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Mais do que um novo meio de 
comunicação, um espaço de 
compartilhamento de ações, 
ideias e reforço aos valores e ao 
dia a dia da nossa cooperativa: 
assim nasce o Acontece na 
Castrolanda. Com objetivo de 
fomentar a integração e dar 
visibilidade aos projetos 
realizados entre todas as nossas 
unidades, setores e 
colaboradores. 

Nosso esforço diário é para 
manter viva a essência da 
Castrolanda por meio dos nossos 
colaboradores, que são o 
alicerce do nosso 

desenvolvimento, caminhando 
juntos para um horizonte ainda 
melhor.

Além de destacar mensalmente 
os assuntos que ocorrem aqui, 
queremos mostrar o quanto a 
nossa cooperativa trabalha para 
que todos se sintam valorizados. 
Esse acolhimento que reflete no 
ambiente e a diversidade que 
compõe os 70 anos de nossa 
história.

Por aqui vamos divulgar tudo o 
que rola na Castrolanda e desde 
já contamos com o engajamento 
e a participação de todos.

#NossasRazõesParaCeleberar
Uma ótima leitura e vem com a gente.



parceria entre Negócios Batata 
e Engenharia Castrolanda 

Ampliação UBF:

Em maio foi finalizado o projeto 
de ampliação da Unidade de 
Batata Frita (UBF), a ideia surgiu 
em 2018 a partir da necessidade 
de aumentar a capacidade 
produtiva da fábrica e atender 
as demandas de novos clientes. 
Com a construção, a UBF tem 
capacidade de produzir 400 
toneladas por mês. 

O planejamento e execução 
feito em parceria com a equipe 
de Engenharia trouxe ampliação 
de mais de 1287m² para o 
depósito de armazenamento e 
construção de uma nova área de 
recepção de batata in natura, 
instalação de maquinário de alta 
tecnologia de fritura e 

empacotamento para o aumento da capacidade 
produtiva.

Para implementação do projeto, a execução foi 
dívida em duas etapas, a primeira contemplou as 
ampliações ainda com o processo produtivo em 
operação. A segunda etapa absorveu a 
substituição dos equipamentos existente e as 
adequações internas. A obra foi totalmente 
entregue no início do mês de maio e atualmente a 
fábrica já retornou com as atividades normais. 

Equipe
Engenharia
e Negócios

Batata.

Entre as melhorias foram 
instalados maquinários de 
alta tecnologia para fritura 
e empacotamento para o 
aumento da capacidade 
produtiva da UBF.
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Maio foi o mês de implantação do 
novo sistema operacional da 
Castrolanda. O SAP Alioth, novo 
software de gestão de recursos, 
está alinhado com o nosso 
Planejamento Estratégico e trará 
transparência e agilidade com o 
acesso às informações, além de 
permitir maior integração entre os 
setores.

O novo sistema facilita a tomada 
de decisões e prove mais 
assertividade no alcance dos 
nossos objetivos estratégicos.

2 ANOS E MEIO DE PROJETO

+ 40 KEY PEOPLE (KP)

DISPONÍVEL NAS 7 
UNIDADES DE NEGÓCIO

+ 33 MIL ETAPAS DE TESTE

24 SISTEMAS

+ DE 50 CONSULTORES 
SAP ENVOLVIDOS

+ DE 100 NOVAS INTERFACES,
SENDO 72 INTERNAS

A implantação do sistema SAP necessitou do auxílio e dedicação de diferentes 
setores da Cooperativa. Na foto, parte dos integrantes da equipe SAP Alioth. 



Um mercado mais 
competitivo exige marcas e 
empresas com mais atenção 
aos clientes para 
potencializar o atendimento 
e tornar isso um diferencial. 
No último mês foi 
oficialmente implantado o 
Serviço de Atendimento 
Castrolanda para 
cooperados. Esse serviço é 
essencial para que tenhamos 
cada dia mais credibilidade 

TÁ ON!

Agora nosso 
SAC atende 
no WhatsApp e 
pelo PowerApps! 

como empresa, aliando 
nossas atividades e produtos 
de qualidade. 

