
AÇÕES CELEBRAM
OS 70 ANOS DA
CASTROLANDA

VAMOS PENSAR
NO FUTURO DA
COOPERATIVA?

MINHA HISTÓRIA
COM A CASTROLANDA:
aDRIELE OLIVEIRA



Entramos no mês de julho nos aproximando cada vez 
mais do marco histórico de 70 anos da Castrolanda. 
Dentre os vários motivos para comemorar, é preciso 
destacar as ações que os colaboradores, áreas e 
unidades realizam em meio aos afazeres rotineiros de 
trabalho. Estas atividades mantêm vivas a essência e os 
valores da nossa cooperativa, resgatando aquilo que foi 
construído e consolidado pelos pioneiros da nossa 
história.

A segunda edição da revista digital Acontece na 
Castrolanda é um convite para celebrar nossos feitos, 
trabalhos e tudo aquilo que reflete no ambiente que 
compõe a cooperativa. O esforço dos colaboradores é 
diário e merece o devido reconhecimento.

E lembre-se: este conteúdo é feito em várias mãos, 
principalmente a sua. Não deixe de dar sugestões, 
enviar informações que considere relevante e transmitir 
o seu feedback sobre a revista digital. O material ficará 
ainda mais completo se contar com o seu engajamento 
e participação.



pLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

GIRO CSC
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Semeando o conhecimento: a equipe de Engenharia 
participou de um encontro com Murilo Chibinski, 
Consultor na ‘Olho do Dono - Enganharia LTDA’ e 
Professor de Contrução Civil da Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (PUC-PR). 

Agilidade que rende prêmios. Colaboradores foram reconhecidos por sua dedicação no atendimento e aqueles 
que tiveram os melhores índices de agilidade e qualidade apontados pelos clientes internos foram premiados.

Arraiá 
Conscientização 

do Risco Físico 
realizado na 

Unidade 
Industrial de 
Carnes (UIC), 

pelo comitê do 
Risco Físico e 

SAC Alegra.

De olho nos próximos passos! A equipe do Centro de Serviços Compartilhados (CSC) realizou em junho 
seu encontro para o início do Planejamento 2022. O evento estratégico teve o objetivo de buscar 
soluções diferentes para os problemas atuais e definiu o direcionamento para o lançamento de novos 
serviços e melhorias nos processos atuais para atendimento aos clientes internos. 



Nas redes sociais, foi abordado o tema 
de preservação ao meio ambiente, 
com algumas das ações sustentáveis 
das nossas áreas.

No dia 25 de junho, uma live no canal 
da Castrolanda no Youtube celebrou o 
Dia do Imigrante. O evento online, 
apresentado pelo presidente Willem 
Berend Bouwman, trouxe as memórias 
de pioneiros da imigração holandesa 
no Brasil e o lançamento do hotsite 
que conta com conteúdos exclusivos 
dos 70 anos. Para acompanhar a live, 
os cooperados receberam um kit com 
champanhe e duas taças 
personalizadas com o logotipo de 
aniversário da cooperativa.

Ações celebram 
os 70 anos da 
Castrolanda

Live Dia do Imigrante. 

Decoração 
espalhada 
pelas unidades. 

Na última semana do mês, o prédio corporativo 
foi decorado com mobiles dos 70 anos e os 
líderes ganharam displays de mesa com o tema 
da campanha. Mais ações especiais estão 
previstas para os próximos meses.

Roda de Conversa

campanha dos 70 
anos da Castrolanda 
teve sequência no 
mês de junho com 
ações que apresentam 
as ‘Nossas razões para 
celebrar’. Uma delas 
foi o lançamento do 

‘De olho na Castrolanda’, uma websérie 
em vídeo que fala sobre os projetos da 
cooperativa.
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Workshop Plano Estratégico de Visão Futura.

