
A nova força do agro

Vivemos um momento de 
transformação e um cenário 
totalmente atípico, como o senhor 
vê o mundo hoje e o que podemos 
esperar para os próximos anos?

Após um trauma de imensas 
dimensões, como o que estamos 
enfrentando, dificilmente as coisas 
voltem a ser como era antes. E um 
ponto importante sobre os traumas, 
e isso vale tanto para pessoas, 
quanto para empresas, é o fato de 
que não devemos nos apegar ao 
passado. É necessário projetar as 
novas circunstâncias.

Também não gosto da ideia de que 
no planeta temos cinco bilhões de 
pessoas na faixa da miséria, oito mil 
crianças morrendo por dia de fome. 
Desigualdades brutais que estão 
sendo escancaradas pela crise, 
inclusive a desigualdade digital. 
Todavia, é necessário encarar os 
fatos para então mudarmos a 
realidade.

A Covid-19 mostra que o mundo é 
imperfeito, a missão humana é 
buscar o aprimoramento.  Vejo 
quatro junções extraordinárias em 
nosso planeta, desde que elas se 
encontrem: a primeira é o 
cooperativismo. Ele não surgiu de 
mares calmos, surgiu de tempos 
difíceis. O movimento 
cooperativista tem sempre uma 
visão de longo prazo, com muito 
pragmatismo e educação, porque o 
grande objetivo do cooperativismo é 
não deixar ninguém para trás. 

Existem mais de 1 bilhão de pessoas 
envolvidas no movimento 
cooperativista no mundo. No Brasil, 
são cerca de 14 milhões. Temos aí 
um fator real e preparado para o 
mundo pós-Covid.
 
Segundo, precisaremos de uma 
reinicialização econômica do 
planeta. O empreendedorismo vai 
passar atuar muito próximo ao 
agronegócio. Isso significa o 
desenvolvimento de áreas em 
países subdesenvolvidos, como 

África e Sul da Ásia, e em países 
como o nosso, um aperfeiçoamento 
em regiões como Norte e Nordeste. 
Então vamos assistir a 
reinicialização do planeta sob uma 
base que permita o 
desenvolvimento de riqueza. E o 
agro pode ser essa saída para gerar 
oportunidades para muitas pessoas.

Terceiro ponto: iremos assistir 
muitos fundos de investimentos, as 
corporações mais poderosas do 
planeta, organizações de 
desenvolvimento internacional, os 
100 mil mais ricos do planeta, 
obrigados a fazer inversões em 
investimentos de capitais. Existe 
uma consciência no capitalismo das 
grandes corporações nesse 
desenvolvimento.

O quarto fator eu imagino que seja a 
sensibilidade humana, que está 
sendo chacoalhada, ao escancarar a 
fragilidade humana e do nosso 
planeta. Através do que estamos 
vivendo, da mídia, podemos ter 
consciência dessa devastação. Um 
vírus minúsculo e invisível que é 
capaz de matar milhares de pessoas 
por dia. 

Passaremos a ter uma consciência 
de sensibilidade humana para os 
aspectos de saúde, segurança, meio 
ambiente, de nossa vulnerabilidade 
a tudo que acontece no mundo. Se 
esses quatro pilares forem 
integrados pelas boas lideranças do 
mundo, teremos um futuro muito 
melhor do que o que estávamos 
vivendo antes da pandemia. 

E em relação ao agronegócio e as 
agroindústrias, especificamente?

É importante em nossa análise 
pensar no agronegócio. A 
Castrolanda representa exatamente 
a integração das cadeias produtivas 
do agrobusiness de fato. Esse 
movimento, significa em torno de 
20% do Produto Interno Bruto (PIB) 
do planeta. É o maior negócio do 
mundo. 

O PIB vai cair em 2020? 
Certamente sim, porém dentro 
dessa queda, o menos afetado 
será o do agrobusiness. Temos 
algumas cadeias muito bem 
sucedidas. Mas temos diversas 
que poderiam ser melhor 
exploradas. Temos que olhar o 
agronegócio no país com uma 
visão de planejamento 
estratégico, olhando de A a Z, 
uma visão global. 

Se olharmos como plano 
estratégico, podemos dobrar o 
PIB do agronegócio brasileiro e, 
por consequência, aumentar o 
do Brasil também. 

Como o professor avalia o 
cooperativismo atualmente? A 
intercooperação pode ser 
considerada uma saída viável?

Temos que desenvolver o 
cooperativismo no Brasil em 
regiões onde ele ainda não está 
presente. Não podemos esquecer 
também do cooperativismo nas 
grandes cidades, que é onde será 
desenvolvido o micro e pequeno 
empresário. 

Nesse momento o 
cooperativismo mundial poderia 
ter uma ordem, uma voz. Seria o 
momento dessa intercooperação 
ativada, para que todas 
atuassem sem fronteiras. Seria a 
grande diferença para darmos 
um salto mais veloz no planeta, 
na recuperação mais rápida da 
economia. No Brasil da mesma 
forma, deveríamos ter uma 
orquestração para se ajudar 
entre as cooperativas.

A intercooperação é um primeiro 
passo da possibilidade da vitória 
da dignidade humana. E com 
uma coisa importante: ao fazer 
isso, não significa que você está 
excluindo aquilo que não é 
cooperativa. Muito pelo 
contrário. O cooperativismo é 
uma base que tem como 
fundamento estimular a 

economia em todos os níveis. 
Está na hora de nossos líderes 
entenderem esse chamado para o 
novo mundo que teremos de 
enfrentar.

E em relação aos jovens e o 
surgimento de novas lideranças. 
A Castrolanda possui atualmente 
três gerações de Cooperados que 
convivem. Como agir diante 
desse cenário?

