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“Somos feitos de valores”. 
Quantas vezes você já ouviu, 
viu ou leu esta frase em algum 
conteúdo sobre a Castrolanda? 
Por mais simples que ela seja, 
as quatro palavras carregam 
um significado muito 
importante para a nossa 
Cooperativa.

Atuar com base em princípios 
éticos e morais sempre esteve 
no nosso DNA, desde os 
primeiros dias de trabalho dos 
imigrantes holandeses que 
construíram nossa história. E é 
por isso que não devemos nos 
desprender dos valores em 
momento algum da nossa 
atuação.

Por mais que eles já estejam 
enraizados na nossa cultura, é 
precisamos fomentar todos os 
dias cada valor que nos rege. 

Pensando nisso, a Castrolanda 
redefiniu o Código de Conduta, 
criando um documento ainda 
mais simples e de fácil 
entendimento. A ideia é que 
todos entendam com ainda 
mais clareza que, aqui na 
Cooperativa, os valores 
precisam estar a frente de 
qualquer ação realizada.

A edição de fevereiro desta 
revista traz um pouco sobre o 
novo Código de Conduta, além 
de outros conteúdos que 
reforçam o trabalho realizado 
pelos nossos colaboradores nos 
últimos dias. E lembre-se: se 
você tem alguma sugestão de 
tema para aparecer por aqui, 
não hesite em nos ajudar 
enviando os conteúdos! Afinal, 
a combinação de esforços e 
pensamentos, por meio da 
união, é um dos nossos valores.

Boa leitura!

Valores acessíveis,
cultura disseminada
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A Catálogo
DIGITAL CSC
Em fevereiro, foi lançado o Catálogo 
de Serviços CSC na Intranet. Na 
versão digital é possível realizar as 
solicitações de chamados para todos 
os serviços prestados pelo CSC,  
otimizando os pedidos.  

Academia
CSC  
Foi realizado o primeiro encontro dos 
treinamentos da Academia CSC, com 
o módulo de Inteligência Emocional. 
No decorrer do ano serão mais quatro 
encontros, em que serão 
desenvolvidas habilidades 
comportamentais como, Gestão de 
Rotina e Comunicação. A ideia busca 
aprimorar os atendimentos prestados 
pela equipe CSC, que participará 
integralmente de todos os 
treinamentos. 

O setor de Compras implementou novos controles para 
garantir o cumprimento dos prazos negociados com os 
fornecedores na aquisição de materiais. Para isso, estabeleceu 
novos indicadores e processos que passaram a ser colocados 
em prática a partir de agora.

Acurácia de Entrega
CENTRAL DE COMPRAS

> Follow-up de itens críticos; 

> Controle de pedidos pendentes de aprovações; 

> Gestão da Acurácia de Entrega por Fornecedor.  
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Código de Conduta
Um novo manual com
os princípios de sempre 
A Castrolanda tem um novo Código de Conduta. Mas 
calma! Não precisa se preocupar, porque nossos conceitos 
e valores foram mantidos para que você siga a mesma 
linha ética de atuação na Cooperativa. 

Mas por que a mudança? 

O Código de Conduta antigo sempre foi bastante útil para nós, mas ele 
continha uma série de conceitos e informações que, após mais de três 
anos de trabalho desde a criação do setor de Compliance, acabaram se 
enraizando na cultura da Castrolanda. 

Com isso decidimos criar um novo documento! Ele traz os mesmos 
valores e conceitos éticos do antigo, mas de uma forma mais didática e 
resumida. O objetivo é servir como um guia rápido, com informações 
básicas e opções de complemento caso o colaborador queira 
aprofundar mais os conhecimentos sobre um determinado assunto. 

Ele foi lançado durante a última Assembleia Geral Ordinária (AGO), em 
fevereiro, com a presença de cooperados e da diretoria. O documento 
está disponível no nosso site.
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UM MODELO DE

GESTÃO COM
A NOSSA CARA!
“A Castrolanda não controla o mercado”. A 
frase parece batida e óbvia, mas é perfeita 
para entendermos a necessidade de possuir 
uma estrutura organizacional sólida e bem 
definida para enfrentar as oscilações que 
resultam da globalização dos negócios. 

