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O ano de 2021 veio para mostrar que todos os dias são novas chances para nos 
conectarmos com nossa história, com nossos pares e com o propósito que a 
Castrolanda deixa para cada envolvido. 

O último mês deixou isso ainda mais claro: passado e futuro são parte de um 
mesmo objetivo. O Conexão Agroleite apresentou um pouco da trajetória de 
uma das maiores feiras de tecnologia do leite e mostrou como cooperados e 
colaboradores fazem a diferença em todos os detalhes. 

Nestas sete décadas, a Cooperativa reuniu e compartilhou momentos únicos, 
e construir o que está por vir é uma tarefa que demanda dedicação, algo que 
não falta por aqui. Nossas equipes se mantiveram empenhadas em pensar 
cada detalhe do Horizonte Castrolanda nos Workshops de Planejamento 
Estratégico, que prevê onde queremos chegar até 2024.  

Ainda tivemos o lançamento do novo projeto de arquitetura de cargos, 
discussões sobre segurança, saúde e meio ambiente com gestores e muitas 
outras ações. Nesta revista digital, você confere como cada colaborador tem 
feito a sua parte nestes grandes momentos. 

Você também pode mostrar as ações do seu setor. Envie sua sugestão de 
pauta ou fotos para o e-mail comunicacao@castrolanda.coop.br. O Acontece 
na Castrolanda é um material colaborativo e um convite para celebrar todos os 
nossos passos! 



60 dias
para
inovar

A transformação digital está cada vez mais presente 
na Castrolanda. A Cooperativa iniciou no dia 26 de 
agosto o projeto 60 Dias para Inovar, idealizado pelo 
Centro de Serviços Compartilhados (CSC) em parceria 
com as áreas de negócio. Trata-se da elaboração de 
aplicativos para facilitar e otimizar o atendimento aos 
associados periodicamente. 

O processo de solicitação do aplicativo para o CSC da 
Castrolanda passa por identificação da necessidade 
pela área de negócio, verificação dos benefícios que 
o sistema vai trazer, priorização da demanda e 
entrega do aplicativo. Durante a idealização do 
sistema, é apresentado um desenho completo do 
processo, define-se a plataforma, verifica-se as 
integrações com sistemas internos da Cooperativa, 
estuda-se o público-alvo, comprova a necessidade do 
app e tanto a área de negócio como a área de 
tecnologia de informação criam o novo serviço. 

Como o nome do projeto já diz, o desenvolvimento 
do aplicativo é feito em 60 dias. O prazo é uma forma 
de dar uma resposta mais rápida à área de negócio. O 
pedido é gerado, a equipe de CSC inicia a produção 
e, em 60 dias, o aplicativo é entregue. 

Todos os novos sistemas das áreas de negócio 
desenvolvidos a partir deste projeto estarão 
disponíveis no aplicativo macro da Castrolanda. E 
como o foco é o atendimento ao cooperado, ele 
também participa dos testes até que o sistema seja 
aprovado.
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CCTI Express:
agilidade e
praticidade 
O Centro de Serviços Compartilhados e o 
Centro Cooperativo de Tecnologia da 
Informação lançaram no dia 18 de agosto o 
primeiro posto do CCTI Express. Localizado 
na sede dos Negócios Agrícola, o espaço 
tem o objetivo de agilizar atendimentos 
junto ao setor. Todos os dias, um 
colaborador do CCTI ficará disponível no 
balcão para receber as demandas mais 
urgentes.

O projeto foi iniciado na Área Agrícola
e já pretende percorrer outras unidades
para dar ainda mais agilidade para as
demandas da Castrolanda.  

GIRO CSC



Com um número maior de pessoas trabalhando 
remotamente durante a pandemia, os sistemas 
de muitas empresas ficam mais sensíveis a 
ataques de hackers que, geralmente, aplicam os 
golpes por meio de um simples e-mail malicioso.  

Um levantamento feito pela empresa de 
segurança cibernética industrial TI Safe aponta 
aumento de 460% das tentativas de ataques 
hackers em empresas industriais, entre março a 
junho de 2020. 