Quem vai liderar o mundo, em 
2050, serão os jovens de hoje. O 
mundo estará dependendo de 
uma maior ou menor consciência 
evolutiva. Não que as gerações 
anteriores tenham sido um 
exemplo de tamanha magnitude.

Mas em meio aos traumas, 
tivemos muitas coisas bonitas. As 
forças do bem e mal sempre 
existiram, e a grande diferença do 
século 21 será como a juventude 
irá se organizar. E isso vai 
depender muito da educação que 
eles receberem hoje.

Você falou das três gerações na 
Castrolanda, os imigrantes que 
formaram nosso país eram muito 
sofridos, nenhum era rico. Pelo 
contrário, vinham de brutais 
dificuldades, muito maiores do 
que hoje. Eles passaram pela 
primeira guerra mundial, gripe 
espanhola, crise de 29, segunda 
guerra. Dentro dessas 
dificuldades eles criaram 
cooperativas como a Castrolanda. 
Nada é perfeito, obviamente, mas 
o aperfeiçoamento ocorre 
diariamente nas ações. 

Como tratar a nova geração? Se 
essa geração for criada sob o 

símbolo do medo, nós vamos 
atrasar a evolução do planeta em 
100 anos. Se elas forem criadas 
sob o símbolo da coragem e 
olharem o cenário como uma 
oportunidade, teremos uma 
evolução como nunca vimos 
antes.

E para alcançar esse patamar, o 
que é preciso fazer? Quais 
atitudes tomar?

Os jovens de hoje precisam de 
bons exemplos e de coragem para 
se tornarem líderes no futuro. A 
juventude é movida por 
propósitos e sentido de vida. E a 
cooperação tem um papel 
relevante nesse processo.

Quem é a melhor pessoa para 
falar sobre sucessão para um 
jovem? Outro jovem. Então temos 
que achar jovens que já carregam 
isso dentro deles, para que eles 
possam influenciar outros e 
serem vozes de convencimento e 
persuasão.

E como seria essa linguagem?

Temos que falar do mundo da 
cooperação com os jovens dos 
grandes centros também, criar 
essa conscientização neles. A 
juventude anterior ficou mal 
formada, pois os pais se 
preocuparam muito em esconder 
as dificuldades dos filhos. 

Fator vital para a boa educação 
para conscientização é ter líderes 
que não reclamem do mundo, não 
busquem culpados e tragam pra 
si as responsabilidades de 
aperfeiçoar o que não é perfeito. 

A juventude deve ser olhada como 
única e ser diferente das gerações 
anteriores. É necessário uma 
linguagem diferente, ter núcleos 
nas cooperativas para falar a 
língua dessas pessoas. Deve-se 
criar uma estratégia envolvente e 
carismática para engajar o jovem. 
Usar a minoria que tem total 
consciência para elevar o nível 
dos demais. 

Qual o papel das cooperativas? O 
que é possível ser feito com essas 
lideranças? 

As cooperativas que tenho 
acompanhado presencialmente e 
assistido assembleias de 
demonstração de resultados dão 
um show de democracia. Abrem 
salários dos presidentes, fazem 
eleições abertas.

Quando uma cooperativa não é 
liderada de acordo com os valores 
reais do cooperativismo, ela dá 
errado. Não existe cooperativa 
sem esses valores filosóficos 
fundamentais, rigor e integridade 
da sua liderança. Podemos ver 
isso em cooperativas que estão aí 
há muitos anos, o estado do 
Paraná é um exemplo com 
diversas delas. Então a liderança é 
o que liga o sonho com a 
esperança. 

O sonho é o poder maravilhoso do 
ser humano de imaginar. É 
arriscado se você o confunde com 
ilusão. A esperança é a fé absoluta 
da capacidade humana de 
progredir. E é a liderança que liga 
essas duas coisas, pois ela é a 
consciência entre os dois.

Um grande líder não existe pra 
fazer o que as pessoas querem, e 
sim o que deve ser feito. Ele 
precisa ser um guardião desses 
valores e princípios. E eles darão 
certo se forem fundamentados. E 
no planeta terra não adianta, você 
não vai conseguir ser bem 
sucedido se o outro não for 
também. Isso pode durar 10, 20, 
100 anos, mas vai ser inexorável. 

Todos os grandes pensadores 
com quem já conversei sempre 

dizem: um bom líder vem de 
berço, da educação. Obviamente 
que quem já está envolvido em 
cooperativa, sai na frente, pois o 
cooperativismo traz consigo 
valores ascensionais. E quem 
convive nesse habitat, conta com 
uma vantagem competitiva para 
a mais difícil arte do mundo, que 
é a arte de liderar.  

Quais as principais virtudes que 
consegue observar dos jovens 
que assumem esse papel?

Essa geração já nasceu inserida 
em um mundo midiático e digital. 
Eles poderão trazer novas 
tecnologias para os negócios, 
fazer uma gestão mais 
automatizada.  Nós poderemos 
passar a fazer coisas antes 
impossíveis, utilizando as novas 
tecnologias, e isso oferece uma 
possibilidade de performance 
bem mais avançada.

A geração atual tem à disposição 
um arsenal científico espetacular.  
Não será por falta de 
conhecimento que essa pessoa 
não será bem sucedida, e sim por 
falta de consciência e design 
thinking. E aí voltamos para o 
lado humano: você não faz nada 
sozinho. Por isso precisará 
integrar sistemas, pessoas de 
diferentes talentos, porque o 
resultado da gestão do negócio 
será dado pela reunião das 
diversidades e diferentes 
conhecimentos. Envolve também 
um trabalho de autoconsciência e 
autoconhecimento. Se você sabe 
que não é bom em alguma coisa, 
se não gosta de algum assunto, 
você vai buscar pessoas e 
conhecimentos para te ajudarem.