Projeto Preservando Vidas com Você 
realiza diagnósticos e workshop

área de Segurança, Saúde e Meio Ambiente (SSMA) 
da Castrolanda deu sequência, no mês de junho, ao 
Projeto Preservando Vidas com Você, em parceria 
com a SSP Consultoria. Nos dias 21, 22 e 23, no 
diagnóstico preliminar de riscos na Unidade de 
Batata Frita (UBF), foram duas entrevistas realizadas, 
87 documentos verificados, 19 abordagens 
instrutivas aos colaboradores, 35 pesquisas 
respondidas e 985 fotos tiradas para geração do 
relatório final entre pontos fortes e as situações de 
melhorias encontradas.

No dia 28, também foi realizado o workshop ‘Plano 
Estratégico de Visão Futura’, quando foi apresentado 
ao Colegiado da Cooperativa resumo sobre os 
diagnósticos e definição das ações estratégicas de 
SSMA. 

Segue em andamento as ações dos planos de 
contenção das unidades, o planejamento dos 
seminários em ‘Gestão SSMA’ e ‘Observação 
Comportamental’ e a implementação de novas 
ferramentas.

ssma
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O novo Gerente Regional São Paulo traz a 
sua experiência de mais de 15 anos em 
gestão no agronegócio para agregar à 
equipe da Castrolanda. Formado em 
Agronomia Escola Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz e com MBA em 
Agronegócio pela USP e Gestão Estratégica 
de Pessoas pela FGV, Matheus tem 
expertise e conhecimento no trabalho junto 
a cooperativas agroindustriais.

Tem líder 
novo na área! 
Vem conhecer

Mateus
Lourenção
Gerente Regional São Paulo
Negócios Agrícola

Com experiência de mais de cinco anos na 
área, a Engenheira Química Wilcieli Correa 
Barbosa assume o cargo de Coordenadora 
de Qualidade. A gestora agregará suas 
habilidades com trabalho em equipe, 
proatividade, negociação e espírito de 
liderança para assumir o novo desafio e 
fortalecer ainda mais a nossa Cooperativa.

Wilcieli 
Barbosa
Coordenadora de
Controle de Qualidade
Grãos
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Você sabia que o 
colaborador com mais 
tempo de Castrolanda 
trabalhou na cooperativa 
por mais de 50 anos?

Popke Ferdinand van der Vinne foi 
colaborador da Castrolanda por 53 anos. 
Seu Fredy, como é conhecido por todos, 
se aposentou em 2018, quando estava no 
cargo de Diretor Executivo e deixou sua 
história marcada na Cooperativa, além de 
ter o título de cidadão honorário da 
cidade de Castro.

Você sabe qual 
colaborador está 
há mais tempo 
na Castrolanda?

A zeladora Ely Klimek 
também é exemplo de 
dedicação à Cooperativa. 
Ely iniciou sua trajetória 
na Castrolanda em 
outubro de 1981 e, neste 
ano, completa 40 anos de 
casa.



PROGRAMA LIDERAÇÃO:

desenvolvendo 
as lideranças 
da cooperativa
Sabemos que o líder inspira e busca 
sempre fortalecer a relação com os seus 
colaboradores. Com esta premissa e a sua 
solicitação na Pesquisa de Clima, foi criado 
o LíderAção, programa personalizado com 
o objetivo de fortalecer nossa gestão com 
assuntos atuais voltados para temas como 
Liderança, Comunicação, Feedback, Gestão 
de Pessoas e Planejamento Estratégico.

Este programa já começou e agora 
queremos saber de você: já está sentindo a 
mudança em seu líder? Vamos buscar o 
desenvolvimento juntos!

COMUNICAÇÃO ADOTA
RECURSO DE ACESSIBILIDADE
NAS REDES SOCIAIS
Com o objetivo de trazer mais 
acessibilidade às redes 
sociais da Castrolanda, no 
mês de junho, o setor de 
Comunicação e Marketing 
adicionou às postagens o 
texto alternativo. Mais do que 
uma legenda, a ferramenta 
faz a leitura da imagem para 
pessoas com deficiência 
visual.

