
Aniversário
quatro anos
de cultura c

semana da
qualidade na 
fábrica de rações

inauguração do
escritório corporativo
em ponta grossa



Todo esforço é válido – e necessário – quando falamos em preservar vidas. E 
este compromisso precisa partir de todas as pessoas que nos cercam, seja 
dentro ou fora do ambiente de trabalho. Por mais que muitos assuntos 
pareçam cansativos e esgotados dentro das nossas cabeças, falar sobre eles 
ainda é extremamente necessário.

A cada 48 segundos um profissional sofre um acidente de trabalho no Brasil. 
A principal causa ainda é a desatenção: eles acontecem em horas de maior 
distração, quando acreditamos que temos o domínio sobre alguma situação 
e realizamos uma tarefa sem os devidos cuidados. E por isso há urgência e 
necessidade de que a conscientização seja constante.

A Castrolanda frequentemente monta e divulga campanhas, programas e 
projetos de proteção à vida. Contudo, eles passam a ter pouco efeito – ou até 
mesmo nenhum – quando colaboradores não os vivenciam no dia a dia. O 
engajamento de todos é o principal fator de mudança da cultura de 
prevenção de acidentes e conscientização às doenças dentro no nosso 
ambiente cooperativista de trabalho.

Por isso, nos ajude! Pedimos que você seja aquele colaborador ‘chato’ que 
pega no pé de colegas de trabalho para utilizarem os EPIs. Que seja aquele 
‘implicante’ que sugere o uso da faixa de pedestres ao atravessar a rua ou que 
apoie no corrimão ao descer escadas. Que seja aquele ‘cara mala’ que cobra 
os demais quanto a exames de saúde, postura e atenção médica em 
qualquer sintoma de doenças. São estas pessoas que farão a diferença na 
preservação de vidas.

Esta edição do Acontece na Castrolanda está repleta de conteúdos sobre este 
assunto. Leia, repense e reflita sobre cada um deles. E não deixe de nos 
contatar caso tenha alguma sugestão: o e-mail comunicacao@castrolanda.coop.br 
serve para isso. 
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ROBOTIZAÇÃO
NA CASTROLANDA
Em novembro foram entregues 
mais 4 robotizações para o setor 
de Facilities, que integram 2 
processos, sendo o rateio de 
transportes e os encerramentos 
dos chamados de SAC Cliente e 
SAC Consumidor Alegra.  

Ao todo, foram entregues 11 
processos robotizados para a 
Cooperativa, gerando redução no 
tempo de atendimento e maior 
produtividade dos colaboradores.  

PROJETO
ONDA AMARELA
O projeto Onda Amarela capacitou 
colaboradores com treinamento da 
certificação Yellow Belt e proporcionou 
conhecimento das ferramentas e técnicas 
de Lean Seis Sigma. Ele ainda permitiu 
que os colaboradores desenvolvessem 
projetos de melhoria e que agreguem 
valor real aos processos da cooperativa.

Em destaque, foram entregues três projetos desenvolvidos por meio da metodologia pelos colaboradores do 
CSC, das áreas de Facilities e TI, com apoio do setor de Governança e Processos. 

Esses projetos trouxeram melhoria significativa nos processos de atendimento Help Desk (N1) e na gestão de 
correspondências da Castrolanda, eliminando serviços manuais e reduzindo o tempo de atendimento.  



Nos últimos meses, o Modelo de Gestão Castrolanda formalizou rotinas de 
lideranças e conectou colaboradores de diferentes níveis, dando mais 
autonomia na tomada de decisões. As atividades funcionaram em formato 
piloto nas áreas de Desenvolvimento Humano e Negócios Agrícola. 

Recentemente foi a vez da Controladoria, Negócios Batata (ULB, UBBS e UBF) 
e CSC iniciarem a operação dos padrões de rotina do MGC. Equipes já foram 
apresentadas ao projeto e estão avançando com a realização das agendas de 
Comunicação Regular. 
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É HORA DE AVANÇAR!

Os negócios Batata, Controller e CSC estão avançando com
as implementações das agendas de comunicação regular.

