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Pode ser que esta seja uma afirmação muito clara para várias pessoas 
dentro da Castrolanda, mas é sempre importante lembrar: a 
cooperativa só existe por causa dos cooperados. Colaboradores, 
parceiros e todos os demais envolvidos no nosso trabalho são muito 
importantes para nosso desenvolvimento, mas o cerne sempre será o 
associado. 

É pensando nisso que devemos manter um relacionamento de 
fidelidade e cordialidade com cada um deles. E não porque se trata 
de uma obrigação como colaborador, mas porque só teremos uma 
cooperativa forte e competitiva no mercado se conseguimos entregar 
um tratamento diferenciado e dar o máximo de suporte aos nossos 
cooperados. 

Pensando em melhorar ainda mais esta relação diária, um comitê 
criativo da Castrolanda lançou o programa de treinamento Nosso 
Jeito de Atender. O objetivo é treinar os colaboradores da linha de 
frente – ou seja, que possuem relacionamento direto com o 
cooperado – para garantir que o relacionamento entre a Castrolanda 
e o associado seja o mais transparente e cordial possível. Afinal, um 
bom atendimento pode desencadear uma série de benefícios para 
todos os envolvidos no processo. 

Esta edição do Acontece na Castrolanda traz um pouco sobre os 
primeiros passos do programa, que iniciou os treinamentos na área 
de Negócios Agrícola e pretende expandir para toda a cooperativa 
aos poucos. 

Leia e fique bem-informado sobre as nossas novidades! E caso tenha 
alguma sugestão de conteúdo, é só enviar um e-mail para 
comunicacao@castrolanda.coop.br. 

Excelência no
Atendimento
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NOVO CANAL DE
ATENDIMENTO COOPBOT
O CSC realizou a entrega da nova ferramenta de atendimento na intranet, o 
CoopBot, assistente virtual da Castrolanda. Essa ferramenta auxilia nos 
atendimentos instantâneos das áreas do CSC, trazendo agilidade, praticidade e 
eficiência operacional para os setores.   

Essa novidade contempla a consulta de pedidos e requisições de compras, 
acompanhamento dos projetos geridos pela Engenharia, abertura e consulta 
de chamados, orientação com relação as principais dúvidas dos serviços 
atendidos pelo CSC entre outras funcionalidades, de maneira simples e ágil, 
resultando em mais facilidade nas solicitações do dia a dia.    

lançamento do coopcapex
maiS transparência na
aprovação de novos projetos
O CoopCAPEX é uma plataforma de gestão da aprovação de novos projetos. 
A partir de agora, todas as áreas de negócios têm visibilidade total de como 
estão seus projetos dentro do fluxo de aprovação, podendo inclusive fazer 
download de documentos e acompanhar todas as atualizações no exato 
momento em que elas ocorrem em nossos sistemas.  

academia csc 2023
inicia com treinamento de excelência
no atendimento aos clientes internos
Em janeiro aconteceu o primeiro treinamento da Academia CSC 2023, com o módulo de Excelência no 
Atendimento aos clientes internos, com base no modelo Disney. Ao longo do ano serão trabalhados mais
04 módulos comportamentais para capacitação da equipe.

ENCONTRO ESTRATÉGICO
DA EQUIPE DE ENGENHARIA
Em fevereiro, ocorreu o encontro “Rosa dos Ventos” 
com a equipe Engenharia CSC, um alinhamento 
realizado de forma semestral, no qual o setor 
ajusta sua direção e reafirma seu compromisso 
com seus clientes internos. 

csc dá início ao
plante sua ideia
O setor de Governança e Processos implantou no CSC o 
projeto Plante sua Ideia, que busca fomentar a realização 
de melhorias em nossos processos internos, utilizando 
metodologias ágeis e eficazes com objetivo de resultar 
em ganhos que agreguem valor aos processos.

Em fevereiro, tivemos mais uma entrega no programa “Onda 
Amarela” com o projeto do colaborador Edson Fernando Joanico 
da Manutenção CSC. Dessa vez o projeto teve foco no Lean 
Office, com o objetivo de reduzir o tempo gasto em processos 
administrativos com Extração de Relatórios SAP e de 
retrabalhos realizados pela equipe do PCM, obtendo um 
resultado de 97% de redução do tempo. No decorrer do 
Programa de capacitação dos colaboradores, até o momento, 
foram finalizados 07 projetos de Yellow Belt com a utilização de 
ferramentas e técnicas de Lean Six Sigma. 