Portanto, o jovem para assumir 
esse novo mundo, tem a sua 
disposição facilidades 
tecnológicas e científicas como 
nunca, tem a sua disposição o 
mundo aberto para buscar 
relações comerciais, conquistar 
as pessoas. Ele precisa saber no 
que ele é bom e no que não é para 
buscar ajuda e aperfeiçoamento.
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Vivemos um momento de 
transformação e um cenário 
totalmente atípico, como o senhor 
vê o mundo hoje e o que podemos 
esperar para os próximos anos?

Após um trauma de imensas 
dimensões, como o que estamos 
enfrentando, dificilmente as coisas 
voltem a ser como era antes. E um 
ponto importante sobre os traumas, 
e isso vale tanto para pessoas, 
quanto para empresas, é o fato de 
que não devemos nos apegar ao 
passado. É necessário projetar as 
novas circunstâncias.

Também não gosto da ideia de que 
no planeta temos cinco bilhões de 
pessoas na faixa da miséria, oito mil 
crianças morrendo por dia de fome. 
Desigualdades brutais que estão 
sendo escancaradas pela crise, 
inclusive a desigualdade digital. 
Todavia, é necessário encarar os 
fatos para então mudarmos a 
realidade.

A Covid-19 mostra que o mundo é 
imperfeito, a missão humana é 
buscar o aprimoramento.  Vejo 
quatro junções extraordinárias em 
nosso planeta, desde que elas se 
encontrem: a primeira é o 
cooperativismo. Ele não surgiu de 
mares calmos, surgiu de tempos 
difíceis. O movimento 
cooperativista tem sempre uma 
visão de longo prazo, com muito 
pragmatismo e educação, porque o 
grande objetivo do cooperativismo é 
não deixar ninguém para trás. 

Existem mais de 1 bilhão de pessoas 
envolvidas no movimento 
cooperativista no mundo. No Brasil, 
são cerca de 14 milhões. Temos aí 
um fator real e preparado para o 
mundo pós-Covid.
 
Segundo, precisaremos de uma 
reinicialização econômica do 
planeta. O empreendedorismo vai 
passar atuar muito próximo ao 
agronegócio. Isso significa o 
desenvolvimento de áreas em 
países subdesenvolvidos, como 

África e Sul da Ásia, e em países 
como o nosso, um aperfeiçoamento 
em regiões como Norte e Nordeste. 
Então vamos assistir a 
reinicialização do planeta sob uma 
base que permita o 
desenvolvimento de riqueza. E o 
agro pode ser essa saída para gerar 
oportunidades para muitas pessoas.

Terceiro ponto: iremos assistir 
muitos fundos de investimentos, as 
corporações mais poderosas do 
planeta, organizações de 
desenvolvimento internacional, os 
100 mil mais ricos do planeta, 
obrigados a fazer inversões em 
investimentos de capitais. Existe 
uma consciência no capitalismo das 
grandes corporações nesse 
desenvolvimento.

O quarto fator eu imagino que seja a 
sensibilidade humana, que está 
sendo chacoalhada, ao escancarar a 
fragilidade humana e do nosso 
planeta. Através do que estamos 
vivendo, da mídia, podemos ter 
consciência dessa devastação. Um 
vírus minúsculo e invisível que é 
capaz de matar milhares de pessoas 
por dia. 

Passaremos a ter uma consciência 
de sensibilidade humana para os 
aspectos de saúde, segurança, meio 
ambiente, de nossa vulnerabilidade 
a tudo que acontece no mundo. Se 
esses quatro pilares forem 
integrados pelas boas lideranças do 
mundo, teremos um futuro muito 
melhor do que o que estávamos 
vivendo antes da pandemia. 

E em relação ao agronegócio e as 
agroindústrias, especificamente?

É importante em nossa análise 
pensar no agronegócio. A 
Castrolanda representa exatamente 
a integração das cadeias produtivas 
do agrobusiness de fato. Esse 
movimento, significa em torno de 
20% do Produto Interno Bruto (PIB) 
do planeta. É o maior negócio do 
mundo. 

O PIB vai cair em 2020? 
Certamente sim, porém dentro 
dessa queda, o menos afetado 
será o do agrobusiness. Temos 
algumas cadeias muito bem 
sucedidas. Mas temos diversas 
que poderiam ser melhor 
exploradas. Temos que olhar o 
agronegócio no país com uma 
visão de planejamento 
estratégico, olhando de A a Z, 
uma visão global. 

Se olharmos como plano 
estratégico, podemos dobrar o 
PIB do agronegócio brasileiro e, 
por consequência, aumentar o 
do Brasil também. 

Como o professor avalia o 
cooperativismo atualmente? A 
intercooperação pode ser 
considerada uma saída viável?

Temos que desenvolver o 
cooperativismo no Brasil em 
regiões onde ele ainda não está 
presente. Não podemos esquecer 
também do cooperativismo nas 
grandes cidades, que é onde será 
desenvolvido o micro e pequeno 
empresário. 

Nesse momento o 
cooperativismo mundial poderia 
ter uma ordem, uma voz. Seria o 
momento dessa intercooperação 
ativada, para que todas 
atuassem sem fronteiras. Seria a 
grande diferença para darmos 
um salto mais veloz no planeta, 
na recuperação mais rápida da 
economia. No Brasil da mesma 
forma, deveríamos ter uma 
orquestração para se ajudar 
entre as cooperativas.

A intercooperação é um primeiro 
passo da possibilidade da vitória 
da dignidade humana. E com 
uma coisa importante: ao fazer 
isso, não significa que você está 
excluindo aquilo que não é 
cooperativa. Muito pelo 
contrário. O cooperativismo é 
uma base que tem como 
fundamento estimular a 

economia em todos os níveis. 
Está na hora de nossos líderes 
entenderem esse chamado para o 
novo mundo que teremos de 
enfrentar.