Benchmarking dos líderes dos Negócios da Batata
para conhecer o modelo de gestão Alegra.

Treinamento dos líderes do CSC .

Comunicação Regular N3 - Manutenção Matriz

Início da implementação do painel
de gestão visual do Encarregado João.

Comunicação Regular conduzido por Letícia Reis,
Supervisora de Produção da UBBS.

Início da Comunicação Regular 
da área de Controladoria.

Assista ao vídeo
e saiba como funciona
a Comunicação Regular: 



As diretrizes éticas que regem a Castrolanda fizeram aniversário no mês de outubro. A Cultura C completou 4 
anos com uma programação recheada de atividades envolvendo os colaboradores da cooperativa. 

Uma live especial de aniversário marcou as principais ações e reforçou os valores e princípios da Castrolanda. A 
apresentação foi da supervisora de Compliance, Adriele Schmidt. Além disso, um almoço diferente nas 
unidades da cooperativa também fez parte das comemorações. 

Os membros do Comitê de Conduta foram presenteados pela equipe de Compliance com uma camiseta 
estampada com a frase-tema da campanha deste ano: ‘Ética e Integridade: Compliance de Verdade’.  

O Podcast ‘PodCer?!’ também foi alusivo ao tema. A edição de outubro trouxe uma conversa com a Assessora 
Jurídica e encarregada de dados da Frísia Cooperativa Agroindustrial, Marta Auer, e com Rodrigo Pironti, 
advogado, mestre e doutor em Direito Econômico e PHD em Direito pela Universidad Complutense de Madrid. 
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Quatro anos de
cultura c!



Durante o mês de setembro, a Campanha 
Setembro Amarelo, desenvolvida pelo setor 
de Serviço Social, trouxe várias ações de 
conscientização sobre a importância da 
prevenção ao suicídio em todas as Unidades, 
incluindo UIC e UBLs PR/SP. Entre elas, foram 
realizadas publicações internas e externas de 
incentivo à prevenção; decoração e almoço 
especial no refeitório; Casual Day Amarelo; 
realização dos DDS nos setores com entrega 
de informativos, além da colocação de placas 
informativas em banheiros e vestiários da 
cooperativa.  

����������������

A Castrolanda realizou inúmeras ações para a 
Campanha Outubro Rosa, entre elas a doação de 
mechas para o Instituto Sol Doando Amor, com 
aderência de 60 mulheres. As doações foram 
destinadas para confecção de perucas que serão 
entregues a mulheres que realizam tratamento de 
combate ao câncer. 

A palestra realizada com a médica Adriana Lopes, teve 
a participação de 200 mulheres, incluindo as unidades 
externas de diferentes tipos de negócios. Diariamente, 
o Outubro Rosa esteve presente em nossas unidades 
com os DDS setorial e na comunicação interna da 
cooperativa.  

No mês de Novembro, a equipe de 
SSMA da Castrolanda, realizou diversas 
ações em função da conscientização 
frente a prevenção do câncer de 
próstata e cuidados com a saúde do 
homem para nossos colaboradores. 
Entre as principais ações no período, 
foram realizados DDS nas unidades 
Castrolanda; e coletados exames PSA de 
colaboradores acima de 45 anos e/ou 
que possuem fator de risco.  

“ Homem também se cuida” 

Vista a camisa da prevenção, com 
diagnóstico precoce você tem 90% de 
chance de cura, realize os exames 
sempre que necessário!  
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Na Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes do Trabalho, os colaboradores da 
cooperativa puderam participar de diversas 
atividades voltadas à segurança, como 
palestras sobre insegurança no trabalho; 
saúde mental; respeito e nutrição. Além 
disso, foram desenvolvidos simuladores de 
capotamento e de emergência. Durante as 
ações, os colaboradores ainda participaram 
de gincanas, arrecadação de alimentos, 
show de paródias e um torneio de pesca.  