ENTREGA DE dois PROJETOs DO
PROGRAMA ONDA AMARELA
Em janeiro tivemos uma entrega de projeto com o uso de ferramentas e técnicas de Lean Six Sigma no CSC, 
com o projeto de Redução no Tempo Gasto no Registro de SAC e Assertividade no, entregues pelo setor da 
Manutenção CSC. Esse projeto decorre da capacitação dos colaboradores no treinamento de Yellow Belt, que 
proporcionou conhecimentos de ferramentas e técnicas, que permitiu o desenvolvimento de projetos de 
melhoria que agreguem valor real aos processos.



Como levar a essência, os valores e a cultura da cooperativa para o atendimento e 
relacionamento com os diferentes públicos da Castrolanda? Foi pensando nisso que um comitê 
criativo criou o programa Nosso Jeito de Atender.  

Sob a coordenação da Unifica – Universidade Corporativa da Castrolanda – a proposta foi 
desenvolvida para reforçar a importância de um atendimento de excelência, garantindo a 
satisfação e fidelidade com a cooperativa. 

Os primeiros encontros e treinamentos começaram em janeiro, com lideranças e colaboradores 
que prestam atendimento direto a cooperados na área de Negócios Agrícola. Ao longo dos 
encontros, os participantes conheceram os princípios e diretrizes do programa e passaram por 
técnicas de atendimento sob orientação da professora Rejane Novello – mentora do projeto. 

Na sequência, o programa se estende aos demais colaboradores da área de Negócios Agrícola e 
Financeiro – ou seja, aqueles responsáveis por setores mais administrativos, mas que 
eventualmente conversam com cooperados e clientes. 

Excelência no atendimento 
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O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) entregou à Castrolanda o Selo Mais Integridade 2022/2023, 
destinado às empresas e cooperativas do agronegócio que adotam práticas de integridade com enfoque na 
responsabilidade social, sustentabilidade ambiental e ética. A cerimônia de entrega da honraria aconteceu 
durante um evento realizado no auditório da Apex-Brasil, em Brasília (DF), no mês de fevereiro. 

O selo foi entregue das mãos do presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), Marcio Lopes 
de Freitas, aos representantes da Castrolanda presentes no evento: o presidente Willem Berend Bouwman, o 
Controller Pedro Dekkers e a Supervisora de Compliance, Adriele Schmidt.  

Castrolanda recebe
SELO MAIS INTEGRIDADE

O reconhecimento é uma prova
de que trabalhamos de forma ética,
íntegra, com responsabilidade social,
ambiental e transparente dentro
dos nossos negócios, seja por parte
de colaboradores, cooperados e
parceiros

Willem Berend Bouwman
Presidente da Castrolanda 

Este reconhecimento em nível nacional
mostra que nosso programa de integridade
Cultura C está aderente às melhores
práticas de mercado, e que a Castrolanda
está firme na estratégia de atender
às exigências cada vez maiores dos
consumidores e sociedade em geral,
como ética e sustentabilidade

Pedro Dekkers
Controller da Castrolanda
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Durante o mês de janeiro foi realizada a Campanha Janeiro 
Branco, que tinha como objetivo fomentar a importância 
do cuidado com a saúde mental. A campanha foi 
desenvolvida pelo Serviço Social – SSMA.  

Ações durante a campanha:  
DDS nas unidades como UBF, UBBS, ULB, Biomassa, UFR,
UPL I e II, Piraí I e II, Lojas Agropecuárias, Itaberá I e II.  
Indicação de livro: Dica C 
Podcast: PodeCer?! – Saúde Mental no Trabalho  
Informativos: banheiros e vestiários/divulgação no De Olho

Em fevereiro, a Campanha de Prevenção de 
Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), 
fomentou a importância dos cuidados contra a 
transmissão de vírus, bactérias e outros organismos, 
durante as relações sexuais. A campanha se 
estendeu durante todo o mês em toda a cooperativa, 
com a divulgações de informações e canais de 
atendimento em cartazes e DDS nas unidades, além 
de comunicados no De Olho na Cooperativa.  
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Realizado na Unidade de Piraí do Sul,  o treinamento teve como objetivo preparar 

os colaboradores na execução de trabalhos de combate a incêndio de secadores. 

Este treinamento teve como 
objetivo, capacitar colaboradores 
para prestação de atendimento – 
de acordo com a legislação 
vigente - e execução de trabalho 
na prevenção do combate a 
incêndios, para formação da 
Brigada da Matriz. Participaram do 
treinamento os setores:  
Qualidade, SSMA, Manutenção 
CSC, Sementes Agrícola e 
Produção da Fábrica de Rações.  