E em relação aos jovens e o 
surgimento de novas lideranças. 
A Castrolanda possui atualmente 
três gerações de Cooperados que 
convivem. Como agir diante 
desse cenário?

Quem vai liderar o mundo, em 
2050, serão os jovens de hoje. O 
mundo estará dependendo de 
uma maior ou menor consciência 
evolutiva. Não que as gerações 
anteriores tenham sido um 
exemplo de tamanha magnitude.

Mas em meio aos traumas, 
tivemos muitas coisas bonitas. As 
forças do bem e mal sempre 
existiram, e a grande diferença do 
século 21 será como a juventude 
irá se organizar. E isso vai 
depender muito da educação que 
eles receberem hoje.

Você falou das três gerações na 
Castrolanda, os imigrantes que 
formaram nosso país eram muito 
sofridos, nenhum era rico. Pelo 
contrário, vinham de brutais 
dificuldades, muito maiores do 
que hoje. Eles passaram pela 
primeira guerra mundial, gripe 
espanhola, crise de 29, segunda 
guerra. Dentro dessas 
dificuldades eles criaram 
cooperativas como a Castrolanda. 
Nada é perfeito, obviamente, mas 
o aperfeiçoamento ocorre 
diariamente nas ações. 

Como tratar a nova geração? Se 
essa geração for criada sob o 

símbolo do medo, nós vamos 
atrasar a evolução do planeta em 
100 anos. Se elas forem criadas 
sob o símbolo da coragem e 
olharem o cenário como uma 
oportunidade, teremos uma 
evolução como nunca vimos 
antes.

E para alcançar esse patamar, o 
que é preciso fazer? Quais 
atitudes tomar?

Os jovens de hoje precisam de 
bons exemplos e de coragem para 
se tornarem líderes no futuro. A 
juventude é movida por 
propósitos e sentido de vida. E a 
cooperação tem um papel 
relevante nesse processo.

Quem é a melhor pessoa para 
falar sobre sucessão para um 
jovem? Outro jovem. Então temos 
que achar jovens que já carregam 
isso dentro deles, para que eles 
possam influenciar outros e 
serem vozes de convencimento e 
persuasão.

E como seria essa linguagem?

Temos que falar do mundo da 
cooperação com os jovens dos 
grandes centros também, criar 
essa conscientização neles. A 
juventude anterior ficou mal 
formada, pois os pais se 
preocuparam muito em esconder 
as dificuldades dos filhos. 

Fator vital para a boa educação 
para conscientização é ter líderes 
que não reclamem do mundo, não 
busquem culpados e tragam pra 
si as responsabilidades de 
aperfeiçoar o que não é perfeito. 

A juventude deve ser olhada como 
única e ser diferente das gerações 
anteriores. É necessário uma 
linguagem diferente, ter núcleos 
nas cooperativas para falar a 
língua dessas pessoas. Deve-se 
criar uma estratégia envolvente e 
carismática para engajar o jovem. 
Usar a minoria que tem total 
consciência para elevar o nível 
dos demais. 

Qual o papel das cooperativas? O 
que é possível ser feito com essas 
lideranças? 

As cooperativas que tenho 
acompanhado presencialmente e 
assistido assembleias de 
demonstração de resultados dão 
um show de democracia. Abrem 
salários dos presidentes, fazem 
eleições abertas.

Quando uma cooperativa não é 
liderada de acordo com os valores 
reais do cooperativismo, ela dá 
errado. Não existe cooperativa 
sem esses valores filosóficos 
fundamentais, rigor e integridade 
da sua liderança. Podemos ver 
isso em cooperativas que estão aí 
há muitos anos, o estado do 
Paraná é um exemplo com 
diversas delas. Então a liderança é 
o que liga o sonho com a 
esperança. 

O sonho é o poder maravilhoso do 
ser humano de imaginar. É 
arriscado se você o confunde com 
ilusão. A esperança é a fé absoluta 
da capacidade humana de 
progredir. E é a liderança que liga 
essas duas coisas, pois ela é a 
consciência entre os dois.

Um grande líder não existe pra 
fazer o que as pessoas querem, e 
sim o que deve ser feito. Ele 
precisa ser um guardião desses 
valores e princípios. E eles darão 
certo se forem fundamentados. E 
no planeta terra não adianta, você 
não vai conseguir ser bem 
sucedido se o outro não for 
também. Isso pode durar 10, 20, 
100 anos, mas vai ser inexorável. 

Todos os grandes pensadores 
com quem já conversei sempre 

dizem: um bom líder vem de 
berço, da educação. Obviamente 
que quem já está envolvido em 
cooperativa, sai na frente, pois o 
cooperativismo traz consigo 
valores ascensionais. E quem 
convive nesse habitat, conta com 
uma vantagem competitiva para 
a mais difícil arte do mundo, que 
é a arte de liderar.  

Quais as principais virtudes que 
consegue observar dos jovens 
que assumem esse papel?

Essa geração já nasceu inserida 
em um mundo midiático e digital. 
Eles poderão trazer novas 
tecnologias para os negócios, 
fazer uma gestão mais 
automatizada.  Nós poderemos 
passar a fazer coisas antes 
impossíveis, utilizando as novas 
tecnologias, e isso oferece uma 
possibilidade de performance 
bem mais avançada.

A geração atual tem à disposição 
um arsenal científico espetacular.  
Não será por falta de 
conhecimento que essa pessoa 
não será bem sucedida, e sim por 
falta de consciência e design 
thinking. E aí voltamos para o 
lado humano: você não faz nada 
sozinho. Por isso precisará 
integrar sistemas, pessoas de 
diferentes talentos, porque o 
resultado da gestão do negócio 
será dado pela reunião das 
diversidades e diferentes 
conhecimentos. Envolve também 
um trabalho de autoconsciência e 
autoconhecimento. Se você sabe 
que não é bom em alguma coisa, 
se não gosta de algum assunto, 
você vai buscar pessoas e 
conhecimentos para te ajudarem.