A Central de Atendimentos 
será responsável por receber 
e filtrar todas as 
informações, sugestões, 
reclamações e dúvidas dos 
nossos produtores. Todas as 
áreas de negócio já estão 
inclusas no sistema.

Bora divulgar 
nossos canais?  

0800 042 1050

0800-646-1050
SAC Cooperados

SAC Alegra

A gestão 2021/2022 da Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes 
(CIPA) da Castrolanda Matriz tomou 
posse oficialmente no dia 26 de maio. 
O grupo, escolhido nas eleições do 
mês de abril, é composto por cinco 
titulares (Felipe Giovane do Prado 
Mara, Caroline Buchmann, Maria Eli 
Soares Flugel, Pedro Celso Cardoso 
Junior e Reinan Brito Pereira) e quatro 
suplentes (João Eduardo Sienkiewicz, 
Ricardo Lucas, Amaurício Santos e 
Robson Rene Simão).
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SSMA REALIZA DIAGNÓSTICOS 
DO PROJETO PRESERVANDO 
VIDAS COM VOCÊ

Garantir a segurança e a saúde de 
colaboradores, cooperados e 
parceiros e cuidar do meio 
ambiente faz parte dos 
compromissos da Castrolanda. No 
mês de abril deste ano, a área de 
Segurança, Saúde e Meio 
Ambiente (SSMA) da cooperativa 
deu início ao Projeto Preservando 
Vidas com Você, em parceria com 
a Consultoria SSP.

Do dia 12 de abril ao dia 17 de maio, 
foram realizados diagnósticos nas 
unidades Matriz, Itaberá-SP, 
Entreposto II de Piraí do Sul e 

Alegra. Durante este período, 
foram 21 entrevistas realizadas, 236 
documentos verificados, 3515 
desvios observados, 140 
abordagens comportamentais 
feitas, 9578 fotos tiradas e 671 
pesquisas de compromisso 
respondidas.

Os próximos passos são o 
andamento do plano de ações e a 
realização do workshop Visão 
Futura e de seminários e 
treinamentos e colocar em prática 
o Programa de Observação 
Comportamental (POC).

Itaberá

Matriz

Alegra

Piraí do Sul II
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Leonardo
Rebelo

Há mais de 20 anos no mercado, o novo 
Coordenador de Compras, Leonardo Rebelo, 
traz a sua experiência e entusiasmo para 
contribuir com a transformação e avanço na 
Castrolanda. Graduado em Tecnologia de 
Processamento de Dados e com 
pós-graduação em Gestão Empresarial, tem 
um perfil engajador, colaborativo e alinhado 
aos princípios da Cooperativa. 

Edina Stresser
Atuando há quase três 
anos na Castrolanda, Edina 
é nossa nova Supervisora 
do Financeiro. A 
experiência nas áreas 
administrativas e com 
cooperados nos traz a 
confiança de um trabalho 
de excelência e 
comprometimento.

Ledmar Duminelli
Na Alegra temos também 
nova gestão na Manutenção. 
Ledmar passou a ser o novo 
Coordenador da área. Sua 
ampla experiência em 
frigoríficos e transparência 
contribuem para o 
desenvolvimento coletivo. 

Luiz Mauro Verner
O Supervisor da Unidade de Grãos em Piraí do Sul tem experiência de longa data 
na área agrícola. Quando o assunto é desafio, Luiz Mauro está sempre disposto a 
fortalecer novas ideias e mostrar o seu comprometimento com a Castrolanda.

Luciana Vergueiro
A Engenheira da Computação Luciane 
Vergueiro vem para o posto de 
Supervisora de TI. Os mais de 15 anos de 
trabalho lhe agregaram a experiência, 
dinamismo e flexibilidade necessárias 
para transformar e inspirar equipes. 
Movida pelos mesmos valores da 
Castrolanda, Luciane vem para somar. 

Tem líder 
novo na área! 
Vem conhecer

SOBRE VALORIZAR
NOSSA GENTE
Também temos pessoas já conhecidas que 
agora estão juntos da liderança da Cooperativa. 

