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1º fórum internacional
de bovinos leiteiros
promove conhecimento
para produtores



Você dedica um tempo a sua 
saúde mental? Por mais 
prazerosa que uma rotina 
possa ser, ela precisa de 
momentos de escape para 
colocar a cabeça em ordem. A 
campanha Janeiro Branco 
conscientiza sobre a 
importância deste processo 
para a qualidade de vida. 

Nesta publicação do Acontece 
na Castrolanda, trazemos dicas 
e orientações que fazem bem à 
mente e ao corpo, refletindo 
em benefícios para todas as 
esferas da vida – incluindo a 
profissional. O que acha de 
começar hoje mesmo? Um 
bom exemplo é levar 
mensagens positivas e que 
impactam a vida de quem as 
recebem. 

E de boas mensagens esta 
edição está cheia! O ano de 
2022 começou a todo vapor na 
Castrolanda – e com ele vieram 
novos projetos, perspectivas e 
muitos desafios. Reunimos 
aqui algumas das atividades 
que nossos colaboradores 
realizaram ao longo do mês de 
janeiro, equilibrando ações 
realizadas dentro e fora do 
ambiente de trabalho – assim 
como manda a cartilha para 
uma boa saúde mental. 

E não esqueça: se você tem 
alguma sugestão para as 
próximas edições deste 
conteúdo, entre em contato 
com a equipe de Comunicação 
e Marketing: será um prazer 
contar um pouco do que você 
e seu time fazem na 
Castrolanda. 

Boa leitura!

Não deixe passar
em branco! 
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Catálogo
de Serviços

GIRO CSC

Em dezembro, foi entregue à gerência do Centro de 
Serviços Compartilhados, o Catálogo de Serviços do 
CSC. O material contempla os SLA’s acordados, janela 
de operações e QR Code para solicitação do serviço.  

Em breve, a versão digital estará disponível aos 
colaboradores.    

Novo Parceiro
Zeladoria
A Gestão de Facilities e a Central de 
Compras realizaram negociações na 
parte de zeladoria. A nova parceira de 
serviços do Facilities passou a ser a 
Exal, que já presta serviço nos 
refeitórios da maioria das unidades da 
Castrolanda.  

A empresa traz preços mais atrativos 
e benefícios como investimentos em 
equipamentos e supervisão 
operacional mais próxima. As 
atividades iniciaram no dia 27 de 
dezembro de 2021. 

60 Dias
para
Inovar

Em janeiro, foram entregues mais dois aplicativos pelo CCTI 
dentro do programa “60 Dias para Inovar”. O novo app 
“Operações de Mercado” vem para otimizar as negociações de 
venda de grãos, com informações de mercado em tempo real e 
Barter. Na fase dois, serão adicionadas melhorias no Portal 
Administrativo, que se integra ao programa já entregue em 2021. 

O CCTI também lançou, em parceria com a Alegra, o aplicativo 
que automatiza a gestão da força de vendas em campo. O 
sistema proporciona maior mobilidade por parte do vendedor 
e o gerenciamento dos pedidos de venda emitidos dentro de 
uma única ferramenta integrada ao ERP. O app está disponível 
para acesso via celular de forma ágil e rápida. 

Operações
de Mercado  

Evoluções para
vendedores Alegra
App integrado ao SAP
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SITE DA AFCC
DE CARA NOVA
Em janeiro, foi lançado o novo site da Associação dos 
Funcionários da Cooperativa Castrolanda (AFCC). O portal 
foi reformulado para trazer mais interação e conectividade 
aos colaboradores. 

Neste novo espaço, ficarão todas as novidades da AFCC, 
como fotos de eventos, lançamentos, notícias, informações 
e muito mais. Para deixar tudo mais prático, também foi 
instalado um sistema de reserva de quadras, campos e 
quiosques da Sede Campestre diretamente pelo site. 