O texto alternativo, 
disponível nas redes sociais 
Facebook, Instagram e 
LinkedIn, é lido por um 
software específico para isso. 

Quando não há texto 
alternativo, o software ‘pula’ 
a imagem na leitura da tela, o 
que compromete a 
compreensão do material 
para quem tem deficiência 
visual. 

O recurso implementado nas 
redes sociais está sendo 
aprimorado e será 
adicionado, na sequência, às 
demais produções da 
Comunicação, como a 
newsletter diária De Olho na 
Cooperativa e a revista digital 
Acontece na Castrolanda.

INFORMAÇÃO PARA TODOS:



Querendo ou não, a maioria de nós tem a figura do Diretor 
como um pouco mais distante e, quando a gente tem essa 
oportunidade de tomar um café com ele, vemos que não é 
uma figura inacessível. O fato de você conhecer, poder dar 
um bom dia diferente é muito válido. O feedback de todo 
mundo que participou foi muito positivo, justamente por 
ser uma conversa leve, de poder colocar os seus pontos e, 
principalmente, entender a diretriz e quais caminhos a 
Castrolanda está pensando para frente. O Seung deixou 
isso muito aberto e o pessoal aproveitou bastante para 
tirar as dúvidas, como a gente está em relação aos 
resultados e como estamos vendo as cadeias. Essa troca 
de informações é muito importante”. 

Tasso Roquete Pinto
Coordenador de Produção

Foi uma experiência ímpar no sentido de poder expor as 
ideias, os conhecimentos e até mesmo soluções para a 
Cooperativa como um todo. Todos que tiverem a 
oportunidade devem participar, pelo fato de poder se 
aproximar da diretoria e dos gestores da própria área, 
aproveitar as ideias e unir forças também com estes 
colegas para com os projetos apresentados à diretoria. O 
fato de algumas das sugestões ocorrerem já na sequência, 
de maneira bem rápida, é extremamente gratificante. É um 
espaço que temos para expor visões, tirar dúvidas, fazer 
comentários e buscar soluções que estejam alinhadas com 
a expectativa da diretoria. É um momento colaborativo em 
prol não só da sua área de negócio, mas da cooperativa 
como um todo”. 

Augusto Alfred Meierjürgen
Encarregado de Pesquisa e Desenvolvimento ANL

Café com Boas Ideias 
aproxima você da 
Diretoria Executiva

Já pensou em tomar café e bater um papo com o 
Seung Lee? Agora você pode! O Café com Boas 
Ideias foi criado para que os colaboradores e o 
Diretor Executivo possam ter uma conversa informal 
e tirar dúvidas sobre diversos temas relacionados à 
Cooperativa. Os primeiros três encontros foram 
realizados com as lideranças, mas a iniciativa 
também será aberta aos demais colaboradores. 
Fique atento! Você pode ser o próximo a participar!

Confira o que os nossos colegas que já participaram 
do encontro têm a dizer:

Café com boas ideias



Linha Ética 
Castrolanda

Linha Ética Castrolanda (LEC) é um canal 
para receber relatos, sugestões, dúvidas ou 
apontamentos de situações que 
descumprem o nosso Código de Conduta 
ou as políticas internas.

Todo o relato recebido na LEC pode ser 
feito de forma anônima. É importante 
destacar que este é um canal terceirizado, 
administrado pela KPMG, ou seja, não há 
nenhum tipo de conflito de interesse na 
avaliação dos relatos recebidos.

Este é um canal seguro e sigiloso. Todos os 
relatos da Linha Ética Castrolanda são 
analisados de forma objetiva e não pessoal, 
isso quer dizer que o relato será avaliado de 
acordo com as ações descritas e não as 
pessoas mencionadas.