Fábio Rodrigo Silva
A produção da Unidade de 
Beneficiamento de Leite 
do Paraná agora passa 
pela supervisão de Fabio 
Silva. Em sua trajetória na 
Cooperativa, mostrou 
lealdade aos nossos 
propósitos e integridade. 
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TREINAMENTO E
dESENVOLVIMENTO

Durante o mês de maio, o setor de Treinamento e 
Desenvolvimento da Castrolanda realizou treinamentos 
online, aplicou o Programa de Formação em 
Compliance, concluiu a participação em aulas da 
pós-graduação em Gestão Estratégica do Agronegócio 
da PUC-PR e integrou 26 colaboradores efetivos.

Treinamento Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)

Treinamento Análise e Solução de Problemas – 
Metodologia PDCA com colaboradores da Matriz e da Alegra.

Presidente Willem Bouwman, na
conclusão da participação no 
curso de Pós-Graduação em Gestão 
Estratégica do Agronegócio PUC-PR.

Integração Moinhos de Vento – 
26 novos colaboradores efetivos
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PRÊMIO
CULTURA C
CASTROLANDA

Você sabia que está participando 
do Prêmio Cultura C Castrolanda, 
na categoria colaborador 
administrativo?

Para conquistar a premiação 
você deve finalizar todos os 
treinamentos EAD o mais rápido 
possível.

Acesse a 
plataforma 
e participe!



COLABORADORES SÃO A NOVA CARA
DA COLEÇÃO EMPÓRIO CASTROLANDA

ENTRECAMPOS

A nova coleção do Empório Castrolanda foi lançada há quase 
um mês e já faz parte do dia a dia de cooperados e 
colaboradores. A Entrecampos, nome escolhido para esta 
primeira campanha, retoma a história dos primeiros 
cooperados: pessoas com orgulho da vida no campo, que 
inclui momentos de trabalho duro e de prazeres na natureza e 
nas reuniões de amigos e familiares.

Com conceito colaborativo, a coleção trouxe modelos 
especiais: quatro colaboradores foram selecionados como 
Embaixadores do Empório e estampam esta identidade em 
todas as mídias da loja.   

Anderson Costa, é colaborador da Castrolanda e topou este 
desafio. “Participar da Campanha foi divertido e uma 
experiência diferente de tudo o que já tinha feito. Quando 
estava na sessão de fotos não tinha noção de como ficariam 
no final, mas o resultado foi surpreendente”, conta.  

Na foto os Embaixadores da coleção Entrecampos: Kenny Rogers, Emily Vitoria, Iasmin Carvalho e Anderson Costa. 
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Que a Castrolanda alcançou números recordes 
no primeiro trimestre de 2021 não é segredo para 
ninguém, mas e agora? Estar atentos as 
novidades do mercado e na busca por excelência 
operacional é uma premissa para a evolução de 
qualquer empresa. 

O Ciclo de Eficiência Operacional 2021 vem para 
afirmar a ideia de que, mesmo com bons 
números, podemos ser cada dia melhor no que 
fazemos. Em termos práticos os projetos estão 
ligados a capacidade da empresa em fornecer 
produtos ou serviços de maneira mais 
econômica, buscar a satisfação de clientes e 
cooperados, sem que isso prejudique a 
qualidade, serviço ou suporte.

Na Castrolanda, a iniciativa tive início em 2020 
com o levantamento das demandas, priorização 
e definição das equipes. Estes grupos passaram 
por treinamento de formação Lean Six Sigma, 
em seguida foram realizadas as etapas DEFINIR, 
MEDIR/ANALISAR e MELHORAR. 

A partir de agora seguimos com a etapa 
CONTROLAR, o objetivo é implementar o plano 
de ação para sustentar e assegurar as melhorias 
propostas. Os novos processos serão 
apresentados no mês de agosto. 

EM TIME QUE 
ESTÁ GANHANDO 
NÃO SE MEXE?