O objetivo é dar mais dinamicidade às ações e fazer com 
que as atividades da associação estejam cada vez mais 
perto dos colaboradores da Castrolanda.

Acesse

e confira!
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bpmo

O início de 2022 não poderia ser diferente: 
novos desafios começaram a ser trilhados. 
Em janeiro, durante a Semana Kaizen, foi 
definido o plano de medição dos Projetos de 
Eficiência Operacional - Ciclo 2022.  

Junto com as equipes de Qualidade da Área 
de Negócios Agrícola, foram traçadas ações 
de ganhos rápidos, preparando as unidades 
Matriz, Itaberá I e II para a safra 2022. Nas 
próximas semanas, será a vez das unidades 
de Piraí, Ventania e Ponta Grossa. 

Neste ano, já estão cadastrados 
aproximadamente 20 projetos, sendo eles do 
Negócios Agrícola, Unidade de Batata Frita 
(UBF), Financeiro, Lojas Agropecuárias, 
Controladoria e Negócios Carnes. Estas 
propostas têm como propósito melhorar o 
desempenho dos processos, a satisfação de 
clientes e cooperados e reduzir custos, 
desperdícios e perdas. 

Matriz

Itaberá I

Itaberá II
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O ano começou com a 
campanha “Janeiro Branco”, que 
aborda os cuidados com a saúde 
mental. Foram desenvolvidas 
ações preventivas para os 
colaboradores, através de 
Diálogos Diários de Segurança 
(DDS).  

Em sete DDS, com quatro 
unidades, 165 pessoas 
participaram da atividade. 
As equipes receberam sementes 
de girassol em alusão aos 
cuidados e atenção com a vida.

Devido o auto índice dos casos 
de Covid-19 nas última semanas, 
os DDS nas demais unidades 
foram cancelados. 



PROJETOS 2022 
#

0
7

A
C

O
N

TE
C

E 
N

A
 C

A
S

TR
O

LA
N

D
A

O ano de 2021 acabou e 2022 já está a todo vapor.
Nossos projetos seguem em andamento e você pode
conferir o que rolou em dezembro e janeiro: 

3º Decantador
ETE da UBL PR

Portal de Compras

Este projeto tem como 
objetivo melhorar a 
qualidade do tratamento 
de água, com a 
instalação de um terceiro 
decantador, na Usina de 
Beneficiamento de Leite 
- PR. O projeto permitirá 
o maior reuso da água 
tratada no processo.

Citrix Netscaler:
Load Balance, DNS
Este projeto realizará a conversão das 
licenças nos ‘nodes’ atuais para VPX e 
permitirá utilizar as ‘appliances’ atuais 
(físicas) de forma agnóstica e virtual. 
Além disso, a aquisição e configuração 
de nova instância Citrix Netscaler para 
ambiente DR permitirá que tenhamos 
redundância em caso de desastre e, 
consequentemente, ganhos de tempo 
na execução do plano de recuperação 
de desastre.

O projeto tem como 
objetivo implantar uma 
ferramenta que atenda 
toda a cadeia P2P 
(Procurement to Pay). Esta 
ferramenta permitirá uma 
gestão correta dos 
fornecedores, desde o 
pré-cadastro até a entrega 
do serviço ou produto. 
Nos processos de compras, 
haverá reduções nos SLA’s 
para negociações de 
serviços e materiais. Além 
de, uma melhor acurácia 
na entrega, minimizando 
impactos de paradas de 
produção por atrasos. Por 
fim, ganhos mais elevados 
anualmente nas 
negociações de compras.

Embalamento
de Calabresa UIC

Este projeto vem de encontro 
com o planejamento da Unidade 
Industrial de Carnes – Alegra. A 
ideia é aumentar a capacidade de 
industrialização e atender a 
demanda reprimida dos clientes 
por linguiças cozidas. A 
capacidade produtiva aumentará 
de 1.200t para 1.450t/mês.
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Heitor é engenheiro agrônomo e técnico em 
Gestão Ambiental. Trabalha no ramo do 
agronegócio desde 2015 e acumula passagens 
por empresas reconhecidas no mercado.  