Com base nesta nova realidade a equipe de 
Segurança da Informação da Castrolanda iniciou 
uma campanha interna de Phishing - técnica de 
engenharia social usada para enganar usuários e 
obter informações confidenciais como nome de 
usuário e senha, por exemplo.  

O objetivo principal era testar a maturidade dos 
usuários quanto à segurança da informação. A 
avaliação foi realizada de maneira a simular um 
ataque de phishing, que foi enviado para 1755 
usuários. Destes, 587 abriram o e-mail, 467 
clicaram no link e 218 enviaram dados.

A partir deste levantamento, o CCTI realizou dois 
workshops de Segurança da Informaçãos, em 
que foram abordados temas como “o que é 
Segurança da Informação”, o cenário atual de 
ameaças, Lei Geral de Proteção de Dados e 
outros. Participaram dos encontros mais de 600 
pessoas, trazendo impacto e mais segurança 
para toda a Castrolanda.   

#
0

4
 A

C
O

N
TE

C
E 

N
A

 C
A

S
TR

O
LA

N
D

A

Workshop
Segurança
da Informação  

% Total de
interação por ação

66,55%

6,78%

14,25%

12,42%

Abriram o e-mail

Clicaram no link

Enviaram dados

Não interagiram



> Garantir uma estrutura organizacional adequada e 
alinhada aos objetivos estratégicos da organização 

> Realizar a classificação dos cargos, alinhados com o 
plano de negócios, estrutura e tamanho da organização 

> Uniformizar a estrutura de cargos, a luz da 
comparabilidade com outras empresas do mercado e que 
possibilite a retenção de pessoas através da visualização 
de progressão de carreiras 

> Garantir alinhamento de custos de pessoal ao tamanho 
da organização e ao mercado e manter a competitividade 
do pacote de remuneração 

> Rever a estratégia e os critérios de gestão de 
remuneração e viabilizar a equação, uniformizar a 
aplicação de forma justa para toda a organização. 

Objetivos

> A metodologia avalia o cargo e não o atual ocupante da 
posição. 

> O cargo é avaliado assumindo que o ocupante da 
posição responde por 100% do esperado do cargo. 

> O cargo é avaliado sem nenhuma referência do salário 
do atual ocupante. 

> O cargo é avaliado tendo em consideração o momento 
atual, não o que foi no passado ou será no futuro. 

> Cargos não definidos claramente ou sem descrição de 
cargo não são avaliados. 

> As avaliações são conduzidas na direção top-down, 
portanto, cargos hierarquicamente superiores impactam 
na avaliação dos cargos de sua estrutura subordinada. 

> No processo técnico de avaliação, o objetivo é agrupar 
os cargos em grade se não direcioná-los a um ponto 
específico do grade.

Premissas

Você deve ter notado que, no mês de 
agosto, alguns dos nossos 
colaboradores tiveram uma alteração na 
nomenclatura dos seus cargos. A 
alteração foi feita por conta do projeto 
de arquitetura de cargos realizado pelo 
setor de Gestão de Pessoas da 
Cooperativa em parceria com a Korn 
Ferry, consultoria especializada na área. 

A estrutura de cargos foi revisada a 
partir da metodologia de grades, que 
pontua a posição ocupada em cada 
cargo, conforme explica a Gerente 
Executiva de DHO da Castrolanda, 
Adriana Dalla Nora. “Realizamos o 
desdobramento das nomenclaturas de 
cargos alinhadas com nossos negócios e 
com o mercado. Cada cargo agora está 
pontuado baseado na metodologia Hay 
e, como premissa da metodologia, 
avalia o cargo e não o atual ocupante da 
posição.”  

Este projeto visa estruturar a 
organização a partir da dinâmica de 
cada negócio e da competitividade em 
relação ao mercado. “A arquitetura de 
cargos sustenta as lideranças na tomada 
de decisão em relação às pessoas com 
base em meritocracia. Além de a 
Cooperativa ter mais competitividade 
em relação a atração e retenção de 
talentos, os nossos profissionais 
também conseguem ter mais 
visibilidade de carreira, de onde eles 
podem crescer dentro das suas áreas ou 
em outras estruturas”, ressalta Adriana. 

Os próximos passos são a formação de 
nossas lideranças em práticas de gestão 
de cargos e salários e a liberação da 
Política de Remuneração, que dará 
respaldo à manutenção do projeto. 

