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Excelência 
em Gestão

Projeto da cooperativa em 
parceria com SEBRAE estimula 

cooperados a incluírem a gestão. 



2 opinião 

as cooperativas do Paraná, uma das maiores forças 

Neconômicas do estado, é época de balanço, de prestar 
contas e discutir o futuro. Nas últimas semanas, as 

assembleias gerais, ferramenta mais democrática à tomada 
de decisão no sistema, reúnem milhares de pessoas, ou 
melhor, de cooperados. E a cada encontro, uma nova surpre-
sa, que vai do aumento na receita ao anúncio de novos inves-
timentos. Ainda no final de 2016, a Ocepar, a Organização das 
Cooperativas do Paraná, antecipou que, mesmo diante das 
adversidades políticas e econômicas que castigam o país, o 
sistema fecharia o ano com faturamento próximo de R$ 70 
bilhões, crescimento de 17% em relação ao ano anterior.

Um resultado extraordinário e na contramão da economia 
nacional, que amarga um Produto Interno Bruto (PIB) negati-
vo, acima dos 3,5%. Em um estado onde é visto como exce-
lência, as cooperativas não apenas resistem como fazem 
frente à recessão. Mais do que isso, exibem um modelo alter-
nativo e mais sustentável de negócio. Não apenas sob o 
olhar do agronegócio, segmento onde está mais presente, 
como do ponto de vista do associativismo, onde todos, sem 
distinção, comungam dos mesmos ideais, princípios e valo-
res. Fazem parte de um negócio que não tem um dono. Mas 
onde todos são donos. Esse, aliás, talvez seja o maior dos 
segredos: o sucesso individual pelo esforço coletivo.

Contudo, resistir à recessão não significa ficar imune aos 
efeitos colaterais perversos de uma economia hostil. Ao 
mesmo tempo em que aumenta receita, o cooperativismo 
paga um preço mais alto para manter-se no jogo. O lucro 
líquido encolhe e é preciso se virar nos trinta para continuar 
investindo e não perder a competitividade. Questões de 
natureza tributária e de logística, por exemplo, encolhem as 
margens e desafiam o sistema, no campo e no mercado. Ficou 
mais caro produzir, processar e comercializar. A crise, porém, 
também traz oportunidades. E se tem alguém preparado 
para essas oportunidades, são as cooperativas.

Da conquista de novos mercados internacionais, à forte pre-
sença no varejo, o sistema se renova e sequer considera a 

hipótese de queda no fatura-
mento por conta da crise. Ao 
contrário, quer faturar R$ 100 
bilhões. Uma meta que não é 
para daqui a dez anos, mas 
para os próximos cinco anos. 
E são não é possível fazer 
sozinho, vamos fazer juntos. 
Projetos de intercooperação 
promovem uma nova onda 
agroindustrial no sistema e 
no estado. Cooperativas se 
unem para erguer indústrias, 
como de carnes, grãos e lác-
teos. É uma maneira de agre-
gar valor e garantir escala. 

Opinião na íntegra publicada no Informe Cooperativo 4017, da 
Ocepar em fev/2017, de Giovani Ferreira, gerente de agronegó-
cio do Grupo Paranaense de Comunicação (GRPCom)
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Cooperado (a) Castrolanda tem sempre mais vantagens.
Anuncie aqui a sua empresa. Não paga nada pelo seu anúncio.
Faça contato com a área de Comunicação da sua Cooperativa.Análises de cultura | Antiobiograma | Antibiótico

CBT | Pool de tanque | OPG

Rua Juliana, 94 | Colônia Castrolanda | Castro | PR
Fone: 42 3234 1282  | melklab@hotmail.com

O Melk Lab, laboratório veterinário, 

abriu suas portas para atender produtores 

e médicos veterinários de Castro e Região.

Venha nos conhecer, estamos te esperando.

Plantão de Atendimento
42 9928-9364  |  42 8418-0934

VENDE-SE  CHÁCARA

Na Castrolanda com 46 alqueires, na Estrada 
da Ilha, denominada Chácara Erica. 
Tratar (42) 9 9922-1888  

Classificados

COLHEITADEIRA

Vendo Colhedeira marca CASE, modelo 2388, 
ano 2005,30 pés. Tratar (42) 9 9840-2630

ORDENHADEIRA  CANALIZADA  DELAVAL

4 Conj. Und. final Aço Inox Bomba Vácuo 900L  
Pulsação Simultânea, Alimentação trifásica ou 
mono, ótimo estado de conservação. Aceito 
Pickup no negócio. Tratar (15) 9 9743-3956 
(15) 9 8173-6268  VALOR R$ 13.000,00

PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS

Presto serviço de Colheita de Grãos, Soja, Milho 
e Feijão. Tratar (42) 9 9840-2630

MILHO 

Vendo Roça de Milho próximo ao Abapan.
Tratar (42) 9 9840-2630

Enquete

4 corporativo

Você tem acessado 
o calendário de Eventos da 
Cooperativa através do site 
www.castrolanda.coop.br/eventos?

Veja a opinião dos visitantes do site: 
www.castrolanda.coop.br

50%

21.4%

28.6%

0%

Sim, procuro mais informações 
no site.

Sim, recebo através da circular e 
busco mais informações no site.

Não, não sabia desta área e 
gostaria que essa informação 
também fosse disponibilizada
na intranet cooperados.

Não, na circular semanal
é suficiente.

Mark Zuckerberg

As pessoas podem ser realmente muito 
inteligentes e ter habilidades incríveis, mas se 

elas não acreditarem nisso, então elas não irão 
trabalhar duro o suficiente para se aprimorar.

VENDE-SE  CHÁCARA - PIRAÍ  DO  SUL 

Bairro Martelo, a menos de 1 km da cidade, com 
quase 1 alqueire e meio, com casa para terminar, 
tanque com peixes, várias nascentes de água, 
divisa com rio Piraí, pomar com várias fruteiras, 
floresta nativa, boa vizinhança, lugar excelente 
para quem quer sossego. Tratar com Edenilson 
(42) 8409-0712  VALOR: R$ 170.000,00

ALUGA-SE  CASA  NA  FAZENDA

5km depois da Cooperativa Castrolanda, 
sentido Cargill. 4 quartos, escritório, sala de 
estar, sala de jantar, cozinha, lavabo, 
dependências p/ empregada, lavanderia, 
garagem p/ 2 carros. 
Tratar (42) 9976-5958  (42) 9921-0558

VENDE-SE  PLANTADEIRA

VENDE-SE  F-4000

COMPRO FORRAGEIRA 

Plantadeira Stara Sfil - 11 linhas, ano 2005 
Tratar (42) 9921-0558 ou 9976-5958

F-4000 - Ano 05/05. Carroceria com sobre-
grade com engate rápido. Cor prata.
Tratar (42) 8407-8253

Compro forrageira Casale usada,  João Attilio. 
Tratar (18) 3788-1235 / (18) 99751-1433 ou
fazenda.dio@uol.com.br

ARTEFATOS  DE  CONCRETO

Fabricamos artefatos em concreto a preços 
competitivos abaixo do mercado. Ripados para 
granja de suínos | Palanques para cercas na 
medida desejada | Palanques alambrado | 
Caixas de distribuição | Coxos.  
Tratar Edenilson (42) 8409-0712



INGREDIENTES 

1 Costela Suína Alegra (aprox. 1 kg)
1/2 garrafa da Cerveja Gourmet Original Bier Hoff
1/4 xícara de vinagre de vinho branco
1/2 xícara de água gelada
1/2 colher de sopa de sal
1/2 colher de sopa de açúcar
Pimenta-preta moída a gosto
Salsinha e cebolinha frescas e picadas a gosto
Alho amassado a gosto
Carvão para a churrasqueira

Faça a salmoura com todos os ingredientes. Deixe a costela imersa  
nesta mistura por no mínimo 12 horas, na geladeira. Remova a 
costela da salmoura e deixar escorrer por 10 minutos. Coloque a 
costela em um saco de poliéster (específico para assar) e posicione o 
produto numa assadeira. Asse no forno em temperatura de 180º/200ºC 
por aprox. 60 minutos. Enquanto a costela assa, prepare a churrasqueira.
Remova a costela do saco e finalize na churrasqueira. Asse em fogo alto 
(carvão ou lenha) por aprox. 30 minutos. Vire a costela e deixe por 
5 minutos ou até dourar.