A Cooperativa precisa se fortalecer 
internamente para enfrentar com menos 
dificuldades os anos dif íceis e aproveitar os 
bons momentos do mercado para crescer 
exponencialmente. Para isso, foi criado o 
Modelo de Gestão Castrolanda (MGC), que 
consiste em uma série de ações para que 
todas as nossas áreas operem em sinergia. 

O MGC vai formalizar as principais rotinas 
dos colaboradores - em especial a de 
gestores - com foco nas agendas de cada 

equipe, melhorando a comunicação entre os 
níveis de trabalho. Isso faz com que os 
colaboradores envolvidos tenham cada vez 
mais autonomia na tomada de decisões 
importantes dentro do seu nível de atuação, 
permitindo que problemas sejam 
identificados e resolvidos rapidamente, seja 
dentro do próprio nível de trabalho ou 
informando às lideranças. 

As áreas de Desenvolvimento Humano e 
Agrícola foram escolhidas para operar o MGC 
em formato piloto. Ao longo dos últimos 
dias, gestores e equipes estão recebendo as 
informações sobre como o programa deve 
funcionar. O objetivo é fazer com que ele se 
desenvolva e se espalhe, no futuro, por toda 
a Cooperativa. 
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Seu dia de amanhã
melhor do que hoje

Você muito provavelmente já deve ter 
ouvido, alguma vez na sua vida 
profissional, sobre o modelo Kaizen de 
aperfeiçoamento. Criado pela cultura 
oriental, ele consiste em melhorar o 
desempenho de uma atividade por 
meio de pequenas ações. 

A Castrolanda também instaurou o 
programa Kaizen nas atividades da 
Cooperativa! O objetivo é fazer com que 
os colaboradores desenvolvam 
pequenos esforços para melhorar dia 
após dia o desempenho corporativo. 

Para dar sequência ao projeto, a equipe 
de implementação se reuniu com 
gestores em treinamentos sobre o 
Kaizen ao longo das últimas semanas. A 
ideia é que as lideranças incentivem os 
demais colaboradores a construírem 
sugestões de melhorias para a 
Cooperativa – mesmo que elas sejam 
bem simples. 

Legenda



Jhonatan conta que as visitas aos 
municípios proporcionaram uma troca de 
experiências com outros projetos de 
cooperativas escolares. 
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CASTROLANDA APRESENTA
PROGRAMA DE COOPERATIVAS ESCOLARES
EM ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES DO rs

ncentivar o cooperativismo entre crianças e jovens é um dos pilares da Castrolanda. Na 
última semana, a Cooperativa participou do Encontro de Formação de Professores de 
Cooperativas Escolas do Rio Grande Sul (RS). Durante o evento, foi apresentado o 
Programa Crescer e Cooperar, que trabalha os princípios do cooperativismo nas escolas 
de ensino fundamental I e II e ensino médio nas regiões de atuação da Castrolanda. 

A participação no encontro veio a partir do convite da Marini Coop, empresa que presta 
consultoria à Cooperativa desde a implementação do Crescer e Cooperar.  O Analista de 
Cooperativismo, Jhonatan Bonfim, representou a Castrolanda no evento e apresentou o 
programa em Candelária, Carlos Barbosa, Bom Princípio, Espumoso e Campos Borges.

A Castrolanda é pioneira no setor do agronegócio 
brasileiro a implementar as cooperativas escolares nas 
regiões onde atua. O Programa Crescer e Cooperar 
teve início em 2015, em uma iniciativa da Comissão 
Mulher Cooperativista, que identificou em um 
treinamento de lideranças que não existia nenhum 
programa da Cooperativa voltado a alunos e crianças. 
Então, as mulheres buscaram informações, realizaram 
briefing, viagens de conhecimento e trouxeram a 
primeira parceira: a Escola Evangélica da Comunidade 
de Castrolanda. A partir de um projeto piloto, foi 
fundada a primeira cooperativa escolar em 2018, 
nomeada CoopEECC. 

Sobre o
Crescer e
Cooperar 
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Com vasta experiência em grandes 
corporações, a nova Supervisora de Operação 
da Castrolanda, Andriana Vieira Paes, vem para 
agregar ao nosso time. Ela chega com vontade 
e um novo olhar para desenvolver e avançar 
junto da equipe. 