EFICIÊNCIA 
OPERACIONAL:

Temperatura de Expedição

Acuracidade de estoque

Aproveitamento das peças inteiras

Ocupação de caminhões

Recorte de Bacon

Rendimento Paleta Extra

Cancelamento NF´S das Lojas Agropecuárias
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Queda de energia e problemas com o sistema de 
lançamento de dados já não trazem mais dor de 
cabeça aos colaboradores da Loja Agropecuária 
e muito menos aos cooperados. Recentemente 
entrou em operação um novo sistema que 
facilita a operação em casos como estes.

Os dados de uma compra, por exemplo, são 
cadastrados no sistema offline, que imprime 
uma cópia para o cooperado e outra para a loja. 
Este modelo evita que tudo precise ser anotado 
utilizando papel e caneta, minimizando riscos de 
perda de dados e agilizando o processo em 
situações que já são complicadas rotineiramente. 
Quando o sistema original volta ao ar, basta 
pegar os dados e transmiti-los normalmente. 
Fácil, não?

SEM ENERGIA?
SEM PROBLEMAS!

LOJA
AGROPECUÁRIA

COMO TAMPAS DE GARRAFAS 
PLÁSTICAS PODEM AJUDAR OS 
ANIMAIZINHOS DE RUA?
Cuidar do meio ambiente e 
ainda ajudar os animais de 
rua? Pois saiba que é 
possível, sim! No prédio da 
Pecuária os colaboradores 
estão guardando tampas das 
garrafas plásticas de água 
que tomam ao longo do dia 
para doar ao pessoal do 
Proteção Animal 
Independente – grupo de 
cuida de cães e gatos em 
situação de rua em Castro.

O Projeto Tampets funciona 
assim: as tampas de garrafas 
e lacres de latinhas 
arrecadados são levados até 
os pontos de coleta, onde 

acabam recolhidos pelos 
organizadores e realizada a 
troca por dinheiro, que 
posteriormente será utilizado 
para comprar rações ou pagar 
serviços de atendimento 
clínico aos animaizinhos.
A ideia de instalar um ponto 
de coleta no prédio da 
Pecuária foi da encarregada 
administrativa Rosangela 
Gonçalves, no início deste 
ano. “Comecei na minha 
mesa e falei com os colegas, 
que gostaram e foram 
ajudando. O projeto foi 
aumentando e hoje todo o 
prédio já ajuda”, conta a 
colaboradora.

Só entrar em contato com o 
pessoal do Proteção Animal 
Independente pelo telefone 
42 98428-9219 ou pelo e-mail 
protecaoanimalcastropr@gmail.com.

As tampas das garrafas plásticas tomadas 
ao longo do dia não vão mais para o lixo: 
agora são guardadas e recolhidas para 
ajudar cães e gatos de rua.

Tem interesse 
em ajudar? 
É fácil!
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Questões como qualidade e segurança 
alimentar estão sendo enraizadas 
desde a produção até a 
comercialização dos produtos. E 
prezar por um alimento seguro, que 
não representa qualquer perigo ao 
consumidor final, se tornou a principal 
preocupação das empresas do setor 
alimentar.

Visando garantir essa segurança, foram 
criados diversos Sistemas de Gestão e 
Segurança Alimentar (SGSA). Dentre 
eles, a certificação IFS Food – Versão 
6.1. Reconhecida pela Global Food 
Safety Initiative (SFSI), a IFS certifica as 
empresas que cumprem altos padrões 

alegra conquista
certificação 
internacional
ifs foods

Certificação 
demostra 
compromisso da 
indústria com a 
qualidade de 
seus produtos

no âmbito da segurança de alimentos. A 
Alegra, nossa indústria de carne de 
origem suína, passou pela auditoria de 
certificação da norma IFS Food e foi 
recomendada para a certificação.

A auditoria ocorreu entre os dias 24 e 28 
de maio e, segundo o coordenador da 
Garantia de Qualidade da Alegra, Paulo 
Cézar Alves da Silva, a nova certificação 
demostra o compromisso da Alegra com 
seus clientes e consumidores. “A 
certificação mostra que trabalhamos 
cuidadosamente para produzir alimentos 
seguros e de qualidade, trazendo para a 
unidade um grande destaque e vantagem 
competitiva no mercado no qual 
atuamos”, afirma Silva.