MODO DE PREPARO 

Costela Suína Alegra 
na Cerveja Bier Hoff
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+ receitas no site
www.saborescastrolanda.com.br

Você pode participar dessa coluna! Envie sua receita com produtos Castrolanda para comunicacao@castrolanda.coop.br

INGREDIENTES 

1 litro(s) de Leite Naturalle 
1 lata(s) de Leite Condensado Colônia Holandesa
1 1/4 xícara(s) de chá de leite de coco
4 colher(es) de sopa de amido de milho
CALDA
2 xícara(s) de chá de ameixa seca sem caroço
2 xícara(s) de chá de chá de açúcar
3 xícara(s) de chá de água
1 pau de canela
Casca de meio limão taiti
2 colher(es) de sopa de conhaque

Manjar: Dissolva o amido de milho no litro de leite. Acrescente o leite de 
coco e o leite condensado no fogo até adquirir a consistência de mingau.
Coloque o creme em uma forma de pudim umedecida e leve à geladeira 
para refrigerar.
Calda: No fogo adicione duas xícaras de água, o açúcar, a casca do limão, o 
conhaque e a canela até caramelizar. Depois, junte uma xícara de água 
morna e a ameixa. Desenforme o manjar, corte em fatias e finalize com a 
calda de ameixa.

MODO DE PREPARO 

Manjar com calda 
de ameixa
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Projeto da Castrolanda em 
parceria com Sebrae estimula 
cooperados a incluírem  

gestão.
O projeto realiza o estudo e aplicação do Modelo de Excelência 
da Gestão® (MEG) nas propriedades rurais através dos critérios 
técnicos da Fundação Nacional de Qualidade (FNQ).

6 capa



om o objetivo de estimular os produtores 

C rurais a incluírem a gestão da qualidade no 
planejamento de seus negócios , o 

Sebrae/PR em parceria com a Castrolanda, desen-
volve desde maio de 2016 o projeto piloto de Exce-
lência em Gestão nas empresas rurais. De acordo 
com o consultor do Sebrae/PR, Roberto Janz, o proje-
to é inédito e está servindo de modelo para outras 
unidades do Sebrae, como nas cidades de Maringá e 
Cascavel.

O projeto realiza o estudo e aplicação do Modelo de 
Excelência da Gestão® (MEG) nas propriedades 
rurais através dos critérios técnicos da Fundação 
Nacional de Qualidade (FNQ). O MEG, nesse caso, 
levanta questionamentos, permite um exercício de 
reflexão sobre a gestão e a adequação de suas 
práticas aos conceitos de uma propriedade rural.

Para Janz, o foco final é que os produtores rurais 
olhem para seus negócios como uma empresa rural 
e não apenas como uma propriedade. Segundo ele, 
trabalhar com esse modelo, envolve não só o plane-
jamento estratégico, mas também foca em outros 
sete fundamentos. “Principalmente a gestão de 
custos/finanças e a aplicação de um programa de 
indicadores financeiros, de resultados e de produti-
vidade, para que o cooperado tenha uma visão bem 
estratégica da sua atividade”, aponta o consultor. 
Atualmente são 26 cooperados que participam das 
atividades. A previsão é que as ações tenham dura-
ção de aproximadamente dois anos e fechem a 
participação total de 50 produtores.

A iniciativa possui três etapas, a primeira envolveu 
um mapeamento da localização dos cooperados(as) 
para que em seguida fosse aplicado o diagnóstico do 
MEG na propriedade através de uma entrevista 
minuciosa com o proprietário. “Esse diagnóstico dá 
um radar de pontuação que dirá o cooperado(a) 
exatamente quais pontos precisam ser melhorados”, 
afirma Janz. Com base nisso o consultor, responsável 
por assessorar aquela propriedade, mostra o relató-
rio e monta junto com o produtor um plano de ação 
individual. 

A segunda etapa ainda está em andamento e envol-
vem as consultorias. O foco principal desses encon-
tros é que o consultor sirva de apoio para definir 
tarefas e estabilizar o andamento da aplicação do 
projeto na propriedade. No ano de 2016, o Sebrae 
contabilizou 364 horas de consultoria individual.  

Apesar de garantir um bom fluxo de informações e 
de apoio ao cooperado, foi visto que as consultorias 
não eram suficientes para garantir um desempenho 
completo. Tanto o Sebrae, quanto os cooperados(as) 
e a cooperativa viram a necessidade de serem 
implantadas algumas oficinas. “Vimos que para o 
cooperado aplicar melhor essa ferramenta na pro-
priedade nós precisaríamos dar a ele o conhecimen-
to dos conceitos”, conta Janz. Por isso foram realiza-
das oficinas de temas pertinentes ao processo e o 
estabelecimento de indicadores de gestão. Pelo bom 
rendimento e presença dos participantes do projeto, 
segundo o consultor, ainda há solicitações para 
ocorrer mais oficinas. O pedido será avaliado para 
trabalhar outros temas ainda não trabalhados.

Na última etapa, em maio deste ano, os cooperados 
devem passar por um segundo diagnóstico e o pre-

enchimento total do “banner de indicadores”. No 
mesmo mês ou em junho entra a segunda turma com 
25 produtores que iniciarão no projeto desde o 
começo: diagnóstico, relatório, oficinas, consultoria, 
segundo diagnóstico. 

Segundo o gerente de Negócios Agrícola, Márcio 
Copacheski, a propriedade agrícola deve ser gestada 
como qualquer outra empresa. “Ela tem que ser 
moderna, ágil, deve ter estratégia, indicadores e 
resultados. Se todos os cooperados tiverem esses 
valores e os produtores tiverem acesso a programas 
de gestão mais entenderão e contribuirão para a 
gestão da Castrolanda. Até porque, o sucesso do 
agricultor é sucesso da cooperativa”, defende ele.

A coordenadora administrativa, Silvane Ortiz, tam-
bém aborda a importância para a cooperativa em ter 
cooperados com estratégia de negócio. “Vimos que 
muitos dão certo porque aplicam por conta própria e 
não por realmente entender e avaliar estrategica-
mente os números e a gestão. Quanto mais os coope-
rados crescerem, mais a Castrolanda cresce”, afirmou 
Silvane.

SOBRE O SEBRAE

O Sebrae – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas é uma instituição sem fins 
lucrativos, criada na década de 1970 para auxiliar os 
empreendedores e empresários de pequenos negó-
cios de todo o Brasil. São 27 unidades e 750 postos 
de atendimentos espalhados de norte a sul do  País.