Portanto, o jovem para assumir 
esse novo mundo, tem a sua 
disposição facilidades 
tecnológicas e científicas como 
nunca, tem a sua disposição o 
mundo aberto para buscar 
relações comerciais, conquistar 
as pessoas. Ele precisa saber no 
que ele é bom e no que não é para 
buscar ajuda e aperfeiçoamento.



Vivemos um momento de 
transformação e um cenário 
totalmente atípico, como o senhor 
vê o mundo hoje e o que podemos 
esperar para os próximos anos?

Após um trauma de imensas 
dimensões, como o que estamos 
enfrentando, dificilmente as coisas 
voltem a ser como era antes. E um 
ponto importante sobre os traumas, 
e isso vale tanto para pessoas, 
quanto para empresas, é o fato de 
que não devemos nos apegar ao 
passado. É necessário projetar as 
novas circunstâncias.

Também não gosto da ideia de que 
no planeta temos cinco bilhões de 
pessoas na faixa da miséria, oito mil 
crianças morrendo por dia de fome. 
Desigualdades brutais que estão 
sendo escancaradas pela crise, 
inclusive a desigualdade digital. 
Todavia, é necessário encarar os 
fatos para então mudarmos a 
realidade.

A Covid-19 mostra que o mundo é 
imperfeito, a missão humana é 
buscar o aprimoramento.  Vejo 
quatro junções extraordinárias em 
nosso planeta, desde que elas se 
encontrem: a primeira é o 
cooperativismo. Ele não surgiu de 
mares calmos, surgiu de tempos 
difíceis. O movimento 
cooperativista tem sempre uma 
visão de longo prazo, com muito 
pragmatismo e educação, porque o 
grande objetivo do cooperativismo é 
não deixar ninguém para trás. 

Existem mais de 1 bilhão de pessoas 
envolvidas no movimento 
cooperativista no mundo. No Brasil, 
são cerca de 14 milhões. Temos aí 
um fator real e preparado para o 
mundo pós-Covid.
 
Segundo, precisaremos de uma 
reinicialização econômica do 
planeta. O empreendedorismo vai 
passar atuar muito próximo ao 
agronegócio. Isso significa o 
desenvolvimento de áreas em 
países subdesenvolvidos, como 

África e Sul da Ásia, e em países 
como o nosso, um aperfeiçoamento 
em regiões como Norte e Nordeste. 
Então vamos assistir a 
reinicialização do planeta sob uma 
base que permita o 
desenvolvimento de riqueza. E o 
agro pode ser essa saída para gerar 
oportunidades para muitas pessoas.

Terceiro ponto: iremos assistir 
muitos fundos de investimentos, as 
corporações mais poderosas do 
planeta, organizações de 
desenvolvimento internacional, os 
100 mil mais ricos do planeta, 
obrigados a fazer inversões em 
investimentos de capitais. Existe 
uma consciência no capitalismo das 
grandes corporações nesse 
desenvolvimento.

O quarto fator eu imagino que seja a 
sensibilidade humana, que está 
sendo chacoalhada, ao escancarar a 
fragilidade humana e do nosso 
planeta. Através do que estamos 
vivendo, da mídia, podemos ter 
consciência dessa devastação. Um 
vírus minúsculo e invisível que é 
capaz de matar milhares de pessoas 
por dia. 

Passaremos a ter uma consciência 
de sensibilidade humana para os 
aspectos de saúde, segurança, meio 
ambiente, de nossa vulnerabilidade 
a tudo que acontece no mundo. Se 
esses quatro pilares forem 
integrados pelas boas lideranças do 
mundo, teremos um futuro muito 
melhor do que o que estávamos 
vivendo antes da pandemia. 

E em relação ao agronegócio e as 
agroindústrias, especificamente?

É importante em nossa análise 
pensar no agronegócio. A 
Castrolanda representa exatamente 
a integração das cadeias produtivas 
do agrobusiness de fato. Esse 
movimento, significa em torno de 
20% do Produto Interno Bruto (PIB) 
do planeta. É o maior negócio do 
mundo. 

O PIB vai cair em 2020? 
Certamente sim, porém dentro 
dessa queda, o menos afetado 
será o do agrobusiness. Temos 
algumas cadeias muito bem 
sucedidas. Mas temos diversas 
que poderiam ser melhor 
exploradas. Temos que olhar o 
agronegócio no país com uma 
visão de planejamento 
estratégico, olhando de A a Z, 
uma visão global. 

Se olharmos como plano 
estratégico, podemos dobrar o 
PIB do agronegócio brasileiro e, 
por consequência, aumentar o 
do Brasil também. 

Como o professor avalia o 
cooperativismo atualmente? A 
intercooperação pode ser 
considerada uma saída viável?

Temos que desenvolver o 
cooperativismo no Brasil em 
regiões onde ele ainda não está 
presente. Não podemos esquecer 
também do cooperativismo nas 
grandes cidades, que é onde será 
desenvolvido o micro e pequeno 
empresário. 

Nesse momento o 
cooperativismo mundial poderia 
ter uma ordem, uma voz. Seria o 
momento dessa intercooperação 
ativada, para que todas 
atuassem sem fronteiras. Seria a 
grande diferença para darmos 
um salto mais veloz no planeta, 
na recuperação mais rápida da 
economia. No Brasil da mesma 
forma, deveríamos ter uma 
orquestração para se ajudar 
entre as cooperativas.