Neste ano o GT responsável revisou as 
‘Regras pela Vida’ que vigoravam na 
cooperativa, passando de sete para seis 
regras vigentes, com reformulações em 
algumas destas, de acordo com as atuais 
demandas da cooperativa. Além disso, foram 
definidas as políticas de consequência, em 
casos de descumprimentos das regras, que 
são consideras invioláveis e essenciais para a 
segurança dos nossos colaboradores. As 
reformulações serão válidas a partir de abril 
de 2023.  

Regras pela Vida
REVISÃO DAS

Importante ação para transformação cultural 
em segurança do trabalho e redução de 
acidentes em busca do zero na Castrolanda. 

A partir de outubro, os colaboradores operacionais 
da cooperativa receberam uma carteirinha 
padrão, que apresentam suas aptidões e 
formações profissionais, baseadas nas NRs, além 
de identificações visuais no capacete. (Ex. UBF) 

ENTREGA DE CARTEIRINHAS
DE IDENTIFICAÇÃO
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Neste curso sobre Primeiros Socorros, os colaboradores 

puderam aprender as principais técnicas de salvamento como, 

avaliação do cenário, mecanismo de lesão e número de vítima; 

causas de obstrução e liberação; ventilação artificial e 

compressão cardíaca externa; classificação e tratamento; 

avaliação inicial de vias aéreas; e hemorragias.  

Além de conhecer a respeito de riscos iminentes; mecanismos de 

lesão; número de vítimas e o exame físico destas; sinais e 

sintomas de obstruções em adultos, crianças, e bebês, 

conscientes e inconscientes; técnicas de RCP para adultos, 

crianças e bebês, bem como, descrição de técnicas de 

hemostasia. 

Durante o treinamento, foram apresentados conceitos e técnicas de introdução a 

direção defensiva; conhecimentos sobre veículo; direitos e deveres do condutor em 

via de trânsito, como normas de convívio social, infrações e penalidades, além de 

informações sobre renovação da Carteira Nacional de Habilitação e cuidados com 

relação ao meio ambiente.  

NR 23 - Primeiros Socorros 

Durante o treinamento, foram apresentadas técnicas e 

informações que minimizam riscos em operações 

fraudulentas, como técnicas para recebimento correto 

de pagamento em dinheiro; identificação de notas falsas 

e de comportamento do fraudador dentro de lojas e 

comércio em geral.

Treinamento de Prevenção
Contra Fraudes e Cédulas Falsas

Baseado no PO 11.05.01 - 006 -  Investigação de 

Acidentes e Incidentes gerado pelo Grupo de Trabalho.

 Investigação de Acidentes com Gestores

Destinado à UBF, os colaboradores 
puderam aprender mais sobre 
conceitos e técnicas voltadas para 
trabalhos em equipe, com foco em 
integração e engajamento; foco e 
parcerias, em ambientes de alta 
performance, favorecendo forças e 
talentos. Participaram os setores, 
administrativo, comercial, 
expedição, produção e utilidades.    

No curso voltado para Trabalho em Equipe, foram 

apresentadas as normas e regulamentos aplicáveis 

ao trabalho em altura; análise de risco e condições 

impeditivas; riscos potenciais inerentes ao 

trabalho em altura e medidas de prevenção e 

controle; equipamentos de Proteção Individual 

para trabalho em altura; seleção, inspeção, 

conservação e limitação de uso; acidentes típicos 

de trabalhos em altura; condutas em situações de 

emergência, como noções de técnicas para 

resgate e de primeiros socorros em altura; nós e 

amarrações; procedimentos para trabalho em 

altura; instalação; e uso de EPI e EPC. 

NR 35 - Trabalho em Equipe 
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na Fábrica de Rações
Entreposto Piraí II

Semana da Qualidade

Entre os dias 07 e 11 de novembro, os colaboradores puderam participar da 
Semana da Qualidade, que abordou temas voltados para os procedimentos 
da fábrica, como boas práticas de fabricação; análise de perigos e pontos 
críticos de controle e controle de salmonella, finalizando com uma palestra 
motivacional.  
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Luana Antunes Cristovam
Técnica de Enfermagem

Unidade Industrial de Carnes

Envie a sua sugestão para a gente:
comunicacao@castrolanda.coop.br
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“O filme ‘Mãos Talentosas – A História de Bem Carson’ conta sobre a vida de um menino da 
periferia de Detroit, nos Estados Unidos. Ben não tinha boas notas na escola, mas com dedicação 
acabou se tornando o Diretor do Centro de Neurologia Pediátrica do hospital Johns Hopkins 
Medicine – um dos mais importantes do país”.