No  Paraná, o Sebrae possui 6 regionais e 11 escritó-
rios, mas chega a todos os 399 municípios do Estado 
por meio do  atendimento itinerante, pontos de 
atendimento e de parceiros como associações 
comerciais e empresariais, sindicatos, cooperativas, 
órgãos públicos e iniciativa privada. Parceiro do 
desenvolvimento, o Sebrae - a Casa do Empreende-
dorismo no Paraná - oferece soluções, palestras, 
capacitações e treinamentos, em temas variados 
como recursos humanos, empreendedorismo, mar-
keting, finanças, gestão estratégica, gestão da 
qualidade entre outras ações.

7capa

"O projeto de 

Excelência em 

Gestão nas 

empresas rurais é 

inédito no Brasil e 

está servindo de 

modelo para outras 

unidades do 

Sebrae. A ideia é 

que a cooperativa 

continue com as 

atividades por mais 

um ano até 

finalizar o total de 

50 cooperados 

contemplados 

pelas atividades e 

consultorias."

Texto:
Mariana Okita

Fotos:
Mariana Okita



a Chácara Mirella, as ações estratégicas são as mais 

N implantadas do programa. Contabilizando 28 horas de 
consultoria, os produtores Bernard Willem, Catherine e 

Emília Bouwman, juntamente com a colaboradora Márcia Lagos e 
a participação de dois gerentes, buscaram no programa uma 
forma de organizar e colocar no papel todas as informações e 
levantamentos que eles já tinham na prática. Foi trabalhando 
com indicadores que podem hoje comparar avanços ou dificulda-
des e ainda traçar objetivos. “Sabíamos a nossa missão, visão e 
valores, mas não tínhamos isso descrito. Podíamos falar que este 
ano foi pior do que o ano passado, mas não sabíamos exatamente 
os indicadores. porque não havíamos documentado isso”, aponta 
Emília. 

Com a documentação, os proprietários conseguiram os indicado-
res dos últimos três anos (2014, 2015 e 2016) que mostram dados 
como satisfação e reclamação de clientes, capacitação e aciden-
tes de colaboradores, produtividade e margem de lucro. Esse 
levantamento foi importante principalmente para verem que 
índices, como o lucro da suinocultura, vem decaindo. 

Outra atividade que foi possível realizar com o projeto foi a defi-
nição da missão, visão e valores da Mirella. Por trabalhar com dois 
setores diferentes, os proprietários tiveram que separar a defini-
ção dos itens. A missão da Mirella Cereais, por exemplo, é produzir 
cereais de qualidade utilizando variedade de cultivares de alta 
produtividade, com tecnologia de ponta, contribuindo para a 
preservação sócio ambiental e o bem estar dos colaboradores. O 
mesmo aponta a missão da suinocultura quando relacionada a 
preservação e ao bem estar, contudo o foco da missão é fornecer 
suínos dentro dos padrões de qualidade exigidos pelo mercado. 
Segundo Emília, um dos itens essenciais está em valores: traba-
lho em equipe. 

A participação nas oficinas também foi elogiada pelas coopera-
das. “No começo não entendíamos onde os consultores e o projeto 
queriam chegar, com as oficinas fomos treinadas para entender-
mos o que os índices iriam apontar', conta Emília. A proprietária 
ressalta ainda que um dos objetivos de aplicar o projeto na Chá-
cara Mirella é também a sucessão familiar. Vivenciando a terceira 
geração, o foco é que a produção da propriedade rural seja repas-
sada para os filhos do casal. Atualmente, a filha de Emília e 
Bernard, a Catherine, é cooperada e gerencia os negócios da sui-
nocultura. “Nós estamos vendo que nossos filhos serão nossos 
sucessores. E para conseguirem dar continuidade no negócio é 
preciso que esteja tudo organizado e documentado”, afirma ela. 

A conclusão da equipe da Mirella é que a Castrolanda deve esti-
mular para que mais cooperados façam seus indicadores. 

“Se todo cooperado fizesse o que o 
projeto propõe teremos um indicador 
médio, assim saberemos se nossa pro-
priedade está avançando ou não para 
podermos dar continuidade e fazer-
mos um comparativo.”

Um caso de sucesso: Chácara Mirella investe na 
documentação de indicadores e consultorias

Chácara Mirella
Catherine Bouwman 
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Dia de Campo Cancelado

Devido a um vendaval ocorrido nos campos em São Paulo foi cancelado os 
dias de campo que seriam realizados nos dias 7 e 8 de fevereiro em 
Itapeva/SP.  A Unidade de Negócios Agrícola pediu a compreensão de 
todos pois foram danificadas as cultivares que seriam apresentadas. 

Centro Cooperativo

Nos dias 22 e 23 de Fevereiro aconteceu a 20ª edição do Show 
Tecnológico da Fundação ABC. As cooperativas Castrolanda, Frísia, 
Capal, Sicredi e Fundação ABC montaram um estande com amostras 
de seus produtos e espaço interativo com clientes e demais visitantes 
do show.
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AGO
No dia 21 de fevereiro os diretores, cooperados e convidados participaram 
da 66ª Assembleia Geral Ordinário (AGO). Durante o encontro foram 
apresentados o relatório da diretoria, balanço patrimonial, demonstrativo 
de sobras, devoluções e perdas, fixação de verbas e os planejamentos para 
2017 de todas as áreas de negócios da Cooperativa. Os novos membros 
dos comitês setoriais e do Conselho Fiscal e de Administração também 
foram apresentados. 
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1º Forratec de Verão

Dia 24 de janeiro aconteceu o 1ºForratec de Verão. O evento foi promovido 
e organizado pelo setor de Forragicultura da Fundação ABC, com apoio do 
Colégio Instituto Cristão e das cooperativas mantenedoras Castrolanda, 
Frísia e Capal. O objetivo foi a divulgação de novos cultivares e tecnologi-
as para forrageiras. Quinze empresas de milho, sorgo e pastagens marca-
ram presença. Foram palestras, teste prático de ferramentas para silagem 
e exposição de mais de 20 variedades de milho. 
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esenvolvido pelo Serviço Nacional de 

D Aprendizagem do Cooperativismo (Sesco-
op) nacional, o programa Jovem Aprendiz 

Cooperativo é aplicado em várias cooperativas do 
Brasil com o intuito de proporcionar aos jovens a 
oportunidade de se inserirem profissionalmente no 
mercado de trabalho. Um dos propósitos é atender 
aos princípios da cooperação, por meio de uma con-
tratação socialmente responsável. 

O projeto, em parceria com o Sescoop, acontece pela 
terceira vez na Castrolanda. Foram contratados em 
fevereiro, 46 jovens de 14 a 18 anos que serão trei-
nados como Auxiliares Administrativos e trabalha-
rão meio período nas áreas industriais e corporativa. 
Segundo a Analista de Desenvolvimento Humano do 
Sescoop/PR, Mariana Balthazar, “a grande importân-
cia é que os recursos aplicados no projeto pelo Ses-
coop são advindos da própria cooperativa como um 
retorno em forma de treinamento”. Nesta edição 
também existe novidade, já que pela primeira vez a 
Associação de Assistência Social Castrolanda (AASC) 
entra como parceira. 

Para a coordenadora, Gerda van Arragon, as ativida-
des terão um retorno muito grande para os novos 
colaboradores. “Eles não só sairão daqui com a teo-
ria, mas prontos para saírem empregados e aplica-
rem o que aprenderam na prática”. Já a Assistente 
Social, Salome Hardeman van Engelenhareen, fala 
da importância de dar esta chance para os jovens da 
associação. "São jovens que estão em um quadro de 
vulnerabilidade social, o projeto abre uma nova 
porta de oportunidades”, conclui. 