Neste ano, a LEC completa três anos de 
lançamento. Foram mais de 500 relatos 
neste período, só no primeiro semestre de 
2021 os relatos foram mais de 90.

Quer conhecer um pouco 
mais sobre a LEC? Acesse 
castrolanda.coop.br/cultura-c/linha-etica
ou procure a equipe de Compliance.

PARTICIPE DO PRÊMIO CULTURA C 
O Prêmio Cultura C Castrolanda reconhece 
colaboradores e cooperados exemplos de 
integridade, homenageando histórias e atitudes 
éticas. Todos os participantes que passam por 
treinamentos e atividades promovidas pela área de 
Compliance tem sua dedicação valorizada e 
recompensada nesta homenagem.

Ainda dá tempo de participar! A premiação para a 
categoria INTEGRIDADE ocorre em outubro.  

Aponte a câmera 
do seu celular para 
acessar o sistema 
de perguntas



As equipes participantes dos projetos de Eficiência 
Operacional apresentaram os seus trabalhos no 
último mês. A proposta era criar um ambiente de 
compartilhamento de boas práticas e das lições 
aprendidas até o momento,  melhorias que serão 
utilizadas como premissa para os projetos do 
próximo ciclo. Além disso, foram apresentados os 
resultados preliminares de cada projeto. 

O evento teve participação do Diretor Executivo, 
Seung Lee, que lembrou da importância dos 
processos operacionais para se ganhar escala, 
evitar erros e ter mais agilidade. 

Durante a apresentação, cada líder teve a 
oportunidade de comentar o seu trabalho, 
contextualizar os obstáculos, análises e ações 
realizadas até o momento trazendo o resultado do 
indicador de referência do projeto e apresentando 
a sua equipe. 

PROJETOS DE EFICIêNCIA
OPERACIONAL TRAZEM 
RESULTADOS 

EVOLUIR E
TRANSFORMAR:

ÁREAS ENVOLVIDAS:

ALEGRA, AGRÍCOLA, 
LEITE e CARNES.
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É muito importante para os 
colaboradores essa oportunidade de 
apresentar seus trabalhos, isso valoriza 
as pessoas e fortalece o engajamento e 
trabalho em equipe. Este método é 
transformador, gera mudança de 
cultura organizacional e solidez nos 
negócios”. 

Valdomiro Santuches
Gerente Industrial Alegra

Foi muito bom para vermos de maneira 
ampla o trabalho de cada equipe, o 
engajamento de todos na melhoria de 
seus processos, nos inspira a buscar 
melhorias também”. 

Luan Rafael Lopes
Encarregado Loja Agropecuária Matriz

Isto mostra que o engajamento e 
comprometimento dos grupos de 
trabalho são peças fundamentais na 
busca pela eficiência operacional. Foi 
uma responsabilidade e satisfação 
representar a minha equipe”. 

João Aveluca
Controlador de Estoque Alegra

Este compartilhamento é fundamental 
para promover a cultura de Eficiência 
Operacional e aprendizado coletivo. Há 
várias iniciativas que podem ser 
aplicadas em outras áreas, é ótimo ver a 
interação entre os projetos e 
valorização do trabalho realizado pelos 
integrantes dos grupos”. 

Tatiane Bugallo
Gerente Agrícola

A Etapa Controlar tem como objetivo 
implementação do plano de ação proposto. 

PRÓXIMOS PASSOS: 
Etapa Melhorar irá sustentar 
e assegurar as melhorias.



Já como resultados das avaliações 
e projetos do ciclo de Eficiência 
Operacional, foi identificado a 
necessidade de implantação do 
Movimento 5S no Centro de 
Distribuição e Loja Agropecuária 
Matriz. 