Mãos talentosas
Thomas Carter

Filme:

Gabriela Striechen da Veiga
Assistente Financeiro

Finanças - Matriz

“O clássico filme ‘A Vida é Bela’ se passa durante a Segunda Guerra Mundial, na Itália. O judeu 
Guido e seu filho Giosué são levados para um campo de concentração nazista. Afastado da 
mulher, ele tem que usar sua imaginação para fazer o menino acreditar que estão participando 
de uma grande brincadeira, com o intuito de protegê-lo do terror e da violência que os cercam”.

A vida é Bela
Roberto Benigni

Filme:

gp na área
gestão de pessoas

Buscamos nos aproximar cada vez 
mais dos colaboradores. Com o ‘GP na 
Área’, o setor tem visitado todas as 
unidades da cooperativa, levando 
informações e tirando dúvidas a 
respeito das atividades desenvolvidas, 
principalmente com relação aos 
processos que envolvem a folha de 
pagamento e o caderno de benefícios.  



O campeonato, que conta com a 
participação de associados da AFCC, 
teve como ganhadores Maurício,
Pedro e Jorge. Parabéns a todos!  

Durante a semana do Dia da Criança, os voluntários da AFCC visitaram três escolas nas cidades de Piraí do Sul 
e Castro, levando lembrancinhas em homenagem às crianças. Participaram da ação, as escolas: Lucília 
Penteado de Araújo (Piraí do Sul), CMEI Cacilda Bom Alves (Piraí do Sul) e Escola Municipal Relindes Capilé 
(Castro).  

Edição 2022  
Series of Poker

Dia das Crianças
semana do

Em live realizada entre associados da AFCC, os colaboradores puderam interagir online e concorrer 
a diversos prêmios. Na ocasião, foram sorteadas uma TV 50’, um Smartphone, e uma Air-Fryer. 

1º show de prêmios

O torneio realizado na sede da 
AFCC, com premiação para os três 
primeiros colocados, teve como 
times ganhadores:   

TORNEIO
society
3º edição

O time de futebol Society formado por 
colaboradores da Castrolanda em 
Itapetininga/SP foi vice-campeão da 
competição entre indústrias. Parabéns, time!  

castrolanda
vice-campeã dos
jogos industriais
do sesi (jois)
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UMA AIR-FRYER
PRÊMIO

1°

10337 - KAMILA DE J.
DA SILVA SOUZA

GANHADOR:

UM SMARTPHONE
PRÊMIO

2°

7143 - PATRÍCIA G.
DA SILVA CARNEIRO

GANHADOR:

UM TV 50”

12189 - SEBASTIÃO DE
JESUS CARNEIRO

GANHADOR:



O mês de setembro marcou o início das atividades na nova unidade 
da Castrolanda em Ponta Grossa. O escritório corporativo, localizado 
no Edifício Infinity, no Centro, surge como uma alternativa para os 
colaboradores que moram na cidade. 

O espaço conta com uma estrutura completa para garantir o bom 
andamento das atividades dos colaboradores, além de salas de 
reunião e de videoconferência. A nova unidade abriga colaboradores 
administrativos de áreas como Negócios Agrícola, Controladoria e 
Tecnologia da Informação, entre outros. 