O projeto existe principalmente por dois motivos, o 
primeiro é que a Lei 10.097/2000 estabelece a cota 
obrigatória de contratação de aprendizes equivalen-
te a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, 
no máximo, dos trabalhadores existentes em cada 
estabelecimento. Segundo Mariana, na realidade da 
Castrolanda a cada 100 funcionários deve existir um 
jovem aprendiz. O segundo motivo, levantado por 
todos que participaram da apresentação do projeto 
é a preocupação social. Por isso optaram por agregar 
também os jovens da associação que vivem em 
situação de risco pessoal e social. 

Aline Kuff é uma das jovens contratadas para traba-
lhar no setor de Compras, segundo ela o Jovem 
Aprendiz é uma oportunidade de futuro. “Acredito 
que com o projeto eu terei uma nova oportunidade 
de ingressar na carreira que escolhi. Tem jovens que 
não tem o interesse de fazer cursos ou procurar 
saber do futuro. Eu já quero um futuro melhor pra 
mim e pros meus pais”, conta ela. Já a jovem Isabela 
Reis, colaboradora da Unidade Industrial de Carnes 
(UIC) por não ter nenhuma experiência profissional 
viu no projeto uma solução para começar a carreira. 
“Soube da vaga, trouxe meu currículo e vi uma opor-
tunidade de ingressar no mercado de trabalho e 
adquirir experiência e qualificações.”, defendeu.

Evento de abertura

O evento de abertura aconteceu na manhã do dia 10 
de fevereiro na sede da Associação. O propósito foi 
reunir todos os jovens, representantes da Castrolan-
da e professores para que fossem apresentados a 
cooperativa, passados informações de datas e horá-
rios e um coquetel. O presidente da Castrolanda, 
Frans Borg, participou do evento e destacou uma 
frase de inspiração do diplomata brasileiro, Hipólito 
José da Costa. Para o presidente o projeto é de extre-
ma importância, pois ensina a base de tudo: educa-
ção, além de ser uma oportunidade de abrir as portas 
para o futuro do jovem. Em sua apresentação, Borg 
também abordou a temática do cooperativismo e a 
história dessa doutrina nos Campos Gerais. 

Programação

Do dia 13 de fevereiro a 14 de março os jovens terão 
somente encontros teóricos na própria Associação 
para aprenderem módulos introdutórios e de disci-
plinas pertinentes as suas funções. A integração 
ocorrerá no dia 15 na Unidade Industrial de Carnes 
(UIC) para os jovens contratados pela Alegra e dia 16 
na Unidade Matriz para os jovens colaboradores das 
demais indústrias. Após a integração os jovens já 
podem iniciar suas atividades laborais em seu posto 
de trabalho.

Castrolanda participa do projeto 
Jovem Aprendiz Cooperativo

"Acredito que com o projeto eu terei 
uma nova oportunidade de ingressar 
na carreira que escolhi." Aline Kuff

10 corporativo

"O primeiro dever 

do homem em 

sociedade é ser 

útil aos membros 

dela; e cada um 

deve, segundo as 

suas forças físicas 

ou morais, 

administrar, em 

benefício da mesma 

os conhecimentos, 

os talentos que a 

natureza, a arte, 

ou a educação 

lhe prestou."

Hipólito José da Costa
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ioneira na implantação e uso de modernas P tecnologias agropecuárias no Paraná e no 
Brasil, a região dos Campos Gerais mais uma 

vez mostra a capacidade de inovação de seus produ-
tores, dessa vez na área de reprodução de bovinos 
leiteiros. A boa notícia é que dos 10 maiores TPIs 
(Total Performance Index) do país, cinco se encon-
tram na Fazenda Mariana, sob os cuidados do criador 
Adriano Kiers, associado à Cooperativa Castrolanda.  

Com 50% dos mais altos TPIs do país, que é a capaci-
dade de transmissão de uma longa vida produtiva e 
reprodutiva, a Fazenda Mariana compreende explo-
ração agrícola e pecuária onde Adriano e a esposa 
Mariza contam com a ajuda de 7 funcionários no 
leite e 6 na agricultura, para 'tocar' um empreendi-
mento que mexe com 750 hectares de agricultura 
(milho, soja, feijão e trigo) e produz 5.000 litros de 
leite por dia, com 160 vacas no leite (média de 30 
litros/vaca/dia). 

Melhor criador do Agroleite 2012 e 2013, detentor 
de várias campeãs nacionais, inclusive uma Grande 
Campeã Nacional na Feileite de 2010, Adriano 
alcançou este patamar de excelência  graças aos 50 
anos de seleção de gado holandês iniciados ainda 
com seus avós, e a um programa de melhoramento 
genético que compreende: seleção por Tipo, por 
família (genótipo) e por genoma.  

Na Fazenda Mariana a tecnologia do genoma come-
çou a ser utilizada há três anos. O programa consiste 
em fazer genoma do rebanho, em seguida os animais 
de melhor resultado são selecionados para serem as 
doadoras. Essas doadoras são inseminadas com 
sêmen sexado. E as receptoras são as próprias vacas 
do rebanho, que não são inseminadas mas recebem 
embriões fêmeas das doadoras de melhor genoma. 

“Emprenhar vacas de free stall constitui um desafio 
para qualquer pecuária leiteira. Emprenhar essas 
vacas com fêmeas é um desafio maior ainda. Se usar 
sêmen sexado o criador terá um índice de prenhez 
bem baixo. Mas se trabalhar com embriões fêmea vai 
alcançar um índice muito bom”, detalha o médico 
veterinário Guilberth Butzke, responsável pelo 
programa.

Adriano considera que a tecnologia presta uma 
ajuda espetacular em termos de eficiência de sele-
ção. “O bom do genoma é que ele traz tantos dados 
para o criador que lhe permite escolher o que quer 
selecionar: vida produtiva, células somáticas, úbere, 
pernas, leite, gordura, proteína, saúde. Então o cria-
dor escolhe o que quer fazer, que tipo de gado quer 
ter”, diz o criador. 

“Essa é uma tecnologia que veio para ficar, apta a ser 
utilizada tanto em fêmeas quanto em machos. O 
trabalho do Adriano é muito interessante e está na 
frente de muita gente. Um aspecto fundamental 
dentro disso é que ele seleciona animais superiores 
dentro de critérios pré-estabelecidos, ou seja, ele 
sabe exatamente o quer do seu rebanho, e como 

chegar lá. Isso significa que seu trabalho está no 
caminho certo” depõe o veterinário Altair Valotto, 
superintendente da Associação Paranaense de Cria-
dores de Bovinos da Raça Holandesa -APCBRH.

A Fazenda Mariana é uma das pioneiras no uso da 
técnica de reprodução por genoma no Paraná. Além 
dela existem apenas outras duas que utilizam em 
100% do rebanho. A maioria dos criadores utiliza a 
técnica apenas em parte dos animais. Adriano consi-
dera que, na verdade o “pulo do gato” representado 
pelo uso do genoma não está nas melhores, mas 
principalmente em não permitir a reprodução das 
“piores” vacas. 