A intercooperação é um primeiro 
passo da possibilidade da vitória 
da dignidade humana. E com 
uma coisa importante: ao fazer 
isso, não significa que você está 
excluindo aquilo que não é 
cooperativa. Muito pelo 
contrário. O cooperativismo é 
uma base que tem como 
fundamento estimular a 

economia em todos os níveis. 
Está na hora de nossos líderes 
entenderem esse chamado para o 
novo mundo que teremos de 
enfrentar.

E em relação aos jovens e o 
surgimento de novas lideranças. 
A Castrolanda possui atualmente 
três gerações de Cooperados que 
convivem. Como agir diante 
desse cenário?

Quem vai liderar o mundo, em 
2050, serão os jovens de hoje. O 
mundo estará dependendo de 
uma maior ou menor consciência 
evolutiva. Não que as gerações 
anteriores tenham sido um 
exemplo de tamanha magnitude.

Mas em meio aos traumas, 
tivemos muitas coisas bonitas. As 
forças do bem e mal sempre 
existiram, e a grande diferença do 
século 21 será como a juventude 
irá se organizar. E isso vai 
depender muito da educação que 
eles receberem hoje.

Você falou das três gerações na 
Castrolanda, os imigrantes que 
formaram nosso país eram muito 
sofridos, nenhum era rico. Pelo 
contrário, vinham de brutais 
dificuldades, muito maiores do 
que hoje. Eles passaram pela 
primeira guerra mundial, gripe 
espanhola, crise de 29, segunda 
guerra. Dentro dessas 
dificuldades eles criaram 
cooperativas como a Castrolanda. 
Nada é perfeito, obviamente, mas 
o aperfeiçoamento ocorre 
diariamente nas ações. 

Como tratar a nova geração? Se 
essa geração for criada sob o 

símbolo do medo, nós vamos 
atrasar a evolução do planeta em 
100 anos. Se elas forem criadas 
sob o símbolo da coragem e 
olharem o cenário como uma 
oportunidade, teremos uma 
evolução como nunca vimos 
antes.

E para alcançar esse patamar, o 
que é preciso fazer? Quais 
atitudes tomar?

Os jovens de hoje precisam de 
bons exemplos e de coragem para 
se tornarem líderes no futuro. A 
juventude é movida por 
propósitos e sentido de vida. E a 
cooperação tem um papel 
relevante nesse processo.

Quem é a melhor pessoa para 
falar sobre sucessão para um 
jovem? Outro jovem. Então temos 
que achar jovens que já carregam 
isso dentro deles, para que eles 
possam influenciar outros e 
serem vozes de convencimento e 
persuasão.

E como seria essa linguagem?

Temos que falar do mundo da 
cooperação com os jovens dos 
grandes centros também, criar 
essa conscientização neles. A 
juventude anterior ficou mal 
formada, pois os pais se 
preocuparam muito em esconder 
as dificuldades dos filhos. 

Fator vital para a boa educação 
para conscientização é ter líderes 
que não reclamem do mundo, não 
busquem culpados e tragam pra 
si as responsabilidades de 
aperfeiçoar o que não é perfeito. 

A juventude deve ser olhada como 
única e ser diferente das gerações 
anteriores. É necessário uma 
linguagem diferente, ter núcleos 
nas cooperativas para falar a 
língua dessas pessoas. Deve-se 
criar uma estratégia envolvente e 
carismática para engajar o jovem. 
Usar a minoria que tem total 
consciência para elevar o nível 
dos demais. 

Qual o papel das cooperativas? O 
que é possível ser feito com essas 
lideranças? 

As cooperativas que tenho 
acompanhado presencialmente e 
assistido assembleias de 
demonstração de resultados dão 
um show de democracia. Abrem 
salários dos presidentes, fazem 
eleições abertas.

Quando uma cooperativa não é 
liderada de acordo com os valores 
reais do cooperativismo, ela dá 
errado. Não existe cooperativa 
sem esses valores filosóficos 
fundamentais, rigor e integridade 
da sua liderança. Podemos ver 
isso em cooperativas que estão aí 
há muitos anos, o estado do 
Paraná é um exemplo com 
diversas delas. Então a liderança é 
o que liga o sonho com a 
esperança. 

O sonho é o poder maravilhoso do 
ser humano de imaginar. É 
arriscado se você o confunde com 
ilusão. A esperança é a fé absoluta 
da capacidade humana de 
progredir. E é a liderança que liga 
essas duas coisas, pois ela é a 
consciência entre os dois.

Um grande líder não existe pra 
fazer o que as pessoas querem, e 
sim o que deve ser feito. Ele 
precisa ser um guardião desses 
valores e princípios. E eles darão 
certo se forem fundamentados. E 
no planeta terra não adianta, você 
não vai conseguir ser bem 
sucedido se o outro não for 
também. Isso pode durar 10, 20, 
100 anos, mas vai ser inexorável. 

Todos os grandes pensadores 
com quem já conversei sempre 

dizem: um bom líder vem de 
berço, da educação. Obviamente 
que quem já está envolvido em 
cooperativa, sai na frente, pois o 
cooperativismo traz consigo 
valores ascensionais. E quem 
convive nesse habitat, conta com 
uma vantagem competitiva para 
a mais difícil arte do mundo, que 
é a arte de liderar.  

Quais as principais virtudes que 
consegue observar dos jovens 
que assumem esse papel?

Essa geração já nasceu inserida 
em um mundo midiático e digital. 
Eles poderão trazer novas 
tecnologias para os negócios, 
fazer uma gestão mais 
automatizada.  Nós poderemos 
passar a fazer coisas antes 
impossíveis, utilizando as novas 
tecnologias, e isso oferece uma 
possibilidade de performance 
bem mais avançada.