O processo de implantação 
começou com o envolvimento da 
equipe de Assertividade de Estoque 
das Lojas Agropecuárias (Rosilene 
Butture, Nagela Barbosa, Luan 
Bonfim, Thais Ramos, Cleverson 
Saraiva), junto com a Analista de 
BPMO, Caroline Sabião Braga e o 
líder do Movimento 5S, Nazir Traya. 

Na busca por estas melhorias, 
todos os colaboradores da área 
passaram por treinamentos de 
introdução ao programa e pelos 
conceitos de organização do 5S.

EFICIÊNCIA 
NA PRÁTICA

Em junho foram lançadas atualização do 
Movimento 5S na Castrolanda, foram 
realizadas  melhorias para  condução e 
progresso do programa. As mudanças 
aplicadas tiveram como base as 
necessidades e feedbacks das unidades de 
negócio e seus avaliadores.

As alterações abrangeram o processo de 
avaliação, Portal de Gestão, normas e 
regulamentos do programa, organização 
das áreas de cada unidade de negócio e 
outras.

ATUALIZAÇÕES 5S 

Treinamento Avaliadores 5S UBBS

Implantação 5S CD e Loja

Os responsáveis pelas avaliações de cada 
área de negócio participaram de um 
treinamento para reciclar a execução das 
avaliações e compartilhar as boas práticas 
adquiridas no último ano.

Atualmente o programa está implementado 
nos  Negócios Agrícola, Fábrica de Rações - 
Piraí do Sul e Unidade de Beneficiamento 
de Batata Semente (UBBS).
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De olho em novas 
oportunidades de negócio

possível cultivar lúpulo no Brasil? 
Do total utilizado pelas indústrias 
cervejeiras do país, 99% é 
importado. Ainda assim, alguns 
produtores de Santa Catarina e de 
São Paulo estão se aventurando 
em um mercado que, até então, é 
extremamente novo.

Estar atento às oportunidades de 
negócio sempre foi um dos 
trunfos da cooperativa, que a cada 
ano tenta se antecipar às 
novidades do mercado.
 
Pensando no futuro, 
colaboradores da Castrolanda 
estiveram durante o mês de junho 
em uma visita técnica a uma das 
poucas propriedades do Brasil que 
produzem lúpulo. Localizada em 
Fartura (SP), as terras de pouco 
mais de 0,6 alqueires contam com 
o cultivo e manejo da planta há 
cerca de 5 anos – e somente nos 
últimos dois conseguiu colher e 

vender a produção para micro 
cervejarias da região.

A comitiva da Castrolanda foi 
formada pelo Coordenador 
Comercial de Cereais, Maicon 
Stelle, pelo Engenheiro 
Agrônomo Julio César Gomes 
Antunes, pelo Analista de 
Estratégia Everton Cruz e pelo 
cooperado Alexander Augustus 
Mittelstedt – Coordenador do 
Comitê de Agricultores da 
cooperativa.

É impossível fazer qualquer 
previsão de que a Castrolanda 
possa investir no lúpulo para os 
próximos anos. O que podemos 
cravar é que a cooperativa, 
juntamente com seus 
colaboradores e cooperados, está 
sempre atenta às oportunidades 
de escalonar os negócios e 
alavancar o crescimento.

O lúpulo exige condições climáticas 
específicas para o crescimento. Duas das 
principais são uma região de plantio com 
pouco vento e que as plantas fiquem 
penduradas. As exigências podem ser 

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS
cumpridas com a implantação de barreiras 
– como árvores nas laterais da lavoura – e a 
instalação de estruturas que permitam o 
desenvolvimento vertical.



O segundo semestre na Castrolanda é 
sempre marcado pelo desenvolvimento 
do plano orçamentário do próximo ano. 
E, como de costume, o planejamento 
para 2022 já começou. Durante o mês 
de junho, alguns setores administrativos 
deram o pontapé inicial no projeto que 
vai definir alguns rumos da cooperativa 
no próximo ano. E com novidades!