Estruturar para crescer:
Gestão de Pessoas
implementa novo projeto
de arquitetura de cargos 
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TRAZ CONTEÚDO SOBRE A CADEIA
LEITEIRA E EXPECTATIVA PARA
A FEIRA EM 2022
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Reportagens
abordaram temas
como as tecnologias
para aumentar a 
qualidade do leite
e a presença das
mulheres na gestão
das propriedades.

José Luiz Tejon mediou rodas de conversa
com produtores e profissionais ligados ao leite. 

oram três dias de 
muito conteúdo sobre 
a principal feira de 
tecnologia do leite da 
América Latina. Após 
dois anos sem a 
realização do evento 

CONEXÃO AGROLEITE

por conta da pandemia de Covid-19, a 
websérie Conexão Agroleite abordou 
temas que vão desde os primeiros 
cuidados com os animais e as 
tecnologias para aumentar a qualidade 
do leite até a sucessão familiar e a 
presença das mulheres na gestão das 
propriedades. Os episódios foram 
exibidos de 10 a 12 de agosto, no canal 
da Castrolanda no Youtube.  

Nos dois primeiros dias, a apresentação 
ficou por conta de José Luiz Tejon, um 
dos maiores nomes do agronegócio no 
Brasil, e teve reportagens e rodas de 
conversa com produtores e profissionais 
ligados ao leite. No terceiro dia, a 
jornalista Giselle Suardi anunciou, em 
uma cerimônia com participação online 
dos finalistas, os ganhadores do Troféu 
Agroleite. No encerramento da 
websérie, um teaser divulgou a 
realização da feira de 16 a 20 de agosto 
de 2022. 

Para assistir aos episódios completos da 
Conexão Agroleite, é só acessar o canal 
da Castrolanda e do Agroleite no 
Youtube. 

Destaques da cadeia leiteira em 2021 foram anunciados
em cerimônia online no último dia da websérie. 
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A 1ª edição do Prêmio Cultura C 
Castrolanda possui duas 
modalidades: Treinamento e 
Integridade.

Na modalidade Integridade, você 
elegerá o(a) colaborador(a) e o(a) 
cooperado(a) símbolos de 
integridade!

Fique atento aos comunicados, e 
lembre-se: os eleitos devem 
representar aos nossos valores 
institucionais.

Prêmio
Cultura C
Castrolanda

A votação ocorrerá de
13 a 24 de setembro.

CURIOSIDADES
COLABORADORES

Você sabe quantos jovens 
aprendizes atuam na 
Castrolanda? 
Atualmente, contamos com 125 jovens 
aprendizes em quase todos os setores e 
unidades. O programa Jovem Aprendiz 
Cooperativo é realizado com os pilares da 
Cooperativa, da Associação de Assistência 
Social de Castrolanda e do SESCOOP. Para 
ingressar no programa, o jovem precisa ter 
entre 14 e 24 anos de idade e tem a 
possibilidade de se desenvolver e adquirir 
experiência no mercado de trabalho, em 
conjunto com uma formação de aprendizagem 
com temas que agregam para o currículo deste 
profissional.  

Devido à pandemia de Covid-19 e seguindo os 
protocolos de segurança, os aprendizes ficaram 
totalmente afastados dos trabalhos na 
Cooperativa de março de 2020 a junho deste 
ano. Aos poucos, os jovens maiores de idade 
estão retornando às atividades presenciais. 

Você sabe quantos 
colaboradores da Castrolanda 
tem mais de 10 anos de casa? 
229 dos nossos colaboradores estão na 
Cooperativa há mais de 10 anos. Neste número, 
também há funcionários com mais de 15, 20 e 
30 anos de casa. Para a Castrolanda, é um 
orgulho ter pessoas que estão há tanto tempo 
fazendo história com a Cooperativa. 



ssma

Governança
SSMA promove
discussões sobre
segurança, saúde 
e meio ambiente
com gestores 

Equipe SSMA e consultoria acompanham ações do
projeto Preservando Vidas com Você nas unidades 

A primeira Reunião do Comitê 
Executivo SSMA foi realizada no 
dia 16 de agosto e teve como 
objetivo discutir assuntos 
relacionados à segurança, saúde 
e meio ambiente na 
Castrolanda. A partir do 
encontro, foi iniciada a 
instalação da Governança SSMA 
com líderes da Cooperativa. O 
próximo passo é a instalação dos 
Comitês dos Negócios, que 
também seguirão o mesmo 
padrão de reuniões com 
gestores das áreas.

