818 3,61% 0,10% 1.352 3,47% 0,08%

 Educação, Capaciação e Desenvolvimento Profissional 1.512 3,01% 0,08% 858 2,20% 0,05%

 Cultura e Lazer 895 1,78% 0,05% 642 1,65% 0,04%

 Participação nos Lucros ou Resultados 7.342 14,59% 0,39% 5.193 13,33% 0,31%

 Total - Indicadores Sociais Internos 30.845 61,30% 1,64% 20.570 52,82% 1,24%

3) Indicadores Sociais - cooperados Valor   
R$/mil

% sobre
FPB % sobre RL Valor   

R$/mil
% sobre 

FPB % sobre RL

 Educação, cursos e treinamentos  203 0,29% 0,01% 137 0,16% 0,01%

 Eventos realizados para jovens e esposas 57 0,08% 0,00% 34 0,04% 0,00%

 Esporte 93 0,13% 0,00% 74 0,09% 0,00%

 Investimentos em novas oportunidades com geração de renda 209.799 298,22% 11,14% 161.710 189,76% 9,77%

 Investimentos de infra-estrutura na Comunidade 546 0,78% 0,03% 368 0,43% 0,02%

 Total - Indicadores Sociais - cooperados 210.698 299,50% 11,19% 162.323 190,48% 9,81%

4) Contribuições para a Sociedade Valor   
R$/mil

% sobre
FPB % sobre RL Valor   

R$/mil
% sobre 

FPB % sobre RL

 Donativos 538 0,77% 0,03% 55 0,06% 0,00%

 Incentivo a cultura e educação 251 0,36% 0,01% 246 0,29% 0,01%

 Tributos (excluídos encargos sociais) 48.760 69,31% 2,59% 39.105 45,89% 2,36%

 Total - Indicadores Sociais Externos 49.549 70,43% 2,63% 39.406 46,24% 2,38%

5) Indicadores Ambientais Valor   
R$/mil

% sobre
FPB % sobre RL Valor   

R$/mil
% sobre 

FPB % sobre RL

 Relacionados com a Operação da Empresa 15.511 22,05% 0,82% 1.927 2,26% 0,12%

 Total dos Investimentos em Meio Ambiente 15.511 22,05% 0,82% 1.927 2,26% 0,12%

6) Indicadores do Quadro Funcional

 Nº de empregados efetivos no final do período 1.282 926 

 Nº de empregados temporários no final do período 42 35 

 Nº de admissões durante o período 823 612 

 Nº de demissões no período 460 486 

 Nº de prestadores de serviços terceirizados 60 59 

 Nº de estagiários remunerados 14 8 

 Nº de estagiários sem remuneração 7 1 

 Nº de empregados afastados 11 19 

 Nº de mulheres que trabalham na empresa 252 155 

BALANÇO SOCIAL
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 % de cargos de chefia ocupados por mulheres 16% 15%

 Nº de negros que trabalham na empresa 365 126 

 % de cargos de chefia ocupados por negros 8% 8%

 Classificação por idade 

 colaboradores até 18 anos 31 22 

 colaboradores de 19 a 30 anos 668 472 

 colaboradores de 31 a 45 anos 504 367 

 colaboradores acima de 45 anos 121 100 

 Tempo de serviço 

 até 1 ano de Cooperativa 563 340 

 de 1 a 5 anos de Cooperativa 490 376 

 de 5 a 10 anos de Cooperativa 160 137 

 de 10 a 20 anos de Cooperativa 80 74 

 acima de 20 anos de Cooperativa 31 34 

 Estado civil 

 solteiros 759 520 

 casados 410 300 

 convivente "amaziado" 142 126 

 divorciados 12 12 

 viúvos 1 1 

 Grau de instrução 

 Nível Superior 411 321 

 Nível Médio 913 640 

7) Indicadores do Quadro Social

 Nº de cooperados ao final do período 837 782 

 Nº de cooperados ativos 837 782 

 Nº de cooperados inativos 16 23 

 Nº de mulheres cooperadas 144 129 

 Variação do nº de cooperados no período 7 4 

 Nº de comitês setoriais 13 11 

 Nº de participantes de comitês 39 39 

 Nº de participantes em Assembléias Gerais no período 137 125 

 Nº de cursos, palestras e treinamentos 47 66 

 Nº de participantes em cursos, palestras e treinamentos 1.146 2.645 

8) Informações Relevantes quanto ao Exercício da Cidadania Empresarial

Relação entre o piso e teto salarial na cooperativa 1,65 1,74 

Nº total de acidentes de trabalho 59 24 

Valor adicionado total a distribuir 223.457 198.074 
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1) Base de Cálculo Ano 2014 Ano 2013

Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela 
empresa foram definidos:

(    ) pela direção

( X ) direção e gerências

(    ) todos os empregados

(    ) pela direção

( X ) direção e gerências

(    ) todos os empregados

Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de 
trabalho foram definidos:

(    ) pela direção

(    ) direção e gerências

( X ) todos os empregados + cipa

(    ) direção e gerências

(    ) direção e gerências

( X ) todos os empregados + cipa

A previdência privada comtempla:

(    ) direção

(    ) direção e gerências

( X ) todos os empregados

(    ) todos os empregados

(    ) direção e gerências

( X ) todos os empregados

A participação nos lucros ou resultados contempla:

(    ) direção

(    ) direção e gerências

( X ) todos os empregados

(    ) direção

(    ) direção e gerências

( X ) todos os empregados

Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos 
e de responsabilidade social adotados pela empresa:

(    ) não são considerados

( X ) são sugeridos

(    ) são exigidos

(    ) não são considerados

( X ) são sugeridos

(    ) são exigidos

Quanto à participação dos empregados em programas 
de trabalho voluntário, a empresa:

(    ) não se envolve

( X ) apóia

(    ) organiza e incentiva

(    ) não se envolve

( X ) apóia

(    ) organiza e incentiva

Número total de reclamações e críticas de clientes e 
consumidores:

- na Cooperativa: 625

- no Procon:        0 

- na Justiça:         0

- na Cooperativa: 414

- no Procon:        1 

- na Justiça:         0
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Praça dos Imigrantes, 03   I   Colônia Castrolanda   I   Castro   I   Paraná
Caixa Postal 131   I   CEP. 84.196-200
Telefone: 55 (42) 3234-8000   I   FAX: 55 (42) 3234-8044
CNPJ: 76.108.349/0001-03   I   Inscrição Estadual: 20.200.331-10

www.castrolanda.coop.br
www.agroleitecastrolanda.com.br 

castrolanda@castrolanda.coop.br

SAC: Serviço de Atendimento Castrolanda: 0800-421050

:: 

www.facebook.com/castrolanda

Saiba mais sobre a Castrolanda
Baixe um leitor QR Code em  seu celular
e aproxime o telefone do código acima.