Além de pensar somente em 2022, o 
objetivo é estender o planejamento de 
metas e projetos até 2024. Com o 
trabalho em conjunto é possível realizar 
um plano orçamentário mais específico 
e organizado: que sabe de onde vai sair, 
por quais áreas vai passar e onde deve 
chegar.

Nos meses de julho e agosto devem 
ocorrer reuniões de trabalho com as 
áreas corporativas e de negócios para 
que sejam definidas as metas e projetos 
– o que resultará em informações para a 
construção do orçamento. 

Pela primeira vez o trabalho será feito 
em sinergia entre as áreas. Os 
workshops contarão com 
representantes de vários setores da 
cooperativa que, juntos, pensarão não 
somente em uma área específica, mas 
em como aquele trabalho impacta e 
depende de outras equipes e 
colaboradores da Castrolanda. O 
objetivo é fazer com que essa 
construção esteja totalmente 
interligada e conectada. O 
planejamento requer muita participação 
e foco de todos os envolvidos.

Vamos pensar 
no futuro da 
cooperativa?

Planejamento
2022 & 2024

Equipe 
pronta para 
fechar novos
negócios!

Comercial
Agrícola

O mercado agrícola cresce em ritmo acelerado e, 
para acompanhar o desenvolvimento, a Castrolanda 
também precisar estar em constante evolução. 
Pensando nisso, a equipe de Negócios Agrícola 
realizou, no dia 1º de julho, uma reunião para alinhar 
as estratégias de vendas e capacitar a equipe 
comercial para novos desafios que teremos pela 
frente.

Seguindo todas as normas determinadas pelas 
autoridades de saúde para a prevenção da Covid-19, 
o evento no Bourbon Ponta Grossa Convention Hotel 
contou com a presença de toda a equipe comercial – 
que se reuniu presencialmente pela primeira vez 
desde a reestruturação realizada há cerca de um ano 
e meio atrás.

O encontro foi cheio de ideias e de novas 
informações sobre o desenvolvimento da área de 
negócios e da própria cooperativa. Ao longo do dia 
os colaboradores contaram com palestras e 
conversas com gestores das áreas de 
Desenvolvimento Humano (DH), Sementes, Insumos, 
Assistência Técnica e tantas outras.

Uma das presenças foi a da Gerente de Negócios 
Agrícola da Castrolanda, Tatiane Bugallo. “O agro 
cresce em um ritmo bastante elevado. Se não 
ficarmos atentos às novidades do mercado e 
repassarmos todo esse trabalho para nossos 
representantes, podemos ser surpreendidos em 
algum momento lá na frente. Encontros como estes 
servem para alinhar toda a equipe rumo ao mesmo 
objetivo, capacitando a todos para garantirmos o 
crescimento da cooperativa”, conta.
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APP POOL LEITE
SMARTFLOW MOSTRA 
INFORMAÇÕES DE
COLETA EM TEMPO
REAL AO PRODUTOR

Aplicativo
Pool Leite
Smartflow

Pool Leite, entidade que representa os 
cooperados da cadeia leiteira das 
cooperativas Castrolanda, Capal e Frísia 
junto às indústrias, disponibilizou, em 
junho, uma ferramenta que facilita o dia a 
dia dos produtores. O aplicativo Pool Leite 
Smartflow, disponível no Google Play e na 
App Store, mostra os dados de coleta de 
leite em tempo real.

A ferramenta permite uma comunicação 
personalizada com o cooperado e 
fortalece a logística, já que é possível 
monitorar as coletas realizadas, os 
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MAIS CONFORTO
PARA NOSSOS
COLABORADORES

volumes de leite e outras informações 
pertinentes ao processo. Em uma timeline, 
o produtor tem acesso à programação de 
coleta, ao mapa de produção do leite, aos 
comunicados da cooperativa e a 
indicadores que mostram como está a 
qualidade do leite e auxiliam no 
planejamento.