Com o uso da tecnologia foi praticamente eliminado 
da fazenda o uso da inseminação artificial, que se faz 
apenas em doadoras, alinhado com a transferência 
de embrião (TE). Assim, a multiplicação acontece de 
forma muito mais rápida do que se fosse inseminar 
25% dos melhores animais. “Eu imagino que não vai 
demorar 5 a 6 anos para que o critério de seleção dos 
criadores passe a ser o TPI, porque ele estará adqui-
rindo algo muito mais concreto, muito mais sólido”, 
argumenta o veterinário Guilberth Butzke. Além de 
contar com o critério do genoma, ele automatica-
mente bloqueia a reprodução de animais indesejá-
veis. E mais do que isso, tem o nascimento só de 
fêmeas.   

Fazenda aposta em tecnologia para 
desenvolvimento do melhoramento genético, 

coleta embriões das melhores doadoras 
e outras ações inovadoras

12 produtor destaque
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ecnologia, interação, novidades e qualidade. Foi assim T que o Dia de Campo soja marcou mais um evento de 
sucesso realizado pela Unidade de Negócios Agrícola. O 

principal objetivo segundo o Gerente Agrícola, Márcio Copa-
cheski é a comercialização através da demonstração de todo o 
portfólio que a Castrolanda produz para ampliar a participação 
no mercado de sementes, fortalecendo a posição estratégica 
como fornecedores de sementes de alta qualidade. O foco final, 
ainda de acordo com o Copacheski, foi atrair o maior número de 
clientes regionais para visualizar as novidades em genética, 
bem como as principais tecnologias do setor e o que a Castro-
landa pode oferecer de diferencial em relação à concorrência. 
Cerca de 260 pessoas passaram no Parque de Exposições Dario 
Macedo para prestigiar o evento.

O Coordenador Comercial, Edson Martins de Oliveira, comple-
menta que o Dia de Campo é uma forma também de troca de 
informações entre a equipe técnica e os produtores “A Unidade 
Agrícola da Cooperativa completa 40 anos e traz esta tradição 
cada vez mais com qualidade”, completa ele. O cooperado Roelof 
Rabbers foi um dos visitantes e participa desde a primeira edi-
ção do Dia de Campo. “A gente pode fazer um comparativo para 
depois tirar a conclusão qual dá mais produtividade. Sempre 
tem variedade e ideias novas, troca de informações entre coope-
rado e Assistência Técnica”, conta Rabbers. 

Este ano, além de trazer inovações, o evento em si trouxe duas 
novidades, primeiramente foi a proposta de realizar o Dia de 
Campo durante quatro dias, dos dias 20 a 23 de fevereiro. A 
mudança, segundo colaboradores da área Agrícola foi dar maior 
direcionamento e atenção para os produtores e cada cliente. 
“Entendemos que um dia só, muita gente perdia a oportunidade 
por outros compromissos e mesclava interesses diferentes”, 
conta Copacheski. O sócio da empresa Ferrari Zagatto, Luiz Hen-
rique Silvestre, elogia esse diferencial. “Foi uma estratégia 
extremamente positiva, há mais interação e complementação 
da equipe. Quando é aberto a muitas pessoas, nos retraímos um 
pouco. Assim conseguimos tirar nossas dúvidas focado ao nosso 
negócio”, conta. Para ele a visita da Ferrari Zagatto só trouxe 
benefícios. “No dia a dia a gente consegue reverter esse conheci-
mento em uma boa recomendação pro agricultor. É um fortaleci-
mento da parceria e entrosamento, positivo e proveitoso”, con-
clui Silvestre. 

A outra novidade é a abertura de um dia especialmente voltado 
ao setor educacional. Pela primeira vez o Dia de Campo trouxe 
cerca de 25 alunos de graduação do terceiro período de Agrono-
mia da UNOPAR para fazer parte do evento. Para a professora 
Daiane Garabeli, é fundamental trazer o aluno. “É um laboratório 
vivo em que há a inserção deles na realidade. É inigualável quan-
do se tira o aluno da sala de aula, é uma atualização de coisas 
que os livros não acompanham. A riqueza aqui é multidisciplinar, 
desde a ética profissional até o formato de uma cooperativa em 
trabalhar com diversas empresas”, conta Daiane. O Colégio Agrí-
cola que já participou de outras edições também fez parte da 
visita e garantiu novamente a presença no dia 21 de fevereiro na 
parte da manhã. O professor João Nelson Simão Filho afirma que 
a visita tem o propósito de trazer a prática. “Fixou os conteúdos 
que a gente ensinou na sala de aula, mostrando a realidade da 

produção de semente. Está em sintonia com o que o colégio está 
ensinando”, conta ele. 

No total, foram 39 materiais em exposição e onze estandes dos 
diferentes parceiros: Bayer, Brasmax, Nigera, Syngenta, TMG 
(Tropical, Melhoramento & Genética), Embrapa – Fundação 
Meridional, Agroeste, Monsoy, Pioneer, FT Sementes. No estande 
da Sementes Castrolanda o destaque foi a linha Premier. De 
acordo com o Assessor Técnico de Sementes, Charles Allan Tel-
les, durante o evento os expositores da cooperativa puderam 
explicar o conceito, atributos da qualidade, principais benefícios, 
roteiro desde a plantação da semente até chegar a rentabilidade 
final para o produtor. Além disso, ainda segundo Telles, foi 
possível explicar como a Castrolanda realiza o procedimento 
rastreabilidade do processo, monitoramento de qualidade e 
sistemas de Gestão e ISO 9001. Para o Representante Técnico de 
Vendas, Paulo Neto, além de divulgarem a marca e mostrarem o 
potencial da Sementes Castrolada “O foco é sempre mostrar a 
qualidade”.

No final, o retorno do Dia de Campo é positivo. Segundo Telles, o 
cooperado, por exemplo,  fica mais a vontade de fazer sua pro-
gramação junto com a Assistência Técnica e o cliente, por sua 
vez, cria um contato comercial sabendo que está levando um dos 
melhores produtos do mercado. Para Jackson o resultado é com-
pensador. “No final, pensamos em aumentar nossas demandas e 
nossas vendas”, afirma.

Sementes Castrolanda: 
Os Dias de Campo Soja 

Unidade de Negócios Agrícola realizou em fevereiro os Dias de Campo Soja 
para promover as novidades do mercado voltado aos cooperados, 
clientes e estudantes.
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O suíno demanda em torno de 10 meses de 

trabalho para atingir 115kg de peso vivo 

(gestação/lactação/creche/engorda). O 

procedimento de jejum realizado de forma 

inadequada pode prejudicar até 2,5% o 

resultado econômico da atividade.

O jejum na granja é caracterizado pela 

retirada da ração, mantendo os suínos com 

livre acesso à água no período que antecede 

o embarque e transporte dos animais ao 

frigorífico. Essa prática é importante tanto 

para os animais, pois devemos atender as 

práticas do bem-estar animal, para os 

produtores, pois a realização não correta 

leva a impactos econômicos significativos e 

para o frigorífico devido ao fato de:

Ÿ Contribuir para o bem-estar dos suínos, 

transporte e desembarque, evitando 

vômito e congestão durante o transporte 

e reduzindo a taxa de mortalidade;

Ÿ Melhor controle sobre a segurança 

alimentar, prevenindo a liberação e a 

d isseminação de  bactér ias  pelo 

derramamento do conteúdo gastrintesti-

nal durante o processo de evisceração;

Ÿ Facilita o processo de evisceração;

Ÿ Reduz o volume de dejetos que chega ao 

frigorífico.

Para a realização do jejum dos suínos na 

granja, recomenda-se o período de 11 horas 

para os carregamentos no período da manhã, e 

um jejum de 5 horas para os carregamentos no 

período da tarde. O objetivo é realizar jejum 

(granja até o abate) em torno de 20 horas.