Tem líder 
novo na área! 
Vem conhecer

Heitor Portella
Supervisor Suply Sementes

O novo Supervisor é bacharel em Química e 
Eletricista de Manutenção Industrial. Thiago 
conta com mais de 10 anos de experiência na 
área, com passagens por multinacionais e 
indústrias de renome no cenário do 
agronegócio. 

Juliano Castelani
Supervisor de PCP - UIC

Graduado em Engenharia de Produção e 
Administração de Empresas, Juliano tem mais 
de 10 anos de experiência em Planejamento, 
Análise e Gestão de Indicadores e aplicação 
das ferramentas para resolução de problemas. 
Trabalha na Cooperativa desde o início de 
2018. 

Thiago Dal
Bello Madia 
Supervisor de Manutenção

RECONHECENDo

Leonardo Lippert 
Supervisor de Produção

O Engenheiro de Produção, que assume a 
supervisão da área na Usina de Beneficiamento 
de Leite do Paraná (UBL-PR), se destaca pelo 
comprometimento e proatividade nos projetos 
em que executa. 

Flaviana de Andrade 
Supervisora Administrativo 

Com pouco mais de um ano na Castrolanda, 
Flaviana assume a supervisão administrativa na 
área de Negócios Leite. Com formação em 
Engenharia de Alimentos e Ciências Contábeis, 
Flaviana possui experiências no setor público e 
privado. É especializada em Gestão de Políticas 
Públicas e possui MBA em Gestão Ambiental e 
Controle de Qualidade. 

Luis Felipe Pereira 
Supervisor de Produção 

Luis Felipe é Engenheiro Agrônomo e está na 
Castrolanda há cerca de um ano, sempre 
atuando na área de produção de sementes. 
Acumula experiências no ramo de auditoria, 
além de pesquisas junto à Fundação ABC. 

Allan Oliveira 
Supervisor de Gestão de Pessoas 

Na Castrolanda desde o final de 2020, Allan 
possui formação técnica em Gestão de 
Recursos Humanos e acumula experiência de 
mais de cinco anos na área de 
Desenvolvimento Humano. No currículo, traz 
passagens por empresas de destaque no 
mercado de eletroeletrônicos. 

a nossa gente!



PESQUISA DE SATISFAÇÃO
DE COOPERADOS

Anualmente, a Castrolanda realiza a “Pesquisa de Satisfação de Cooperados” para 
medir a opinião dos associados quanto aos serviços ofertados. Em 2021, os métodos 
de aplicação foram modernizados, tornando o processo mais simples e rápido.  

A partir da pergunta “o quão satisfeito você está com a Castrolanda?”, os 
respondentes puderam escolher entre cinco opções, sendo elas: “muito insatisfeito”, 
“insatisfeito”, “indiferente”, “satisfeito” e “muito satisfeito”. O resultado da pesquisa é 
a soma dos cooperados “satisfeitos” e “muito satisfeitos”. Em 2021, foi alcançado o 
resultado de 88% de satisfação. 

“Nosso resultado foi ótimo, mas não podemos parar por aí. A satisfação dos nossos 
cooperados é o que nos move e precisamos sempre focar em atendê-los cada vez 
melhor. Cada um de nós tem um papel importante nisso tudo. Temos que 
atendê-los sempre de maneira respeitosa, ágil e com foco em resolver problemas. 
Para isso, estamos avançando em canais digitais e sistematizações, mas devemos 
sempre lembrar que no final das contas, são as pessoas que fazem a diferença”, 
afirma o Gerente de Estratégia, PMO e BPMO, Vitor de Fonseca.  

Para 2022, o desafio é ainda maior e a meta é alcançar 90% de satisfação.  