Para ter acesso aos dados da coleta e 
demais informações disponíveis no 
aplicativo, o cooperado pode entrar em 
contato com os colaboradores do Pool 
Leite e solicitar login e senha.

Junho foi o mês de 
repaginar o visual dos 
colaboradores 
administrativos da Alegra. 

Os novos modelos foram 
pensados para garantir 
mais conforto e 
bem-estar a todos e 
contam com uma nova 
cor, melhor qualidade e 
um estilo mais moderno. 



A logística contribui de forma crucial para o 
sucesso dos negócios na atualidade. Sem 
uma boa eficiência nos processos 
relacionados à exportação, como 
armazenagem, transporte, desembaraço 
aduaneiro, documentação, entre outras, as 
empresas não conseguem manter o seu 
diferencial competitivo, 
independentemente do seu tamanho ou do 
seu segmento de atuação. 

Desde 2020, a Alegra vem se despontando 
no Mercado Externo e, em consequência, 
novos investimentos estão sendo realizados 
no setor. Um exemplo é o projeto de 
estufagem direto na planta, que vem em 
linha com os projetos estratégicos de 
crescimento da unidade. Até então os 
carregamentos de exportação da Alegra 
eram realizados em armazens terceiros. 

Segundo o Coordenador de Mercado 
Externo da Alegra, Erik Schüller, o projeto 
possibilitará atender os pedidos dos clientes 
externos com mais rapidez, garantir maior 
Shelf Life para a venda e trará redução de 
custos significativos para a indústria. “Hoje a 
transferência para armazém representa 30% 
do custo de logística de uma exportação da 
Alegra”, comenta Schüller. 

Alegra realiza primeiro carregamento 
de exportação direto na planta

O projeto, que está sendo realizado em 
conjunto com as áreas de Logística e SIF, teve 
seu primeiro carregamento efetuado com 
sucesso no dia 23 de junho. A carga saiu da 
Alegra com destino à Argentina em menos de 
76 horas do que realizado pelos armazéns 
terceiros. “Em menos de oito horas, o veículo se 
apresentou, foi carregado, emitida toda a 
documentação, aprovada pelo MAPA e liberado 
para viagem. Não foi preciso transferir a 
mercadoria e nem submeter a documentação 
para aprovação de centrais de certificação, 
como é feito hoje. Neste modelo de 
carregamento, nosso próprio veterinário da 
unidade é quem assina. São duas etapas da 
exportação que levam muito tempo”, explica 
Schüller. 

Realizar 100% do carregamento de exportação 
direto na planta Alegra é o maior objetivo do 
projeto. “Acredito que, após os 
desdobramentos de todas as ações de 
melhorias e ampliações previstas até 2023, esse 
objetivo será alcançado”, conclui o 
Coordenador.

Realizado no dia 23 de junho, o carregamento faz parte 
do projeto de estufagem e tem como objetivo dinamizar 
o processo de carregamento para exportação.
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expressa a Supervisora de 
Compliance, Adriele Cristina 
Schmidt. 

Adriele iniciou a carreira na 
Castrolanda logo após concluir o 
curso de Direito e a vaga de 
estágio surgiu como uma 
oportunidade única de 
crescimento. Nascida em Castro, 
ela conta que sempre viu a 
Cooperativa como um lugar de 
muitas possibilidades. “Na minha 
primeira entrevista para o estágio 
aqui, achei que tinha dado tudo 
errado, mas já estou 
compartilhando do mundo 
Castrolanda desde 2014. Quando 
comecei, era muito diferente de 
agora”, conta.  

Logo depois do primeiro contrato 
de estágio, Adriele foi convidada a 
uma vaga como colaboradora 
efetiva e fala que o segredo é 
aproveitar todas as oportunidades 
disponíveis na Cooperativa. “A 
minha perspectiva sobre a 
Castrolanda nunca mudou, sempre 
há a possibilidade de crescimento 
aqui dentro. Todos os dias aprendo 
muito e tenho a certeza de que 
tudo o que fizemos já traz uma 
diferença gigantesca no presente e 
no futuro. O trabalho que 
entregamos hoje tem reflexos no 
amanhã”.