A unidade foi instalada estrategicamente em Ponta Grossa para dar 
mais comodidade aos colaboradores, que agora não precisam se 
deslocar até Castro para realizar funções administrativas. Com isso, a 
cooperativa economiza em questões de transporte, alimentação e 
outros fatores. O espaço ainda viabiliza o atendimento de clientes e 
parceiros de negócios na cidade. 
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Castrolanda inaugura
escritório corporativo
em Ponta Grossa 

Escritório Corporativo
Ponta Grossa

Serviço:

R. Nestor Guimarães, nº 77
4º andar – Ponta Grossa/PR 

Edifício Comercial Infinity



O programa Crescer e Cooperar inaugurou no mês de novembro mais uma cooperativa escolar: a COOPEMET, 
da Escola Municipal de Estação do Tronco. O evento reuniu estudantes, professores e representantes da 
Castrolanda.  

O Crescer e Cooperar é uma iniciativa da Comissão Mulher Cooperativista que trabalha os princípios do 
cooperativismo nas escolas de ensino fundamental I e II e ensino médio nas regiões de atuação da 
Castrolanda. As atividades são realizadas em período de contraturno, com a condução de um professor, e 
precisam atender aos princípios do cooperativismo, iniciando pela livre adesão, ou seja, o programa é para 
aquele aluno que realmente quer participar.  

Até o momento o programa tem 3 cooperativas fundadas e mais 1 em processo de constituição que irá 
acontecer ainda este ano. “A primeira constituída foi a CoopEECC em 2018. Atualmente o programa atende 
instituição municipal, estadual e privada com nível de Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio, com 
idades de 7 a 16 anos, tendo ao todo aproximadamente 300 alunos associados", conforme destaca o Analista 
de Cooperativismo da Castrolanda, Jhonatan Bonfim.  

A próxima Cooperativa Escolar a ser constituída será do Colégio Fabiana Pimentel, a COOEFAP no Distrito do 
Socavão, a formalização está prevista para dezembro de 2022, mas o processo de expansão do Programa 
Crescer e Cooperar ainda está em crescimento. “Para 2023 já possuímos algumas instituições que irão iniciar 
as atividades, nosso objetivo é constituir cooperativas escolares em toda área de atuação da Castrolanda”, 
completa Jhonatan. 

Programa Crescer e Cooperar:
Castrolanda inaugura
nova cooperativa escolar  



O colaborador assume o posto na área de 
atendimento e almoxarife da Loja Agropecuária 
Matriz após mostrar comprometimento com o 
trabalho realizado anteriormente no setor. 

Leonardo Queiroz 
Encarregado Loja Agropecuária
Matriz 

Graduada em Tecnologia em Alimentos, 
especializada em Gestão da Qualidade e 
Segurança Alimentar, a nova Supervisora de 
Produção possui experiência em Industria de 
Alimentos, área em que já atuou como Inspetora 
de Qualidade; Coordenadora de Produção e 
Gerente de Higienização, em empresas regidas 
pelo SIF e ANVISA.

Andressa Martins
Fragoso
Supervisora de Produção
UBF

Graduado em Administração de Empresas, 
Fabiano possui experiência como Coordenador 
e Gerente de Compras em Indústrias de 
Alimentos de pequeno e grande porte, e agora 
integra a equipe comercial da Alegra. 

Fabiano de Lima
Casa Grande
Coordenador Comercial
UIC

Com experiência em gestão e desenvolvimento 
de equipes, Pedro é especializado nas áreas 
Comercial/Vendas, Trade, Key Account e 
Produtos, e agora compõe a equipe de Vendas 
da Alegra.

Pedro Paulo de Mello
Azevedo Moraes
Supervisor de Vendas
UIC

Graduado em Comércio Exterior, Rodrigo é 
especializado na área de Compras/Procurement 
e SupplyChain, com mais de 20 anos de 
experiência nos segmentos industrial e florestal, 
em empresas de grande porte.

Rodrigo Araújo
Pinheiro
Gerente
Central de Compras

Com mais de 15 anos de experiência na área de 
Gestão da Tecnologia de Informação e Inovação, 
o novo Gerente de Tecnologia da Informação 
possui sólidos conhecimentos em visão 
sistêmica de processos; governança de TI; 
planejamento estratégico; estruturação e 
gerenciamento de equipes de alta performance 
(Desenvolvimento, DevOps e Infraestrutura); 
gestão de contratos e mapeamento de 
processos.