Seguindo a programação do projeto Preservando Vidas com Você, entre os dias 17 e 20 de 
agosto, a equipe de SSMA e consultoria visitaram as unidades de Piraí do Sul II, Alegra, 
UBF, Matriz (UFR, UBS, Insumos e RSC), e Itaberá II. As visitas são para acompanhamento 
dos planos de contenção das unidades e para orientar e esclarecer dúvidas durante a 
elaboração das ações. 

UFR Matriz Alegra

UBF Piraí II

CD Insumos Itaberá II

UBS UFR Matriz
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HORIZONTE

O mês de agosto foi o momento das Áreas de Negócios da 
Castrolanda e dos setores corporativos realizarem reuniões de 
trabalho para definirem suas metas e ideias de projetos até 
2024.  

Tudo isso surgiu com base nas principais diretrizes estratégicas 
para os próximos anos: eficiência operacional, digitalização e 
sustentabilidade.  

“Foi ótimo perceber que as ideias abordam nossos principais 
assuntos como Cooperativa. Outra visualização importante que 
tivemos foram as que demandam investimentos em bens de 
capital (CAPEX)”, afirma o Gerente de Estratégia, PMO e BPMO, 
Vitor de Almeida. 

Ele ainda comenta que as categorias não são excludentes. Por 
exemplo, uma ideia de eficiência operacional também pode ser 
de digitalização e demandar CAPEX ao mesmo tempo.  

“A quantidade de ideias que alcançamos é alta, o que é ótimo 
de uma perspectiva de inovação, na ótica da execução. 
Partiremos agora para uma etapa importantíssima em qualquer 
planejamento: priorização. Será o momento de definir o que sai 
do papel ou não. Isso tem tudo a ver com o processo 
Orçamentário de 2022 que está em andamento”, completa o 
Gerente. 

Workshops de Planejamento
Estratégico concluídos! 

Resultado de 383 ideias de projetos distintos.  

Foram 19 encontros, totalizando 65h
de discussões multidisciplinares;  

Participaram mais de 150 colaboradores.
Todas as reuniões foram on-line, o que tornou
os encontros mais dinâmicos e interativos;  

Eficiência
Operacional:

163
projetos

Digitalização:

100
projetos

Sustentabilidade

74
projetos

Com o cenário 
atual do 
agronegócio e 
da economia, os 
fatores que 
direcionam 
mercado têm 
exercido grande 
volatilidade. 
Participar dos 
workshops nos 
possibilitou 
traçar 
estratégias para, 
a longo prazo, 
convergir em 
resultados que 
atendam as 
expectativas da 
Cooperativa e 
seus associados’’

Maicon Wilian Nascimento
Gerente de Operações
de Mercado

FIQUE ATENTO AOS
COMUNICADOS E
DEMANDAS DESTE
ASSUNTO, JUNTOS
ESTAREMOS 
CONSTRUINDO
NOSSO FUTURO RUMO
AO HORIZONTE!



O bate-papo ocorreu
dia 20 de agosto na área
de descanso da indústria

SSMA ALEGRA REALIZA AÇÃO DE
CONSCIENTIZAÇÃO AO DIABETES

ssma
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No mês de agosto, o setor ambulatório do SSMA Alegra levou para o 
conhecimento dos colaboradores o tema diabetes.   

A ação contou com boletins informativos e um bate papo especial com a 
Técnica de Enfermagem da Unidade, Luana Cristovam. Portadora do diabete 
tipo 1 desde os cinco anos de idade, ela contou aos colaboradores que sim, é 
possível viver uma vida normal e saudável portando diabetes.  

 “Pude passar aos meus colegas algo que não tive ao me deparar com a 
doença: a informação. Na época que eu descobri a doença, foi muito difícil, 
pois não se ouvia falar em diabetes em crianças. Precisei me adaptar e 
aprender dia a dia como tratar e conviver com essa comorbidade”, destaca 
Luana. 