Já foram iniciados os grupos focais com os associados de cada área, o objetivo é 
melhorar a análise destes resultados e proporcionar a devolutiva sobre os passos 
sequentes. A próxima etapa contempla os planos de ações dentro das áreas. 

Confira os
resultados
gerais

Muito
Satisfeito Satisfeito Indiferente Insatisfeito Muito

Insatisfeito

Lavador de Batatas (5)

Comercialização de Grãos (58)

Relacionamento com o Cooperado (143)

Ovinocultura (10)

Insumos (86)

Cooperativismo (143)

Castrolanda Geral (164)

Suinocultura (19)

Unidade de Batata Semente UBBS (6)

Governança (164)

Recepção, Armazenagem e Secagem de Grãos (56)

Negócios Leite Pecuária (48)

Pool Leite (37)

Sementes (81)

Lojas Agropecuárias (96)

Fábrica de Rações Matriz (54)

Assistência Técnica Agrícola (54)

100%

90%

89%

88%

84%

82%

82%

90%

90%

93%

96%

83%

81%

80%

78%

65%

*Os números em parênteses referem-se ao total de respondentes. 

#
0

9
A

C
O

N
TE

C
E

N
A

C
A

S
TR

O
LA

N
D

A



Luiz Ferraretto, Professor Assistente
e Extensionista em Nutrição de
Ruminantes da Universidade de

Wisconsin, ministrou a aula
inaugural do Fórum.

A palestra foi mediada pelo Gerente
de Negócios Leite, Eduardo Ribas,
e pelo Consultor Técnico, Huibert

Pieter Janssen.
1º Fórum Internacional
de Bovinos Leiteiros
promove conhecimento
para produtores 

Luiz Ferraretto, Professor Assistente
e Extensionista em Nutrição de
Ruminantes da Universidade de

Wisconsin, ministrou a aula
inaugural do Fórum.

No dia 26 de janeiro, a Área de Negócios Leite 
realizou a aula inaugural do 1º Fórum 
Internacional de Bovinos Leiteiros - Do Brasil 
para o Mundo. Transmitido no Youtube da 
Cooperativa com acesso para todos os 
pré-inscritos, a primeira palestra do evento 
abordou os "Efeitos do teor e da 
digestibilidade de amido e fibra no 
comportamento alimentar e produção de 
vacas em lactação" com Luiz Ferraretto, da 
Universidade de Wisconsin. 

As demais palestras do Fórum serão sobre 
período de transição, recria, reprodução, 
nutrição, forrageiras, gestão de propriedade, 
manejo, genética, entre outros temas. Os 
palestrantes são profissionais renomados na 
área que atuam em instituições dos Estados 
Unidos, Canadá e Holanda.  
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Treinamento aconteceu no Memorial da Imigração Holandesa.
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Gestão 2022/2023 da CIPA
da Alegra realiza treinamento

o dia 4 de janeiro, os integrantes da gestão 2022/2023 Comissão CIPA da Alegra 
participaram de treinamento para o desenvolvimento dos projetos da Comissão 
neste ano. Na atividade, foram abordados temas como estudo do ambiente, 
condições de trabalho e riscos, noções sobre acidentes e doenças relacionadas ao 
trabalho, higiene do trabalho e medidas de prevenção de riscos, legislação 
trabalhista e previdenciária relativas à segurança e saúde no trabalho e inclusão de 
pessoas com deficiência. 
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Minha
história na
Castrolanda
Cassiano de Oliveira Carrano
Gerente Executivo
Negócios Batata

fala Cassiano de Oliveira 
Carrano, Gerente Executivo do 
Negócios Batata. Com 
formação em Técnico Agrícola 
e Administração, são 22 anos 
de história na Castrolanda. Em 
seu tempo como gestor, 
agregou ao currículo 
conquistas como a certificação 
da Unidade Lavadora de 
Batatas com a ISO 9001: 2015 - 
único lavador do país a ter este 
reconhecimento.  