O jejum bem realizado irá obter o % rendimen-

to de carcaça (% RC) entre 73,5% a 74,5%. 

Reforçando que % RC inferior a 73,5% irá ter 

impacto negativo no resultado econômico.

É importante informar o horário do carrega-

mento ao responsável pelo fornecimento de 

ração aos suínos com o maior prazo de 

antecedência possível. Desta forma, o 

responsável poderá planejar o correto 

arraçoamento neste dia.

Suinocultura: Manejo jejum pré-abate  

14 informe técnico

POR: Cristiano Guilherme Carneiro

Médico Veterinário

Assistência Técnica - Suínos

Para maiores detalhes a equipe técnica de suínos está disponível para orientações, dúvidas e esclarecimentos.





“O campo da derrota não 
está povoado de fracassos, 

mas de homens que 
tombaram antes de 

vencer.”

Abraham Lincoln, Ex presidente dos Estados Unidos

“Você pode encarar um erro 
como uma besteira a ser 

esquecida, ou como um resultado 
que aponta uma nova direção.”

Steve Jobs, Ex Presidente da Apple

"Façam seus dons serem 
benefícios naquilo que você 

propôs a se dedicar nessa 
nova etapa."

Frans Borg, Presidente da Castrolanda sobre o Jovem Aprendiz

“Este ano de 2017 será de 
grandes desafios para a 

Castrolanda, mas com a união 
de forças de cooperados e 

colaboradores vamos vencer 
todos os obstáculos e continuar 

crescendo de maneira 
sustentável, e num futuro 

próximo estaremos colhendo 
resultados ainda mais 

satisfatórios.”

Pedro Guilherme Dekkers, Coordenador de Controladoria

"Sucesso não é sobre o quanto de 
dinheiro você faz. É sobre a 

diferença que você faz na vida das 
pessoas." 

Michelle Obama, Ex Primeira Dama dos Estados Unidos

"O maior presente dos 
seres humanos é o poder 

da empatia."

"Para se alcançar um ideal, é 
necessário ter ambição, e ter 

ambição é perder de vista o ideal."

Meryl Streep, Atriz americana

Carlos Drummond de Andrade, Poeta Brasileiro

“Aprendi que os erros podem 
muitas vezes ser tão bons 

professores quanto o sucesso.”  

José Carlos Rodrigues, Gerente Corporativo

16 geral

entre
aspas
“Parafraseando Chris Grosser - 
´Oportunidades não surgem. É 

você que as cria´. O nosso foco é 
juntos com espírito de parceria, 

vamos criar e desenvolver 
oportunidade para a 

Castrolanda.” 

Amilton Pires Ribas, Coordenador de Gestão de Pessoas

"O pensamento estratégico 
raramente ocorre de maneira 

espontânea. O planejamento formal 
forneceu a disciplina para parar de 

vez em quando para pensar em 
questões estratégicas."

Michael Porter
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Melhores Empresas para se trabalhar

Uma cooperativa 
humanizada
Castrolanda está entre as 
10 melhores empresas para se 
trabalhar no Paraná.

riar e manter um espaço de boa convivência, bons resultados e 

Cestímulo de trabalho é sempre um desafio. Hoje a Castrolanda 

pode comemorar a conquista de ser um desses ambientes. Pela 

primeira vez a cooperativa entra para a lista dos melhores lugares 

para trabalhar no Paraná. Ocupando a 10ª posição no total de 35 

Melhores Empresas de grande porte, o desafio foi garantir o 

reconhecimento comparada com as líderes de mercado. 

Segundo as instituições organizadoras, Great Place to Work, Gazeta do 

Povo e a Associação Brasileira de Recursos Humanos do Paraná (ABRH 

– PR) “dentro do Estado há empresas reconhecidas pela competência 

e para se construir uma sociedade melhor através da transformação 

do ambiente de trabalho continuamos ouvindo e identificando, onde 

e como, afinal, estão as melhores empresas para trabalhar”. 

Para chegar a esta resposta, a equipe avaliadora, identificou cinco 

principais dimensões para serem avaliadas. Três delas são voltadas as 

ações do líder, pois segundo o coordenador de Gestão de Pessoas (GP) 

da Castrolanda, Amilton Pires Ribas, o trabalho exercido no clima 

organizacional não é feito principalmente pelo GP que funciona como 

um suporte, é o resultado de uma ação de um líder. “São eles que 

fazem o Gestão de Pessoas”.

A primeira característica é a credibilidade, avaliada com base na 

comunicação, competência e integridade do Líder. Nesse caso, a 

qualidade da comunicação está ligada diretamente ao diálogo entre 

líderes e liderados. De acordo com Ribas, a credibilidade avalia em 

como o colaborador vê que o líder passa as informações pra ele. “O 

líder tem credibilidade com ele? Um colaborador que confia em seu 

líder,  veste a camisa,  trabalha e se dedica”,  afirma Ribas.

O respeito faz parte da avaliação e mede como os colaboradores 

acreditam que são tratados pela liderança, através do apoio, colabora-

ção e consideração. basicamente é como o colaborador acredita ser 

percebido pelo seu gestor. Já a característica de imparcialidade 

refere-se à forma como os líderes aplicam as políticas e práticas da 

Castrolanda. Consiste em equidade,  imparcialidade no reconheci-

mento e justiça. 

Os outros dois pontos levantados pela avaliação não são voltados aos 

líderes, mas medem a relação do colaborador com a cooperativa e 

colegas. Primeiramente é o orgulho composto por elementos que 

estimulam a admiração dos colaboradores pela Castrolanda e,  por 

fim, a camaradagem avaliada pela proximidade, hospitalidade e 

comunidade. Segundo o coordenador de Gestão de Pessoas um dos 

destaques da Castrolanda são as práticas de gestão focadas na 

cultura do desenvolvimento de pessoas. “Valorizamos o desenvolvi-

mento, a Gestão Humanizada e ao longo da história valorizamos as 

pessoas”,  reforça. 

Um colaborador que confia 
em seu líder,  veste a camisa,  

trabalha e se dedica  
Amilton Pires Ribas

”

”



Dia 8 de fevereiro a Castrolanda, 
em parceria com a BRF, participou 
da 1ª Feira de Empregabilidade. O 

objetivo foi dar apoio a 
comunidade e melhorar os 

empregos para os moradores de 
Carambeí, Ponta Grossa e Castro. 

Durante o evento, os visitantes 
puderam conversar com a equipe 
de Gestão de Pessoas, entregar o 

currículo, assistir palestas e 
confeccionar seu perfil profissional 

para cadastro. 

As imagens que marcaram
nossas redes sociais

Disseminando Qualidade 

A Unidade de Negócios Agrícola realizou dia 29 
de janeiro mais um evento de sucesso. O 
encontro "Disseminando Qualidade. Você faz a 
diferença", organizado por facilitadores da área, 
propôs a integração e informação sobre as 
atividades do próprio setor para cerca de 290 
colaboradores das quatro Unidades Agrícola 
(grãos, florestas, sementes e insumos). Foi um dia 
de dinâmicas, estande de visitação dos produtos 
e palestra. 