Para a Analista de Controle de Qualidade 
e responsável pela norma na Alegra, 
Gislaine dos Santos Chávez, a certificação 
não seria obtida sem o trabalho conjunto 
de todos os setores e processos da 
indústria. “A qualidade está presente em 
nossas ações e no nosso dia a dia. E as 
equipes estavam engajadas, motivadas e 
dispostas em mostrar nossos esforços e 
controles existentes para a garantia da 
qualidade dos nossos produtos. Só tenho 
a parabenizar a todos os envolvidos nesta 
grandiosa conquista”, conclui Chávez.

Equipe da área de Controle de Qualidade Alegra 
responsável pelo projeto que levou a certificação
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As obras seguem em 
andamento na sede 
campestre da Associação dos 
Funcionários da Cooperativa 
Castrolanda (AFCC). E no mês 
de maio foram finalizadas as 
duas quadras de tênis 
profissionais previstas no 
projeto. 
 
Além das quadras de tênis, já 
estão prontos os campos de 
futebol e sintético, a quadra 
de vôlei, a trilha para 
caminhada, o banheiro 
central, o portal de acesso e 
cinco quiosques, sendo dois 
já decorados com as 
temáticas suinocultura e 
leite. 
 
O projeto do clube 
campestre, que iniciou 
efetivamente em 2018, tem 
como objetivo promover a 
integração e ser uma opção 
de lazer para os associados. 
Além dos espaços prontos e 
em construção, também 
estão previstos no projeto a 
piscina, o espaço kids, a sala 
de jogos coberta e a 
decoração de mais três 
quiosques.
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dia das mães

No mês de maio, com o Campeonato 
Brasileiro de Futebol, a AFCC deu início 
à tradicional liga no Cartola FC. Todos 
os colaboradores da Castrolanda 
podem participar realizando a inscrição 
na liga e escalando o time ao longo das 
rodadas da competição.

Para celebrar o Dia das Mães e 
se conectar ainda mais com as 
famílias da nossa Cooperativa, 
a AFCC convidou os 
colaboradores para 
compartilharem no Instagram 
fotos com as mães e marcar o 
perfil da cooperativa, que 
respostou as publicações.  
 
Para todas as mães 
colaboradoras foram 
sorteadas cesta de produtos, 
vale-compras no Empório e 
ensaio fotográfico. 

Como reforço à campanha Cuidar, Envolver 
e Amar, a AFCC doou R$ 50 mil em 
respiradores, máscaras respiratórias, 
oxigênio e EPIs para os municípios de 
atuação da cooperativa. A campanha foi 
lançada em 2020 para auxiliar famílias em 
situação de vulnerabilidade durante a 
pandemia por meio do espírito de 
colaboração de cooperados e colaboradores 
da Castrolanda e de instituições parceiras.

Eunice Vogler Panella Nelseanne Florao
UBBSALEGRA

temporada do
Aberta a

O 1º lugar geral ganhará uma Camisa Oficial

Campeão 1° turno - Camisa Oficial
Campeão 2° turno - Camisa Oficial

Classificação por turno:

Campeão Patrimônio - Camisa Oficial
Premiação especial:



Minha 
história na 
Castrolanda
Pedro Dekkers
Controller

Para você, qual o seu momento 
mais marcante dentro da 
Castrolanda? Aquele do qual se 
recorda com entusiasmo e carinho. 
Pensou? Sejam meses ou anos de 
convivência na Cooperativa, temos 
certeza de que recordou alguma 
situação que torna a rotina de 
trabalho mais leve e que te dá a 
certeza de estar no caminho certo. 

Em alguns casos a experiência 
ultrapassa as barreiras físicas. De 
líderes moldados dentro de nossas 
unidades aos laços de amizade, 
quantos foram formados por aqui? 
Muitas vezes as conquistas da 
Cooperativa passam a se misturar 
com o sucesso pessoal de nossos 
colaboradores e a partir de agora 
recordar estas façanhas é nossa 
tarefa, com a ajuda de 
personagens que começarão a 
aparecer neste espaço para 
compartilhar tudo isso.  