“Ingressei na Cooperativa no 
ano de 2000, na época era 
Encarregado de Produção. 
Cuidava da parte operacional 
da produção de sementes, 
recebimento, beneficiamento, 
armazenagem, vendas e 
expedição. Foi o meu primeiro 
contato com a cadeia de 
batata”, conta Cassiano.  

O Gerente também 
acompanhou de perto o 
crescimento da Fábrica de 
Batata Frita (UBF). “Em 2004, 
fui para a indústria, fiquei por lá 
até 2018. Nunca tinha 
trabalhado dentro da fábrica, 
éramos uma fábrica muito 
pequena e meu trabalho inicial 
lá era fazer com que ela 
realmente funcionasse e 
performasse bem. Nós fizemos 
um trabalho de formiguinha e 
foi crescendo”, fala. Cassiano 
explica que no início a 
capacidade da UBF era de 
60.000 kg de batata por mês.  

Em 2009, ocorreu a primeira 
ampliação que levou a UBF à 
capacidade de 180 t. O que fez 
com que a indústria ganhasse 

também maior número de 
colaboradores. A última 
mudança aconteceu em 2021, 
em que foram atualizados 
diversos setores da fábrica. 
Atualmente a capacidade 
produtiva pode chegar em até 
400 toneladas de produtos 
acabados por mês.  

Já com a experiência de 
liderar equipes, adquirida na 
fábrica, Cassiano assumiu a 
gerência do Negócios Batata 
em 2018. “Na UBF me 
desenvolvi profissional e 
pessoalmente. No processo 
de transição eu já 
acompanhava a fábrica mais 
de longe, olhando para o todo 
da cadeia produtiva. Nunca 
foi uma ambição me tornar 
gerente de todo o negócio, 
aconteceu naturalmente. 
Quando recebi o convite para 
este cargo, foi um impacto 
muito grande. Na hora a 
gente pensa: “Será que vou 
dar conta?”, “Será que estou 
preparado?”. Foi um desafio 
inesperado para a época”, 
comenta.   

A Área de Negócios Batata da 
Castrolanda é atualmente o 
único grupo a dominar 100% 
da cadeia produtiva, desde a 
produção de plântulas no 
laboratório, produção de 
mini-tubérculos em estufa no 
sistema de aeroponia, 
produção de sementes, 
lavador e indústria. O Gestor 
comenta que o desafio agora 
é continuar tornando os 
negócios rentáveis, tanto para 
a Cooperativa, quanto para 
cooperados.  

Com relação às equipes por 
quais passou e trabalha 
atualmente, Cassiano não 
hesita em afirmar: “Não existe 
negócios sem um time de alta 
performance. Nós podemos 
ter as melhores ideias e 
tecnologias, mas sem uma 
equipe boa, nada disso se 
concretiza. Estes resultados 
passam 100% na mão dos 
nossos colaboradores”.

Cassiano ainda fala que os 
anos de experiência 
ensinaram que não existe ser 
“o dono da razão”. “Em todo 
lugar que passamos, 
aprendemos algo. Assim 
conseguimos crescer e se 
desenvolver. Se fizermos o 
correto, com respeito e 
dedicação, a possibilidade de 
tudo dar certo é muito 
grande. Tivemos falhas, mas 
acredito que faz parte do 
processo de aprendizagem, 
não é? Não há problema em 
errar, o que não podemos é 
permanecer no erro ou 
encobri-lo”.  

A gratidão também é um dos 
sentimentos muito presentes 
nesta história. Cassiano 
comenta que graças ao apoio 
da Cooperativa, foi possível 
transformar em realidade os 
projetos nestes 22 anos. “Sou 
grato por fazer parte da 
história da Castrolanda e das 
pessoas que passaram por 
aqui. Não posso deixar de 
lembrar tudo o que conquistei 
neste tempo. A gratidão deve 
fazer parte da nossa vida em 
todos os momentos”.  

Todo dia é um 
novo momento 
de aprendizado”,