Desafios 
Na trajetória da liderança, Adriele 
fala que é uma missão ser a ponte 
entre a equipe e os novos 
objetivos. “No começo, senti medo 
de errar e não ser a líder que 
precisavam que eu fosse. Todo 
gestor tem uma missão e isso me 
fazia pensar se eu entregaria aquilo 
que a Castrolanda precisava. Agora 
sei que minha tarefa como líder é 
fazer com que minha equipe 
cresça junto comigo. Isso é bom 
para todos, eu não sou mais 
individual. Meu papel é preparar a 
equipe para quaisquer que sejam 
as metas deles”.

Cultura C 
Em 2018, Adriele recebeu o desafio 
de ser a responsável pela área de 
Compliance, além de uma das 
criadoras da Cultura C e da Linha 

Ética Castrolanda. “O Setor de 
Compliance foi um grande desafio, 
veio com a reestruturação da 
Castrolanda. Eu estava tentando 
mudar algo cultural dentro da 
Castrolanda, não poderia fazer isso 
sozinha. A criação da Cultura C 
surgiu a partir do 
compartilhamento de ideias, e eu 
só tenho a agradecer a todos que 
apoiaram e apoiam esta ideia até 
agora”, comenta Adriele. 

A Supervisora ainda comenta que o 
único segredo para se trabalhar 
bem é exercer suas funções com 
ética. “Independentemente do 
cargo que se ocupa naquele 
momento, é preciso trabalhar com 
ética, ser sempre verdadeiro em 
todas as ações e ter pensamento 
coletivo. No futuro estas boas 
ações podem ser exemplos para 
outros”.  
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Minha 
história na 
Castrolanda
Adriele Cristina de Oliveira
Supervisora de Compliance

Minha visão quando 
pisei pela primeira 
vez na Castrolanda, 
era de uma 
empresa gigante. 
Haviam tantas 
possibilidades, eu 
sabia que aqui iria 
nascer uma nova 
Adriele, que 
poderia crescer e se 
desenvolver”

Lançamento da Cultura C, em 2018. Entrega oficial do Código
de Conduta Castrolanda ao então Presidente, Frans Borg. 

Sipat 2016 com a participação de 
Marcelo Negrão e o Lars Grael. 



Gilberto Aparecido 
de Lima Junior

Aryane Halat 
de Souza

Diego Izidoro 
Alves

Josmar de Oliveira 
Ferreira

Anderson de 
Assunção Oliveira

Jefferson Tana 
dos Santos Lima

Leandro Inocêncio 
de Oliveira

Priscila Biasio 
de Bonfim

João Augusto 
Corrêa da Silva

Neiton Junior 
Carneiro

Marcos André
Alcino dos Santos

Adão Ednilson
Rodrigues de Almeida

Fernando Henrique 
de Paula

Eloi Jose Sulzbach

Anderson Fernando 
Oles

Lorival de Souza

Dilson Bandoni 
Junior

Eliseu Ferreira

Leonel Aparecido 
dos Santos

Thiago Andrade 
Valenga

Jhonatam Rafael 
de Lima Ribeiro

Diego Van H. 
Alves da Cruz

Higor Junior dos
Santos Correia

Carlos Alberto da
Silva dos Santos

Cleverson José 
R. Saraiva da Silva

Fabio Siebert

Valdemiro Ferreira

Fabianne Aparecida
de Souza

Mauro Cezar de Faria

Carlos Alberto
Fontoura Kugler

Gente que faz história
na Castrolanda

10 ANOS

25 ANOS

Confira quem foram os aniversariantes 
de empresa no primeiro semestre

20 ANOS
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30 ANOS