Com o objetivo de capacitar os colaboradores para 

execução de atividades que envolvam o trabalho em altura, 

voltado para as áreas operacionais da cooperativa, o 

treinamento contou com a participação de colaboradores 

dos setores de: Tecnologia da Informação, Qualidade, 

Produção Batata Frita, Insumos e Expedição UDR. 

NR 35 - TRABALHO EM ALTURA
Direcionado para a área operacional, este treinamento 

teve como objetivo capacitar colaboradores – de acordo 

com a legislação vigente – sobre o manejo em trabalhos 

com máquinas e equipamentos. Participaram do 

treinamento os setores: Manutenção, Agricultura de 

Precisão e RSC Matriz.

NR 12 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

O treinamento piloto de ‘POC Para Todos’ foi realizado 

para duas turmas na Unidade de Itaberá I. Na ocasião, 

todos os colaboradores da unidade receberam instruções 

de abordagens de segurança e também de autoavaliação 

dos riscos na área. Em breve este treinamento será 

ofertado a todas as  unidades da cooperativa.

POC PARA TODOS
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A formação teve por objetivo preparar nossos colaboradores para avaliarem a 

condução do MGC nos negócios e áreas corporativas, seguindo as diretrizes da 

ISO 90001/2015 e as especificidades do modelo Castrolanda. Os participantes da 

formação são submetidos a uma prova e quando aprovados recebem uma 

certificação que os habilita a serem avaliadores. 

O treinamento teve como objetivo 
capacitar os colaboradores para o 
atendimento da legislação vigente 
relacionada à segurança na 
execução de trabalhos com 
máquinas e equipamentos. 
Participaram do treinamento os 
setores de; Agricultura de 
Precisão, Biomassa e Manutenção.

Com a participação dos setores de Qualidade, 

Manutenção, Insumos, Produção e Comercial, o 

treinamento operação de empilhadeira, de acordo com as 

normas de saúde e segurança da NR 11, preservando a 

integrante física de cada operador.  

NR 11 - EMPILHADEIRA FORMAÇÃO
Realizado no Entreposto de Piraí do Sul II, o treinamento 

dado aos setores de Manutenção e Produção da unidade, 

foi voltado para trabalhos em espaço confinado, 

fomentando a importância do ambiente de trabalho 

seguro aos colaboradores.  

NR 13 - SUPERVISOR EM ESPAÇO CONFINADO RECICLAGEM

Voltado para a execução de 

trabalhos em altura, o treinamento 

contou com a presença de 

colaboradores dos setores de 

Beneficiamento de Sementes, 

Produção e Manutenção.

NR 35 - TRABALHO EM ALTURA

O treinamento de Comunicação Persuasiva, que contou 

com a participação dos setores de Finanças, Gestão de 

Pessoas e Biomassa, teve como objetivo explorar teorias

e técnicas da comunicação persuasiva, de modo que os 

colaboradores pudessem aprender mais sobre a 

importância e como garantir uma comunicação mais 

assertiva no ambiente de trabalho.  

Comunicação Persuasiva
Com o objetivo de preparar nossos colaboradores 

com técnicas de coleta de amostras, de 

determinação de umidade utilizando-se 

equipamentos padrões e de identificação de defeitos 

e impurezas em amostras de grãos, garantindo a 

qualidade dos nossos produtos. 

CLASSIFICAÇÃO DE GRÃOS - SOJA, TRIGO E MILHO

No treinamento de Gestão de Conflitos, os 

colaboradores puderam entender mais sobre as formas 

e causas de conflitos no ambiente de trabalho. Durante 

as atividades, os participantes dos setores de Gestão de 

Pessoas, UBBS, Finanças e UBF foram capacitados a 

identificar, diagnosticar e gerenciar conflitos, além de 

conhecer estratégias de medição e negociação efetivas.  

Gestão de conflitos  

Voltado para as estratégias de gestão de mídias 

sociais, o treinamento trouxe aos colaboradores a 

oportunidade de dialogar sobre comportamentos e 

técnicas da mídia no mundo contemporâneo, além 

do papel da Endocomunicação e Co-criação na 

rotina da comunicação organizacional. Participaram 

do treinamento as equipes de Comunicação e 

Marketing da Matriz e Alegra.  

GESTÃO DE MÍDIA
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Gabriela Dorst
Auditoria Interna

Matriz

Envie a sua sugestão para a gente:
comunicacao@castrolanda.coop.br

 O filme ‘Lion: uma jornada para casa’ busca impor a comoção trazendo a história real de um 
menino, o indiano Saroo, que aos 5 anos de idade se perdeu do irmão numa estação de trem de 
Calcutá e enfrentou grandes desafios para sobreviver sozinho, até ser adotado por uma família 
australiana. Incapaz de superar o que aconteceu, aos 25 anos ele decide buscar uma forma de 
reencontrar sua família biológica.