A geração atual tem à disposição 
um arsenal científico espetacular.  
Não será por falta de 
conhecimento que essa pessoa 
não será bem sucedida, e sim por 
falta de consciência e design 
thinking. E aí voltamos para o 
lado humano: você não faz nada 
sozinho. Por isso precisará 
integrar sistemas, pessoas de 
diferentes talentos, porque o 
resultado da gestão do negócio 
será dado pela reunião das 
diversidades e diferentes 
conhecimentos. Envolve também 
um trabalho de autoconsciência e 
autoconhecimento. Se você sabe 
que não é bom em alguma coisa, 
se não gosta de algum assunto, 
você vai buscar pessoas e 
conhecimentos para te ajudarem.

Portanto, o jovem para assumir 
esse novo mundo, tem a sua 
disposição facilidades 
tecnológicas e científicas como 
nunca, tem a sua disposição o 
mundo aberto para buscar 
relações comerciais, conquistar 
as pessoas. Ele precisa saber no 
que ele é bom e no que não é para 
buscar ajuda e aperfeiçoamento.



Qualidade produzida 
em laboratório: potencial 
genético de batata-semente 
aumenta produtividade 
a longo prazo na Castrolanda   

Vivemos um momento de 
transformação e um cenário 
totalmente atípico, como o senhor 
vê o mundo hoje e o que podemos 
esperar para os próximos anos?

Após um trauma de imensas 
dimensões, como o que estamos 
enfrentando, dificilmente as coisas 
voltem a ser como era antes. E um 
ponto importante sobre os traumas, 
e isso vale tanto para pessoas, 
quanto para empresas, é o fato de 
que não devemos nos apegar ao 
passado. É necessário projetar as 
novas circunstâncias.

Também não gosto da ideia de que 
no planeta temos cinco bilhões de 
pessoas na faixa da miséria, oito mil 
crianças morrendo por dia de fome. 
Desigualdades brutais que estão 
sendo escancaradas pela crise, 
inclusive a desigualdade digital. 
Todavia, é necessário encarar os 
fatos para então mudarmos a 
realidade.

A Covid-19 mostra que o mundo é 
imperfeito, a missão humana é 
buscar o aprimoramento.  Vejo 
quatro junções extraordinárias em 
nosso planeta, desde que elas se 
encontrem: a primeira é o 
cooperativismo. Ele não surgiu de 
mares calmos, surgiu de tempos 
difíceis. O movimento 
cooperativista tem sempre uma 
visão de longo prazo, com muito 
pragmatismo e educação, porque o 
grande objetivo do cooperativismo é 
não deixar ninguém para trás. 

Existem mais de 1 bilhão de pessoas 
envolvidas no movimento 
cooperativista no mundo. No Brasil, 
são cerca de 14 milhões. Temos aí 
um fator real e preparado para o 
mundo pós-Covid.
 
Segundo, precisaremos de uma 
reinicialização econômica do 
planeta. O empreendedorismo vai 
passar atuar muito próximo ao 
agronegócio. Isso significa o 
desenvolvimento de áreas em 
países subdesenvolvidos, como 

África e Sul da Ásia, e em países 
como o nosso, um aperfeiçoamento 
em regiões como Norte e Nordeste. 
Então vamos assistir a 
reinicialização do planeta sob uma 
base que permita o 
desenvolvimento de riqueza. E o 
agro pode ser essa saída para gerar 
oportunidades para muitas pessoas.

Terceiro ponto: iremos assistir 
muitos fundos de investimentos, as 
corporações mais poderosas do 
planeta, organizações de 
desenvolvimento internacional, os 
100 mil mais ricos do planeta, 
obrigados a fazer inversões em 
investimentos de capitais. Existe 
uma consciência no capitalismo das 
grandes corporações nesse 
desenvolvimento.

O quarto fator eu imagino que seja a 
sensibilidade humana, que está 
sendo chacoalhada, ao escancarar a 
fragilidade humana e do nosso 
planeta. Através do que estamos 
vivendo, da mídia, podemos ter 
consciência dessa devastação. Um 
vírus minúsculo e invisível que é 
capaz de matar milhares de pessoas 
por dia. 

Passaremos a ter uma consciência 
de sensibilidade humana para os 
aspectos de saúde, segurança, meio 
ambiente, de nossa vulnerabilidade 
a tudo que acontece no mundo. Se 
esses quatro pilares forem 
integrados pelas boas lideranças do 
mundo, teremos um futuro muito 
melhor do que o que estávamos 
vivendo antes da pandemia. 

E em relação ao agronegócio e as 
agroindústrias, especificamente?

É importante em nossa análise 
pensar no agronegócio. A 
Castrolanda representa exatamente 
a integração das cadeias produtivas 
do agrobusiness de fato. Esse 
movimento, significa em torno de 
20% do Produto Interno Bruto (PIB) 
do planeta. É o maior negócio do 
mundo. 
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O PIB vai cair em 2020? 
Certamente sim, porém dentro 
dessa queda, o menos afetado 
será o do agrobusiness. Temos 
algumas cadeias muito bem 
sucedidas. Mas temos diversas 
que poderiam ser melhor 
exploradas. Temos que olhar o 
agronegócio no país com uma 
visão de planejamento 
estratégico, olhando de A a Z, 
uma visão global. 

Se olharmos como plano 
estratégico, podemos dobrar o 
PIB do agronegócio brasileiro e, 
por consequência, aumentar o 
do Brasil também. 

Como o professor avalia o 
cooperativismo atualmente? A 
intercooperação pode ser 
considerada uma saída viável?

Temos que desenvolver o 
cooperativismo no Brasil em 
regiões onde ele ainda não está 
presente. Não podemos esquecer 
também do cooperativismo nas 
grandes cidades, que é onde será 
desenvolvido o micro e pequeno 
empresário. 