4.616  visualizações
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.com/castrolanda

você
sabia?
Whatsapp das Áreas
Que Estão sendo compartilhadas nos grupos de Whatsapp, infor-
mações da Cooperativa com os grupos: Corporativo, Agrícola, 
Carnes, Bovinocultura, Bataticultura, Feijão, Agrícola São Paulo e 
Novos Negócios. Se você cooperado (a) ainda não participa infor-
me o seu número e grupo de interesse para a área de Comunica-
ção da Cooperativa, através do número (42) 3234-8084 ou pelo e-
mail comunicacao@castrolanda.coop.br. O WhatsApp é um comu-
nicador instantâneo para smartphones que permite troca de 
mensagens, imagens, vídeos e áudio. 

Certificação Iso 22.000
Que agora a portaria e a recepção (Agrícola) disponibiliza um 
telefone de plantão com contato direto 24 horas para eventuais 
emergências. Esse novo recurso visa a melhoria da comunicação 
entre os setores para um atendimento com mais agilidade e quali-
dade. Telefone: (42) 99164 7057.

Embalagens vazias de Fertilizantes
Que no período de março a setembro de 2017 o IMPEV e a Abisolo, 
estarão desenvolvendo um projeto piloto para a devolução de 
embalagens vazias de fertilizantes foliares, organominerais, 
orgânicos, substratos para plantas e condicionadores de solo. A 
Castrolanda através da Unidade de recebimento de embalagens 
vazias estará participando deste projeto, portanto todas as emba-
lagens de fertilizantes foliares poderão ser devolvidas seguindo 
as mesmas orientações dadas às embalagens de defensivos agrí-
colas, ou seja tríplice lavadas, separadas por tamanho de embala-
gem e depositadas em big bags.

Castrolanda cresceu 25%
Que a Castrolanda é a maior cooperativa dos Campos Gerais, ence-
rando o ano de 2016 com um faturamento de R$ 2,827 bilhões, 
representando um crescimento de 25% em relação ao movimento 
do ano anterior. Em 2015 esse crescimento foi de 16,3%

Destaque Armazenamento de Grãos
Que a Castrolanda foi destaque na reportagem sobre armazena-
mento de grãos do Programa Negócios da Terra da emissora Rede 
Massa/SBT. Atualmente a cooperativa consegue armazenar cerca 
de 180 mil toneladas de grãos. De 2013 a 2015 foram construídos 
novos silos aumento em 17 mil toneladas a capacidade de arma-
zenamento.

1ª Feira de Empregabilidade

2.741 visualizações

Alegra e Bier Hoff
Você conhece nossa linha de produtos? 
Alegra e Bier Hoff estão entre as 16 marcas. 
Experimente! #alegra #bierhoff 

7.732 visualizações

6.218 visualizações

#bebaleite



Fazer produtos de qualidade
é nossa maior tradição



na estrada
Show Rural Coopavel

A equipe de apoio Castrolanda, junto com cooperados e esposas 
visitaram o Show Rural em Cascavel/PR dia 08 de fevereiro (quarta-
feira).  A Unidade de Negócios Agrícola disponibilizou um ônibus para as 
24 pessoas que saíram na quarta-feira, dia 7 ás 23h30 do Memorial da 
Imigração Holandesa para participar das atividades no dia seguinte de 
manhã. No total a feira recebeu 253.068 mil visitantes e 520 
expositores das empresas nacionais e estrangeiras que tiveram uma 
oportunidade única, de lançar suas tecnologias e produtos. 

Mulheres Cooperativistas visitam 
Coonagro
O papel da mulher na cooperativa é de suma importância. Elas possuem 
grande influência nas propriedades rurais e são responsáveis por parce-
la significativa da gestão e apoio ao sistema de produção. Por isso, no dia 
28 de janeiro, 12 mulheres Cooperativistas, junto com uma equipe de 
apoio da Castrolanda, foram até a cidade de Paranaguá/PR para visitar a 
sede da Coonagro - Cooperativa Nacional Agroindustrial responsável por 
coordenar e desenvolver métodos para aquisição, distribuição, comerci-
alização e importação de fertilizantes e defensivos, entre outros insu-
mos agrícolas.

Para o Diretor Executivo, Mário Sérgio do Prado, é fundamental a partici-
pação das mulheres “Hoje a decisão, deve ser compartilhada. O grupo 
das cooperadas e esposas de cooperados foi a primeira turma feminina a 
nos visitar e isso é extremamente importante, porque as decisões no 
campo, financeiras e investimentos também vêm delas”, afirma Prado.

Durante a parte da manhã, a visita proporcionou a introdução sobre os 
fundamentos e características corporativas da Coonagro e a visita na 
planta da indústria com o acompanhamento do Gerente Industrial, Cris-
tiano Pereira. A experiência foi válida para todas. Segundo a cooperada, 
Jentje Peter Jenny foi uma visita interessante.” Vimos que não é só entre-
gar o fertilizante, tem todo um processo envolvido”. Ainda segunda Jent-
je, é importante incentivar os demais cooperados a realizarem a visita. Já 
a mulher cooperativista, Mariane Borg De Jager, aponta a necessidade da 
valorização. “Devemos tentar valorizar mais a Coonagro e fazer com que 
nós, junto com a família e produtores, comprem os produtos que a Cas-
trolanda investe”, afirma. 

Eco Axial

Os Diretores da empresa Eco Axial visitaram a Castrolanda no dia 10 de 
fevereiro para conhecer a diretoria e a Área de Grãos da cooperativa. A 
Eco Axial é resultado da fusão entre as empresas Eco Sabor e Rio de 
Una.  

Jovens Cooperativistas

Os Jovens Cooperativistas foram recebidos, dia 10 de fevereiro, na 
Unidade Industrial de Carnes (UIC) para aprenderem mais sobre a 
industria,  as estratégias e visitarem os processos de produção. 

quem esteve
na Castrolanda
DeLaval
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Dia 9 de fevereiro, membros da Diretoria e da Área de Negócios Leite da 
Castrolanda receberam a visita do Executive Vice President, Jonas 
Halmann e o VP SC & Regional President Latin America, Fabiano Ama-
ro, da empresa multinacional DeLaval. O objetivo foi a realização da 
apresentação institucional e mostrar as ações ligadas a cadeia do leite 
que a cooperativa realizará em 2017.



Nova embalagem EVERO

O Leite Colônia Holandesa Zero Lactose agora em Embalagem 
EVERO oferece a qualidade do leite desenvolvido para quem possui 
intolerância à lactose com a qualidade do leite tradicional e a 
praticidade e modernidade de um novo conceito de embalagem 
prática e um visual surpreendente. 

vitrine
Castrolanda

Chocolade
A bebida Chocolade é ideal para o 
público infantil pela praticidade 
da embalagem e pelo sabor 
intenso e encorpado, que as 
crianças adoram. Rico em 
vitaminas e nutrientes possui o 
necessário para a energia e 
disposição dos pequenos durante 
o dia todo.

Feijão

CASTROLANDA: Assembleia aprova

incorporação da Cervejaria Bier Hoff

A Castrolanda informou que na Assembleia Geral Extraordinária, 
realizada na terça-feira (31/01) foi aprovada a incorporação de uma 
das principais cervejarias artesanais do Paraná, a Cervejaria Bier Hoff. 
Durante essa Assembleia com os cooperados foram apresentados 
documentos como o laudo de avaliação do patrimônio da cervejaria, 
balanço geral, plano de distribuição de quotas-partes e destinação 
dos fundos de reserva. Com a incorporação, a cooperativa ficará com a 
totalidade do patrimônio da Bier Hoff. O valor da transação não será 
divulgado em função de vedação contratual. 