José Eduardo
Cuestas Araújo
Gerente
TI

Juliano possui conhecimento em Gestão de Estoque, e já atuou como Supervisor de Recebimento e 
Supervisor de Picking. Além disso, o nosso novo Supervisor de Operações possui habilidades em Gestão de 
Equipe Multidisciplinares, tendo certificação Green Belt e conhecimento dos conceitos de Kaizen. 

Juliano
Anisimenkowas
Supervisor de Operações
Loja Agropecuária Matriz

Paloma V. Ramos 
Supervisora de Controladoria
Matriz 

Paloma trabalha na Castrolanda desde 2017 e assume 
a vaga na unidade Matriz. A nova supervisora é 
formada é Ciências Contábeis pela Universidade 
Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e possui MBA em 
Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria, além de 
formação específica em Gestão Financeira para 
Cooperativas. 

Katia Gardinal 
Supervisora Comercial
Loja Agropecuária Matriz

A colaboradora assume a parte comercial das Lojas 
Agropecuárias da Castrolanda com a experiência de 
integrar o quadro de funcionários da cooperativa 
desde o ano de 2018. 

Rogério Penaroti 
Coordenador de Utilidades/FFO
UIC 

Rogério acumula experiência na Unidade Industrial 
de Carnes (UIC) desde 2019 atuando como 
Supervisor de Produção. Engenheiro Industrial, o 
colaborador passa a ser responsável pela 
Coordenação de Utilidades e do Fluxo de Caixa 
Proveniente das Operações (FFO). 

Lucas Carnielli 
Coordenador de Manutenção
UIC 

O colaborador assume a coordenação da área após 
atuar por mais de dois anos na supervisão da 
manutenção de frigoríficos. Formado em 
Manutenção Eletromecânica pela Universidade 
Federal do Paraná (UFPR) desde 2005, Lucas acumula 
experiências anteriores em frigoríficos e indústrias 
alimentícias. 

Na cooperativa desde 2017, Rodrigo atuava como 
Supervisor Comercial e agora assume a área de vendas 
da Regional Sudeste na Alegra. O novo gestor é formado 
em Economia pela ESPM e possui MBA nas áreas de 
Marketing, Comércio Exterior e Gestão de Empresas. 

Rodrigo César
Fernandes Vargas 
Coordenador Regional de Vendas
UIC 

Tamiris Ribas 
Encarregada Administrativo
CSC Matriz 

Tamiris acumula experiência de mais de dois anos na 
área de Governança e Processos do Centro de Serviços 
Compartilhados (CSC) da Castrolanda. Tamiris é formada 
em Gestão Ambiental e possui MBA na área de CSC. 

Rodrigo Luiz
Rezende Vidrich 
Supervisor PMO – Matriz 

Rodrigo Vidrich tem 25 anos de experiência em 
empresas nacionais e multinacionais, onde adquiriu 
conhecimento na área de escritório de projetos (PMO), 
processos e riscos. Com formação e especializações na 
área de Gestão de Projetos, atua desde 2020 na 
Castrolanda. 

Bruno Tisque Gomi 
Supervisor Loja Agropecuária 

Bruno assume a supervisão das unidades de Piraí do Sul, 
Ventania, Itaberá e Itapetininga das Lojas Agropecuárias 
da Castrolanda. O colaborador já possui experiência de 
dois anos na área, atuando como encarregado. Bruno é 
formado em Administração e possui pós-graduação em 
Gestão Estratégica do Agronegócio. 

Davi Iank de Oliveira 
Encarregado Administrativo
Facilities Matriz 

Na Castrolanda há quase 2 anos, Davi acumula 
experiência na área de Facilities e assume o posto para 
contribuir ainda mais com a equipe da unidade Matriz. 

André Luis Lino 
Supervisor Financeiro
Crédito e Seguro Rural 

O colaborador assume a supervisão da área após 
acumular uma bagagem de mais de 10 anos na área de 
processos no acumulado de uma empresa multinacional 
do segmento aeroespacial e da Castrolanda. André 
possui formação técnica em Manufatura Aeronáutica e 
especializações na área de processos. 
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Em Outubro, a Alegra comemorou 7 anos 
com os melhores em campo. E a 
comemoração foi em clima de Copa! 