Os treinamentos teóricos e práticos foram realizados no período noturno,
com uma equipe engajada e altamente comprometida.
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Equipe Técnica Suínos da Alegra capacita
equipes para realização de carregamentos
com foco no bem-estar animal 
A preocupação com o bem-estar animal é uma 
realidade na Alegra. Atenta à sua cadeia 
produtiva, que garante animais saudáveis, 
confortáveis, bem nutridos, seguros e capazes 
de expressar seu comportamento natural, a 
empresa realizou treinamentos teóricos e 
práticos para a equipe técnica de suínos como 
parte do Projeto de Carregamento Próprio.  

O projeto que contempla duas equipes de 
carregamento - Arasuínos (Castrolanda e 
Frísia) e Transroni (Capal) - tem como objetivo 
capacitar os colaboradores na prática de 
manejo desses animais. Os treinamentos 
teóricos e práticos foram realizados no 
período noturno, com uma equipe engajada e 
altamente comprometida, que atua para 
manter a saúde e o bem-estar dos animais. 

"Um bom planejamento do manejo contribui 
para a redução de perdas. Ao gerar impacto 
em toda cadeia suinícola, propicia agilidade e 
padronização, reduz atrasos e confere maior 
assertividade no atendimento às normas legais 
de bem-estar animal, sem contar o aumento 
da segurança das equipes envolvidas no 
processo”, afirma o Gerente Técnico Suínos da 
Alegra, Fabricio Penaforte. 

Para a realização do modulo prático, em cada 
cooperativa foram realizados carregamentos 
com o acompanhamento da Analista de 
Qualidade responsável pelo bem-estar animal 

na Alegra, Bruna Rafaely Silva, e pelo Gerente 
Técnico de Suínos, Fabrício Penaforte Borges. 

“Estes carregamentos envolveram quatro 
caminhões e um total de 480 suínos e, de 
forma prática, foram ensinadas todas as 
recomendações de manejo humanitário de 
suínos. Os animais foram conduzidos com 
tranquilidade desde a retirada das baias até o 
caminhão e, como resultado de um bom 
manejo, o carregamento chegou na Alegra 
sem registrar nenhuma ocorrência”, explica 
Bruna. 

Foram realizados ainda alinhamentos com as 
equipes técnicas das três cooperativas com 
relação às responsabilidades das granjas neste 
processo. Penaforte destaca o bom 
desempenho de todos na execução dos 
treinamentos e reforça os benefícios da 
iniciativa, tanto para o cooperado como para a 
indústria. “São esforços que nos motivam e 
unem ainda mais a equipe, fato que merece 
nosso reconhecimento", conclui o Gerente. 

O trabalho nas propriedades iniciou 
oficialmente no dia 22 de agosto. “Temos 
recebido feedbacks positivos das granjas a 
respeito das equipes. Acreditamos muito no 
sucesso deste projeto e já podemos dizer que 
estamos colhendo bons frutos deste trabalho 
que só está começando”, acrescenta a 
Analista.  
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Se você é apaixonado por reality show 
culinário, vai ficar orgulhoso de assistir 
ao programa Desafio dos Médicos, da 
RIC TV – emissora filiada da Record no 
Paraná. Em uma parceria inédita para 
a marca, a Colônia Holandesa fechou 
um acordo com a direção do reality e 
disponibilizou parte da linha de 
produtos para que os participantes os 
utilizem nas receitas. 

O programa teve início no final de 
agosto e segue até o mês de outubro, 
indo ao ar todos os sábados, às 14h15, 
na televisão e no Youtube. No reality, 
três médicos participam de uma 
disputa gastronômica para conquistar 
o título de Chef ao final da temporada, 
com base em receitas saudáveis e 
nutritivas. A temática tem tudo a ver 
com os produtos da Colônia 
Holandesa, em especial à Linha 
Naturalle, que é produzida com 0% 
aditivos e 100% leite. 