A Castrolanda ao incorporar ao seu portfólio os produtos da Bier Hoff, 
tem a expectativa de fortalecer suas linhas destinadas ao varejo. Hoje 
os produtos da Castrolanda apresentam uma variedade de mais de 15 
marcas disponíveis em embalagens práticas para atender os mais 
diversos perfis de consumidores. Entre elas estão: Tropeiro, Caldo 
Gostoso, Smaaks, Traditie, Cordeiro, Nova Pátria e agora a Bier Hoff. 

Através da intercooperação com as Cooperativas Frísia e Capal a 
Castrolanda também possui as marcas Alegra, Colônia Holandesa e 
Herança Holandesa. 

Comprometida com a qualidade e satisfação dos consumidores traz 
para o mercado produtos altamente diferenciados. É o caso do leite 
Naturalle, 100% leite, a linha de embutidos Alegra com 0% de lactose 
e já sinaliza em breve o lançamento do Tropeiro Seleção, um feijão de 
qualidade superior, de uma safra especialmente produzida e 
selecionada para atender o desejo dos mais exigentes consumidores. 

Sobre a Bier Hoff - A microcervejaria foi fundada em 2002. Embora 
Curitiba não fosse exatamente uma cidade com tradição na produção 
de cerveja, a Bier Hoff apostou no conceito de 'fábrica-bar'. Com a 
expansão dos negócios e a busca por excelência, novas ideias 
surgiram, novos sabores e estilos e a Bier Hoff não era mais uma 
cervejaria produzindo somente para seus restaurantes. Conquista o 
seu espaço no seleto mercado das cervejas artesanais e no copo dos 
brasileiros.  Recentemente conquistou o título de melhor cerveja 
brasileira eleita pela Copa Cervezas de America (CCA). 

FRANQUIAS BIER HOFF - A Bier Hoff possui restaurantes franqueados 
em shoppings, sendo três em Curitiba (Total, Palladium e Estação), um 
em Londrina (Catuaí) e outro em Ponta Grossa (Palladium), além do 
restaurante em Santa Catarina, no Shopping Garten, em Joinville.

Sobre a Castrolanda - A Castrolanda encerrou o ano de 2016 com um 
faturamento de R$ 2,827 bilhões, representando um crescimento de 
25% em relação ao movimento do ano anterior. É uma cooperativa do 
segmento agropecuário que possui 862 produtores cooperados e 
2587 colaboradores. Suas unidades de negócios divididas em 
Operações (agrícola, carnes, leite, batata, feijão e corporativa) e a 
Industrial (carnes, leite, batata). Foi fundada em 1951 e a matriz está 
sediada em Castro, no Paraná. 
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Quando o assunto é organizar o Dia da 

Mulher, todas as mulheres cooperativistas 

já sabem: é preciso muita organização, 

dedicação e foco para que tudo saia 

perfeito. Por isso que logo quando se 

encerra o encontro do ano, a comissão 

organizadora e agora participantes do 

Programa de Liderança (PDL) já começam a 

planejar o próximo. E é desse preparo que 

acontece todo o dia 8 de março mais uma 

e d i ç ã o  d o  E n c o n t r o  d a  M u l h e r 

Cooperativista. Voltado para as cooperadas, 

filhas maiores de 16 anos e esposas de 

cooperados, a programação da 20ª edição, 

como de costume, traz muitas novidades e 

entretenimento.

Este ano foi um desafio maior ainda. 

Divididas em equipes de decoração, 

alimentação, programação e outras ações e 

reunidas diversas vezes para confirmar 

atividades e planejar outras, o foco foi elevar 

a qualidade do encontro. 

De acordo com a mulher cooperativista Elsa 

Maria Kugler o maior desafio é sempre fazer 

algo que supere o ano anterior. “O ano 

passado foi maravilhoso e temos este 

objetivo de trazer algo cada vez melhor”. O 

mesmo defende Elizete Telles Petter, que 

além de acreditar que o objetivo é superar, 

aponta outro desafio. “Como é voltado para 

um grupo bem variado de pessoas, temos 

que ter cuidado do evento não ser desagra-

dável pra alguém. Mesmo que não consiga-

mos fazer com que todas achem maravilho-

so, o fato de que agrade um pouco a todas, já 

é o suficiente pra alcançar nossos objetivos”, 

conta ela.

A expectativa este ano, segundo Esther 

Trentin é que venham mais mulheres. Afinal, 

cada uma da comissão e mulheres do PDL 

ficou responsável por entrarem em contato 

com cerca de dez a doze cooperadas para 

firmar o convite do evento. 

Programação

Nesta 20ª edição o Encontro traz  os fatos 

marcantes de 2016 da Castrolanda e três 

palestras a partir das 8h30 do dia 8 de março 

no Memoriral da Imigração Holandesa. Todas 

as reuniões, segundo Elsa, já foi um preparo 

voltado a decisão de palestras que fiquem de 

acordo com o perfil das mulheres e que sejam 

realmente um atrativo.  Para a Andreia 

Gerhards a escolha sempre é trazer mais 

opções. “Se fosse uma palestra só, seria 

cansativo. Trazer mais palestras garante mais 

interação e faz com que a pessoa goste do que 

está assistindo, aprendendo conteúdos ao 

mesmo tempo que que interage, principalmen-

te com a palestra mágica”.  A primeira palestra 

do dia é do palestrante Márcio Kuhne com o 

tema: “Quem faz com amor faz com Qualidade'. 

A segunda, do Chef Junior Durski da rede 

Madero, dedicará o tema “Carne Suína – 

saudável e de simples preparo” para ensinar 

um pouco da culinária. Por fim, Paul & Jack 

representarão uma Palestra Show: 'A Poção 

Mágica da Motivação”. Um café de confraterni-

zação também será servido.

Um dia que marca uma jornada 
de dedicação

Mulheres cooperativistas 
realizam  o 20º Encontro da 
Mulher Cooperativista depois 
de muita organização
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cooperativismo
Gestão da Propriedade

No dia 14 de fevereiro aconteceu mais um encontro do Programa Gestão da Propriedade. 
Voltado para cooperadas, esposas, filhas, funcionárias dos cooperados(as) o curso, que 
iniciou em setembro e finaliza agora em março, aborda desde o orçamento doméstico, 
custo de produção até chegar no preço do dinheiro.  O objetivo da ação é aproximar o públi-
co feminino dos negócios da família, assim como aprimorar a relação cooperado – coopera-
tiva.  A atividade foi uma iniciativa do Programa Mulheres em Ação que viram a importância 
de proporcionar a todas uma percepção das atividades diárias e a importância dos contro-
les, para alcançar a gestão profissionalizada da propriedade.  Acontecerão mais dois encon-
tros, o próximo está programado para dia 30 de março.

Treinamento Master Mind Personalizado

Em 2016 iniciou a primeira turma do Treinamento Master Mind, agora a iniciativa propõe conti-
nuar anualmente com novos participantes. Trata-se de uma das atividades do Programa Jovem 
Cooperativista voltada aos jovens (cooperados ou filhos de cooperados), com faixa etária de 16 a 
25 anos. Os encontros estimulam a conversação, memorização e a autoconfiança e acontecerão 
na cooperativa durante 3 sábados, com 4 horas aula. 

Projeto Crescer e Cooperar

Dia 2 de fevereiro, a Escola Evangélica da Colônia Castrolanda recebeu a palestra “Educação 
Cooperativa” do mestre Erlei Vieira com o objetivo de sensibilizar e tornar o cooperativismo um 
assunto conhecido entre o corpo docente pelo Projeto Crescer e Cooperar. Na p´roxima edição, 
confira matéria completa
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