Com a temática da Copa do Mundo de 
2022, o time Alegra comemorou as 
conquistas dos últimos sete anos com 
muita alegria. 

O time Alegra, que é formado por 
jogadores com a melhor performance, 
transformaram esses sete anos em um 
período de muito desenvolvimento. 

Valeu, time. Esse parabéns
é de todos nós! 

7 anos da Alegra!

O evento “Alimento seguro só depende de você”, 
promovido pelo setor de qualidade da Alegra, teve como 
objetivo do evento o foco para os processos de qualidade 
e para a promoção da segurança alimentar dos produtos 
da marca. Durante o evento, foram realizadas ações de 
reforço sobre processos internos de qualidade, 
destacando a importância de cada colaborador no 
processo de produção. 

Semana da Qualidade
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Em 2022, oficialmente 10 anos 
de cooperativa Castrolanda. 
Mas a história de Anderson 
Costa de Almeida, com a 
Castrolanda iniciou muito 
tempo antes. “Nasci na Colônia 
e morei por vinte e três anos 
nos arredores da cooperativa. 
Quando criança brincava com 
meus amigos, andando de 
bicicleta, jogando bola 
próximo a matriz”.

Anderson conta que desde 
muito cedo tinha o sonho de 
trabalhar na cooperativa, 
“sempre foi a maior empresa 
de Castro e quando ainda era 
criança conversava com meus 
amigos que deveria ser um 
lugar muito bacana para 
trabalhar.”

Foi em 2011 que a trajetória 
profissional de Anderson 
iniciou na Castrolanda. 
“Lembro que sempre estava 
indo até a Prefeitura (onde 
funcionava o Programa Jovem 
Aprendiz da cidade) para 
verificar se tinha vagas 
abertas. Quando surgiu a 
oportunidade, fiz a entrevista e 

Anderson Costa
de Almeida
Analista de Criação
Comunicação e Marketing - Matriz
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fui contrato como Jovem Aprendiz. 
Entrei no setor de Gestão de 
Pessoas e ali fiquei por pouco mais 
de 1 ano. Nesse período surgiu 
uma oportunidade de efetivação 
no Financeiro. Foi então que 
comecei efetivamente como 
colaborador Castrolanda e fiquei 
por mais 3 anos no setor.”

Depois da passagem na área de 
finanças, Anderson mudou 
novamente o campo de  atuação, 
desta vez foi para a Gestão de 
Pessoas da Alegra. “Ali passei por 
um grande desenvolvimento 
profissional, aprendi muito e pude 
crescer bastante.” Na Alegra, 
Anderson atuou diretamente no 
desenvolvimento de um projeto 
que visava a redução no 
transporte, tendo bastante 
sucesso nos indicadores de 
redução de custos.

E como Anderson foi parar na 
Comunicação e Marketing? “Já 
realizava trabalhos como designer 
fora da cooperativa e quando tive 
a oportunidade de atuar no 
Marketing, fiquei feliz com a 
oportunidade de comunicar 
através da arte”, destaca Anderson.

Embora Anderson tenha mudado 
radicalmente de área desde quando 
iniciou na cooperativa, hoje se sente 
realizado como profissional. “Estou 
em um excelente momento da 
minha vida pessoal e profissional, 
me sinto realizado, embora tenha 
meus anseios profissionais e muito 
para crescer e realizar ainda”, 
ressalta Anderson.

Atualmente Anderson é Analista de 
Criação do setor de Comunicação e 
Marketing da Cooperativa 
Castrolanda, função que 
desempenha desde 2020.

Gratidão é a palavra que

expresso pela cooperativa.

Ela já fez parte de muitas

conquistas, comprei minha

casa, meu carro, casei e me

formei em Design de Produtos

trabalhando na cooperativa,

além de realizar muitas

viagens que antes não eram

alcançáveis