Para os que gostam de se aventurar na 
cozinha, o programa também é uma 
oportunidade para aprimorar e 

Reality show:
receita saudável
com Colônia Holandesa
e Naturalle

aumentar a lista de receitas: após cada 
edição, o passo a passo dos pratos 
produzidos no programa fica 
disponível na internet – que pode ser 
acessado por um QR Code fixado na 
tela da TV. 

Desafio dos Médicos
RIC TV Record

Aos sábados, às 14h15 

Disponível
também no
Youtube



Formada em Administração de 
Empresas e com especialização em 
Gestão Industrial - Inovação e 
Conhecimento, Gestão de Custos e 
Engenharia da Produção com 
certificação GreenBelt, a 
Coordenadora Administrativa da 
UBL de São Paulo, Andressa 
Almeida da Paz tem uma trajetória 
de 15 anos na Castrolanda. 

A história começa em 2006, em um 
estágio nos Negócios Agrícola. Em 
2007, a realização pessoal: o 
nascimento do filho Lucas Gabriel. 
E, um mês depois, um novo desafio 
na vida profissional: a 
oportunidade de ser efetivada 
como Auxiliar Administrativa para 
dar suporte ao início das operações 
da Usina de Beneficiamento de 
Leite (UBL) do Paraná.  

“A efetivação na Cooperativa era 
meu sonho. Tive o incentivo da 
minha família, participei do 
processo seletivo e fui contratada. 
Então, 40 dias após o meu filho ter 
nascido, eu já estava efetivada. A 
Castrolanda me deu a 
oportunidade e eu agarrei”, 
relembra Andressa. 

A primeira colaboradora do setor 
Administrativo da UBL-PR também 
passou pelos cargos de Assistente 
Administrativa e Analista de 
Custos, adquiriu experiência em 
diversos setores da usina e cresceu 
profissionalmente.  

A mudança
Em 2014, após sete anos de 
dedicação à UBL-PR, Andressa 
recebeu o convite para o cargo de 
Coordenadora Administrativa na 
usina de Itapetininga-SP, que 
iniciaria as operações naquele ano. 
Para assumir o cargo de gestão, 
seria necessária a mudança para o 
interior de São Paulo. Com o apoio 
da família, a colaboradora natural 
de Castro aceitou o desafio. 

Dentre os aprendizados no cargo 
de liderança, a Coordenadora 
enfatiza que, além do 
conhecimento técnico, é preciso 
entender as necessidades e os 
anseios dos colaboradores. 
“Pessoas trazem resultados, mas 
para isso elas também tem que ser 
olhadas com amor e atenção”.  

Momento marcante e 
liderança feminina 
Andressa relembra que participou 
de um treinamento em dupla com 
Frans Borg, então presidente da 
Cooperativa. Durante a dinâmica, 
era necessário escrever palavras 
para a dupla e ela recebeu a 
palavra ‘FÉ’. “Ele escreveu e disse 
que a fé é o que faz movimentar o 
corpo, a alma e o espírito. Essa 
pequenina palavra se transforma 
em uma gigante fortaleza”. 

A gestora também destaca a 
representatividade em ser uma das 

mulheres líderes na Cooperativa. 
“Me sinto orgulhosa pela 
oportunidade, oferecida pelo meu 
gestor, de ser uma líder mulher. 
Antes era mais difícil vermos 
mulheres em cargos de gestão nas 
empresas e hoje temos muitas 
mulheres gestoras, inclusive na 
minha área de negócios. Então, 
poder ser exemplo para outras 
mulheres na Castrolanda para mim 
é muito gratificante”. 
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Minha 
história na 
Castrolanda
Andressa Almeida da Paz
Coordenadora
Administrativa
UBL SP

Hoje estou onde estou porque 
me espelhei e aprendi com 
vários profissionais da 
Cooperativa e extrai não apenas 
o conhecimento técnico, mas 
também os seus valores. 
Continuo em constante 
aprendizado e evolução, sou 
muito grata a eles(as)”.
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Todos podemos ajudar
nesta luta, é só estar
disposto a ouvir. 

O combate ao suicídio
é uma batalha que não
é vencida sozinha.

Na Castrolanda, o SSMA
tem uma equipe preparada

para te ajudar.

Se você está ou conhece
alguém que esteja nesta

luta, entre em contato
pelo ramal 2215.