Uma jornada para casa
Garth Davis

Filme:

Beto Carrero World
viagens de verão
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Formada em Medicina Veterinária, 
Bruna acumula experiência de mais 
de 4 anos na Unidade Industrial de 
Carnes (UIC) – onde começou 
como estagiária, em agosto de 
2018. A nova supervisora contribuirá 
com toda a bagagem construída na 
área para aprimorar ainda mais a 
gestão técnica do setor.

Bruna Rafaely
Vicente da Silva 
Supervisora de Fomento Suíno 

Tecnólogo em Automação 
Industrial, Tecnologia em 
Engenharia Elétrica e Eletrônica, 
Tiago assume a vaga após mais de 
8 anos de atuação como 
eletromecânico na cooperativa.
O colaborador ficará a frente de 
projetos de manutenção na 
Unidade Industrial de Carnes (UIC). 
Além da Castrolanda, Tiago possui 
experiência em uma grande 
empresa do ramo alimentício. 

Tiago Teixeira
de Souza 
Encarregado Manutenção 

O colaborador acumula mais de 10 
anos na área de programação de 
manutenção. Marcos ficará 
responsável por parte do 
planejamento e programação de 
Manutenção, Elaboração de planos 
de manutenção, Cadastro de Peças 
e Equipamentos, Acompanhamento 
de orçamentos de adequações e 
melhorias, Controle de Custos de 
Manutenção na Unidade Industrial 
de Carnes (UIC). 

Marcos Paulo
Mattos da Silva
Encarregado Manutenção 

O novo líder das Lojas 
Agropecuárias já chega com 
experiência de mais de uma década 
na Castrolanda e retorna após 
projetos pessoais. Raichman é 
especialista em Gestão de Custos e 
Logística, com experiência na área 
de vendas e merchandising.

Raichman Penafiel
do Lado 
Encarregado Lojas Bruno chega à equipe da Unidade 

Industrial de Carnes (UIC) com uma 
vasta bagagem em grandes 
empresas do ramo alimentício e 
florestal. O gestor é bacharel em 
administração de empresas e possui 
MBA em Gestão da Cadeia de 
Suprimentos e Logística. 

Bruno Milek da Luz 
Supervisor de Expedição 

Com formação em Agronomia e 
mestrado em Zootecnia pela UFPR, 
a nova Coordenadora da Assistência 
Técnica dos Negócios Leite assume 
o cargo com disciplina e dedicação. 
Rafaela realizou intercâmbio na 
Universidade da California e tem 
mais de cinco anos de experiência 
na área. 

Rafaela Schunig  
Coordenadora de
Assistência Técnica 

Engenheiro Agrônomo de 
formação, Torbim possui 
experiência em licenciamentos e 
inventários florestais, além de 
experiência com legislação na área. 
Com quase 8 anos de atuação na 
Castrolanda, o colaborador está de 
2020 na área de energia, onde 
assumiu a responsabilidade técnica 
e operacional de biodigestores de 
alta eficiência. 

Torbim de Geus
Supervisor de Operações 

Jessyca assume a supervisão das 
ações envolvendo Recrutamento 
& Seleção e Treinamento & 
Desenvolvimento da área de 
Gestão de Pessoas da Castrolanda. 
Com formação em Gestão 
Financeira e Tributária e MBA em 
Gestão de Pessoas/Liderança 
Organizacional, a colaboradora 
acumula experiências anteriores 
na área do cooperativismo e em 
uma multinacional do setor de 
produtos florestais. 

Jessyca Rocha
Camargo 
Supervisora de Gestão de Pessoas 



Ocorreu no dia 13 de janeiro, em Ponta 
Grossa, a convenção de vendas “Território 
Alegra”. O encontro, que contou com a 
presença de 95 colaboradores, dentre eles 
lideranças de Trade Marketing e 
representantes de todas as regiões de 
atuação da marca, teve como objetivo 
firmar os compromissos da área comercial 
com a empresa através do alinhamento das 
estratégias e focos da equipe para o ano de 
2023. 

“Tivemos a oportunidade de nos reunirmos 
depois de dois anos de distanciamento e 
dividirmos nossa nova estratégia de marca e 
foco de atuação da área comercial. Este será 
um ano de conquistarmos nosso território, 
que é o ponto de venda, com disciplina na 
execução comercial e de Trade Marketing 
nas lojas parceiras da Alegra”, explica o 
gerente comercial, Luiz Otavio Morelli. 