Tem líder 
novo na área! 
Vem conhecer

Adriana 
Vieira Paes
Supervisora de Operações
Lojas Agropecuárias

A ampla experiência nas áreas de controladoria, 
finanças e administração trouxe Paulo Lemes 
como o nosso novo Coordenador de 
Contabilidade de Cooperados. Com formação 
em Ciências Contábeis, são também mais de 
20 anos trabalhando diretamente com a gestão 
de equipes.  

Paulo André Lemes
Coordenador Contabilidade
de Cooperados

Com especialização em Gestão de Negócios e 
Custos, o novo Supervisor também tem história 
com a Castrolanda. Fernando fez parte da 
Cooperativa entre 2004 e 2018, agora volta para 
integrar e desenvolver ainda mais nosso time 
de Facilities.  

Fernando 
Jefferson Ferraz
Supervisor de Facilities

Engenheiro Mecânico formado pela 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
(UTFPR-PG), Karlony Plem tem experiência 
com indicadores da área, gestão de equipe e 
outros. Mostrando o seu comprometimento e 
trabalho em equipe, o novo Supervisor está 
pronto para os desafios da Castrolanda.   

Karlony
Serpoony Plem
Supervisor Manutenção

Adan Rafael Vaz
de Oliveira
Supervisor de Manutenção

Formado em Engenharia Elétrica e 
pós-graduado em Gestão de Projetos, o novo 
Supervisor de Manutenção iniciou a trajetória 
na Castrolanda em 2014 como estagiário do 
mesmo setor. Após um período longe, em 2019 
voltou a construir a sua história profissional na 
Cooperativa. De lá para cá, tem mostrado o seu 
comprometimento em todos os projetos.  

Stephanny 
Cunningham
de Souza
Encarregada de Operações

Na segunda passagem pela Castrolanda, 
Stephanny acumula experiência de mais de 
sete anos com a Cooperativa. Neste tempo, 
aprendeu e ensinou em diversos momentos. 
Atualmente como Encarregada de Operação, 
pode mostrar ainda mais como a união faz a 
diferença para nossos times.  

RECONHECENDo
a nossa gente!
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Show Tecnológico
de verão

Castrolanda teve o prazer de receber 
convidados, pesquisadores, parceiros de 
negócios e produtores rurais nos estandes do 
25º Show Tecnológico Verão – evento organizado 
pela Fundação ABC durante o final de fevereiro. 

Os visitantes puderam conferir as novidades 
tecnológicas e de inovação da Sementes 
Castrolanda e da Agricultura de Precisão da 
Helpen Castrolanda, além de tirar dúvidas com 
especialistas da Área de Negócios Agrícola da 
cooperativa. 

Entre os visitantes, esteve presente o governador 
em exercício do Paraná, Darci Piana. O líder do 
executivo estadual destacou a capacidade de 
produção da Castrolanda e afirmou que a 
cooperativa mostra competência quando o 
assunto é tecnologia e inovação no agronegócio. 

Quem também marcou presença foi o 
palestrante e consultor agrícola Dejalma 
Zimmer, doutor em Ciência e Tecnologia de 
Sementes. Zimmer é atualmente um dos nomes 
mais requisitados do agronegócio para 
palestras, treinamentos, consultas e coaching. 

Também durante o evento, a Sementes 
Castrolanda recebeu a recertificação SeedCare, 
em parceria com a Syngenta. A certidão 
reconhece as boas práticas na produção das 
sementes comercializadas pela cooperativa, 
comprovando um processo rigoroso de 
qualidade. 

Durante o evento, Sementes Castrolanda recebeu a recertificação SeedCare.

Público teve a oportunidade de se aproximar
das novidades da Castrolanda no agronegócio.

Professor Dejalma Zimmer (centro) foi uma das
presenças ilustres nos estandes da cooperativa.

Presidente da Castrolanda, Willem Bouwman,
ao lado da prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt
e do governador em exercício do Paraná, Darci Piana.



Capacitação permitirá
que colaboradores
identifiquem melhorias
nos processos da Alegra.
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NORMA ISO/IEC
17025:2017

Entre os dias 14 e 18/02, a Alegra recebeu uma consultoria especializada em bem-estar 
animal, parceria com a empresa MSD e o Médico Veterinário, Filipe Dalla Costa.  