Há 14 anos na Castrolanda, o 
Controller, Pedro Dekkers, já pôde 
vivenciar os mais diversos 
momentos da empresa. “Entrei 
muito novo, com 22 anos, no cargo 
de Auxiliar na Contabilidade de 
Cooperados. Meu sonho era 
crescer aqui dentro, mas nunca 
imaginei chegar aonde estou hoje. 
Era meu segundo emprego e me 
parecia um ‘mar de oportunidades’. 
Nesta época a Castrolanda estava 
iniciando o processo de 
industrialização e com isso o 
crescimento da Cooperativa era 
muito rápido e as mudanças 
aconteciam o tempo todo”, relata.

Pedro é filho de produtor rural e 
sempre esteve muito ligado ao 

agronegócio, conta que apesar 
disso não tinha ideia da dimensão 
da Castrolanda e o mundo 
corporativo era desconhecido para 
ele. “Quando jovens temos a 
vontade de avançar na carreira o 
mais rápido possível e uma 
empresa como a Castrolanda 
proporciona muitas oportunidades. 
Terminei a faculdade, depois 
vieram duas pós-graduações, 
inúmeros cursos e treinamentos. 
Além disso, também adquiri muito 
conhecimento prático, do tipo que 
só se consegue ‘fazendo’, fora da 
sala de aula”.

A liderança chegou para Pedro 
como sucessor na gestão do setor 
de Controladoria, em que 
permaneceu por cinco anos, até a 
criação da função de Controller, 
em 2018.  “As mudanças ocorreram 
muito rápido, esta foi minha 
primeira posição de liderança na 
Cooperativa. É muito diferente 
quando você precisa deixar de ser 
líder de você mesmo para liderar 
uma equipe. Se tornar um gestor te 
dá aquele ‘friozinho na barriga’, eu 
não imaginava que iria acontecer 
naquele momento. Foi necessário 
muito trabalho fora de horário até 
conseguir me adaptar com a nova 
rotina”. Ele conta que se desligar 
das funções antigas para fazer 
exclusivamente a gestão de 
equipes é um trabalho demorado. 

A dedicação ao trabalho e 
confiança profissional conquistada 
nestes anos renderam um convite 
especial. Em um período de 
mudanças internas Pedro ficou 
responsável temporariamente pela 
direção executiva da organização. 

“Foi uma honra ter sido convidado 
para este papel, o desafio era 
gigantesco, mas se revelou uma 
grande chance de crescimento 
pessoal e profissional. Encarei 
como uma missão a ser cumprida, 
e embora eu não me sentisse 
preparado não poderia recusar 
aquele convite feito pela Diretoria. 
Tive apoio de muita gente, 
Conselho de Administração, Fiscal, 
Gerentes, cooperados e 
colaboradores em geral, e ganhei 
anos de experiência naqueles cinco 
meses. Com a maturidade 
adquirida neste período passei a 
entender melhor as dificuldades 
dos negócios e o papel de cada 
gestor. Foi um turbilhão de 
acontecimentos que 
possivelmente tenham me tornado 
melhor como gestor e como 
pessoa”. 

Pedro completa que a expectativa 
agora é poder se manter no nível 
profissional adequado para 
contribuir com o crescimento da 
Castrolanda. “Nesta cadeira ou em 
qualquer outra, todo dia é 
necessário ser melhor do que 
fomos ontem, acredito que este é 
o segredo para quem quer crescer. 
Buscar o autodesenvolvimento e 
não ter medo do trabalho é 
requisito fundamental para isso. 
Nem sempre vai ser fácil, 
entretanto não podemos 
simplesmente desistir, tem que ter 
fé e persistência para continuar 
fazendo a coisa certa. O 
fundamental é trabalhar com ética 
e dedicação sempre, independente 
das circunstâncias”. 
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