Para Morelli, o evento contribui para o 
desenvolvimento dos colaboradores na 
realização de suas tarefas diárias e 
estratégicas. “Foi um dia bastante 
produtivo, com alta energia e engajamento 
de todos. A agenda foi muito positiva. Não é 
sempre que eles podem ter contato direto 
com o nosso superintendente Matthias 
Tigges e escutar dele o que é esperado da 
áre,a bem como a proximidade que um 
evento destes traz com o nosso gerente 
industrial, Valdomiro Santuches, que deu 
uma verdadeira aula sobre o processo 
produtivo, as melhorias implantadas no 
último ano e as oportunidades que temos”, 
conclui Morelli.  

O evento contou ainda com uma palestra 
focada em execução de ponto de venda 
realizada pelo professor Rubens Santana, 
referência nacional em Trade Marketing, e 
finalizou com alta energia através de um 
treinamento vivencial que integrou toda a 
equipe. 

#
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No início de fevereiro, em conjunto com a Exal, tivemos 
um evento importante para mais de 3 mil 
colaboradores! 

Promovemos um dos lançamentos deste ano: a carne 
moída suína Alegra. Um produto de fácil preparo, 
saboroso e com a qualidade de sempre.  

Todos os colaboradores puderam saborear uma 
macarronada à bolonhesa, que teve como produto 
principal a novidade Alegra.  

degustação
carne moída suína

território alegra
Juntos para Cooperar,

Conquistar e Vencer.

Convenção de vendas

reuniu colaboradores

e representantes

da marca Alegra

para alinhar

resultados e traçar

os desafios para 2023.



Huibert Pieter Janssen iniciou na 
Assistência Técnica Bovinos de 
Leite da Cooperativa Castrolanda 
em fevereiro de 1998. 
Anteriormente trabalhou na 
Cooperativa Central de 
Lacticínios do PR Ltda (CCLPL) 
no Departamento de Assistência 
técnica (DAT) e na Fundação 
ABC.

Durante sua trajetória na 
Assistência Técnica da 
Castrolanda Huibert foi 
assistente técnico, analista 
técnico, coordenador técnico e 
atualmente é consultor técnico 
na Área Negócios Leite. “Fui 
membro do conselho técnico 
científico da Fundação ABC da 
pecuária leiteira, membro do 
conselho administrativo da 
Associação das Escolas Reunidas 
do Instituto Cristão (AERIC)”, 
ressalta Huibert.

Na área técnica, Huibert destaca 
também a participação da 
Castrolanda nos diversos projetos 
como a parceria com a Emater, 
Projeto Vitelos, Programa de 
Gestão Técnica e Econômica da 
Produção de Leite, projeto de 

Huibert Pieter Janssen
Consultor Técnico
Negócios Leite
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Pesquisa Integração Lavoura e 
Pecuária na parceria Castrolanda, 
UFPR, URGS, Fundação ABC, Emater, 
e AERIC, mais recente o programa 
Mais Leite Saudável. Destaca ainda 
que o incentivo a capacitação e 
atualização regularmente dos 
colaboradores da Castrolanda é 
fundamental, nesse quesito cita a 
participação de aprimoramentos em 
cursos no Brasil e no exterior, além do 
título de mestrado pela UFPR.

Os produtores e a Cooperativa 
sempre estiveram em constante 
busca por tecnologia e inovação algo 
que veio e está no DNA. “Como na 
intensificação dos sistemas de 
produção, uso de programa na 
formulação de dietas, aumento na 
produção por vaca e por hectare, 
melhora genética constante, pioneira 
no plantio direto da alfafa e no uso de 
vagões misturadoras tendo 
importado os primeiros vagões e uso 
de dietas aniônicas para vacas no 
pré-parto e também a primeira 
propriedade a ter sistema de 
produção robotizada na América 
Latina”, destaca Huibert.

Huibert é filho de imigrantes 
holandeses, natural de Belém estado 

do Pará, morou em Porto Platon no 
Amapá, Marechal Mallet, Carambeí, 
Irati, Roodkerk e Giekerk na Holanda. É 
casado com Geertje M. Groenwold filha 
de pioneiros imigrantes holandeses 
tem quatro filhos e netos. Durante 
esses 25 anos a esposa formou-se 
economista, concluiu duas 
pós-graduações e trabalhou na 
cooperativa Castrolanda, os filhos se 
formaram engenheiros: da 
Computação, Agrícola, Mecânica e 
Agrônomo.

Tenho orgulho de
fazer parte do time 
da Área de Negócios 
Leite, com esposa e 
dois filhos cooperados 
me considero
Castrolandês