Foram acompanhados todos os processos que envolvem o manejo de suínos vivos, desde 
o embarque na propriedade até o abate no frigorífico, identificando oportunidades para 
tornar o processo ainda melhor. Cerca de 30 funcionários participaram e receberão 
certificados em Manejo Humanitário de suínos.  

O constante progresso e capacitação adequada do colaboradores, permite sustentar a 
qualidade do trabalho e priorizar o bem-estar humano e animal.  

O Laboratório da Alegra passou por auditoria, nos dias 07 
e 11/02, para reconhecimento de suas atividades frente a 
ISO/IEC 17025:2017, realizada pela Rede Metrológica do Rio 
Grande do Sul (RMRS). 

Esta norma trata sobre os requisitos gerais para a 
competência de laboratórios de ensaio e calibração. De 
acordo com os resultados da auditoria, os avaliadores 
registram o reconhecimento do laboratório, se este tiver 
alcançado o padrão exigido de conformidade. O 
programa compromete o laboratório com a melhoria 
contínua do seu sistema de gestão. 
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O dia era 15 de setembro de 
1999. A Castrolanda passava por 
uma reestruturação no quadro 
funcional e naquele momento 
precisou realizar algumas 
demissões para manter a 
saúde financeira. Após quase 
um ano e meio trabalhando no 
setor de faturamento de 
Insumos, Edson Martins de 
Oliveira foi informado que 
estava desligado da 
cooperativa. 

A má notícia não desanimou 
Edson, que seguiu com 
esperanças de construir um 
futuro profissional. Alguns 
meses depois, foi chamado 
novamente para trabalhar na 
Castrolanda, após pedidos de 
cooperados. “As pessoas 
gostavam do atendimento e da 
agilidade com que eu 
executava minhas funções. Isso 
foi um fator que os cooperados 
sentiram falta. Foi quando me 
chamaram para retornar à 
cooperativa e aceitei”, conta. 

Desde então, Edson acumula 
22 anos de colaboração 
ininterruptas à história da 
Castrolanda – em uma 
trajetória que é marcada por 
grandes mudanças e desafios. 

Atual Gerente de Insumos da 
área de Negócios Agrícola, o 
castrense de nascimento já 
passou por uma série de 
cargos e posições de gestão 
na cooperativa, saindo de 
auxiliar administrativo em 
1998 para se tornar um dos 
pilares estratégicos do setor 
atual. 

“Sou muito grato à 
Castrolanda por tudo o que 
ela me proporcionou. Foi ela 
quem me deu a possibilidade 
de construir minha história 
pessoal e da minha família, 
além de me desenvolver 
profissionalmente”, conta. O 
apoio da cooperativa permitiu 
que Edson cursasse as 
faculdades de Administração 
e Agronomia, além de MBA’s. 

Com facilidade na formação e 
gestão de equipes, Edson já 
passou por cargos de 
liderança na área de 
Fertilizantes, Sementes e no 
Negócio Insumos da 
Castrolanda (Agroquímicos, 
Fertilizantes, Operações 
Insumos, Assistência Técnica, 
Agricultura de Precisão). A 
capacidade de adaptação às 
rotinas foi colocada a prova 

em todas as mudanças de 
posições – principalmente nas 
mais recentes, quando saiu de 
uma gestão mais operacional 
para atuar de forma mais 
estratégica. 

Edson afirma não ser uma 
pessoa que tenha ambições, 
mas que profissionalmente 
precisa estar preparado para 
todos os desafios que a 
carreira propõe. “Não tenho 
como dizer que alguma vez na 
vida eu almejei algum cargo 
aqui dentro da Castrolanda. O 
que me proponho é fazer 
muito bem-feito aquilo que 
faço e estar sempre preparado 
para as oportunidades que 
surgem”, afirma. 

Minha 
história na 
Castrolanda
Edson Martins de Oliveira
Gerente de Negócios Insumos

“Sou muito grato à
Castrolanda por tudo o 
que ela me proporcionou. 
Foi ela quem me deu a
possibilidade de construir 
minha história pessoal e
da minha família, além 
de me desenvolver 
profissionalmente”