Nesse momento o 
cooperativismo mundial poderia 
ter uma ordem, uma voz. Seria o 
momento dessa intercooperação 
ativada, para que todas 
atuassem sem fronteiras. Seria a 
grande diferença para darmos 
um salto mais veloz no planeta, 
na recuperação mais rápida da 
economia. No Brasil da mesma 
forma, deveríamos ter uma 
orquestração para se ajudar 
entre as cooperativas.

A intercooperação é um primeiro 
passo da possibilidade da vitória 
da dignidade humana. E com 
uma coisa importante: ao fazer 
isso, não significa que você está 
excluindo aquilo que não é 
cooperativa. Muito pelo 
contrário. O cooperativismo é 
uma base que tem como 
fundamento estimular a 

economia em todos os níveis. 
Está na hora de nossos líderes 
entenderem esse chamado para o 
novo mundo que teremos de 
enfrentar.

E em relação aos jovens e o 
surgimento de novas lideranças. 
A Castrolanda possui atualmente 
três gerações de Cooperados que 
convivem. Como agir diante 
desse cenário?

Quem vai liderar o mundo, em 
2050, serão os jovens de hoje. O 
mundo estará dependendo de 
uma maior ou menor consciência 
evolutiva. Não que as gerações 
anteriores tenham sido um 
exemplo de tamanha magnitude.

Mas em meio aos traumas, 
tivemos muitas coisas bonitas. As 
forças do bem e mal sempre 
existiram, e a grande diferença do 
século 21 será como a juventude 
irá se organizar. E isso vai 
depender muito da educação que 
eles receberem hoje.

Você falou das três gerações na 
Castrolanda, os imigrantes que 
formaram nosso país eram muito 
sofridos, nenhum era rico. Pelo 
contrário, vinham de brutais 
dificuldades, muito maiores do 
que hoje. Eles passaram pela 
primeira guerra mundial, gripe 
espanhola, crise de 29, segunda 
guerra. Dentro dessas 
dificuldades eles criaram 
cooperativas como a Castrolanda. 
Nada é perfeito, obviamente, mas 
o aperfeiçoamento ocorre 
diariamente nas ações. 

Como tratar a nova geração? Se 
essa geração for criada sob o 

símbolo do medo, nós vamos 
atrasar a evolução do planeta em 
100 anos. Se elas forem criadas 
sob o símbolo da coragem e 
olharem o cenário como uma 
oportunidade, teremos uma 
evolução como nunca vimos 
antes.

E para alcançar esse patamar, o 
que é preciso fazer? Quais 
atitudes tomar?

Os jovens de hoje precisam de 
bons exemplos e de coragem para 
se tornarem líderes no futuro. A 
juventude é movida por 
propósitos e sentido de vida. E a 
cooperação tem um papel 
relevante nesse processo.

Quem é a melhor pessoa para 
falar sobre sucessão para um 
jovem? Outro jovem. Então temos 
que achar jovens que já carregam 
isso dentro deles, para que eles 
possam influenciar outros e 
serem vozes de convencimento e 
persuasão.

E como seria essa linguagem?

Temos que falar do mundo da 
cooperação com os jovens dos 
grandes centros também, criar 
essa conscientização neles. A 
juventude anterior ficou mal 
formada, pois os pais se 
preocuparam muito em esconder 
as dificuldades dos filhos. 

Fator vital para a boa educação 
para conscientização é ter líderes 
que não reclamem do mundo, não 
busquem culpados e tragam pra 
si as responsabilidades de 
aperfeiçoar o que não é perfeito. 
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A juventude deve ser olhada como 
única e ser diferente das gerações 
anteriores. É necessário uma 
linguagem diferente, ter núcleos 
nas cooperativas para falar a 
língua dessas pessoas. Deve-se 
criar uma estratégia envolvente e 
carismática para engajar o jovem. 
Usar a minoria que tem total 
consciência para elevar o nível 
dos demais. 

Qual o papel das cooperativas? O 
que é possível ser feito com essas 
lideranças? 

As cooperativas que tenho 
acompanhado presencialmente e 
assistido assembleias de 
demonstração de resultados dão 
um show de democracia. Abrem 
salários dos presidentes, fazem 
eleições abertas.

Quando uma cooperativa não é 
liderada de acordo com os valores 
reais do cooperativismo, ela dá 
errado. Não existe cooperativa 
sem esses valores filosóficos 
fundamentais, rigor e integridade 
da sua liderança. Podemos ver 
isso em cooperativas que estão aí 
há muitos anos, o estado do 
Paraná é um exemplo com 
diversas delas. Então a liderança é 
o que liga o sonho com a 
esperança. 

O sonho é o poder maravilhoso do 
ser humano de imaginar. É 
arriscado se você o confunde com 
ilusão. A esperança é a fé absoluta 
da capacidade humana de 
progredir. E é a liderança que liga 
essas duas coisas, pois ela é a 
consciência entre os dois.

Um grande líder não existe pra 
fazer o que as pessoas querem, e 
sim o que deve ser feito. Ele 
precisa ser um guardião desses 
valores e princípios. E eles darão 
certo se forem fundamentados. E 
no planeta terra não adianta, você 
não vai conseguir ser bem 
sucedido se o outro não for 
também. Isso pode durar 10, 20, 
100 anos, mas vai ser inexorável. 

Todos os grandes pensadores 
com quem já conversei sempre 

dizem: um bom líder vem de 
berço, da educação. Obviamente 
que quem já está envolvido em 
cooperativa, sai na frente, pois o 
cooperativismo traz consigo 
valores ascensionais. E quem 
convive nesse habitat, conta com 
uma vantagem competitiva para 
a mais difícil arte do mundo, que 
é a arte de liderar.  

Quais as principais virtudes que 
consegue observar dos jovens 
que assumem esse papel?

Essa geração já nasceu inserida 
em um mundo midiático e digital. 
Eles poderão trazer novas 
tecnologias para os negócios, 
fazer uma gestão mais 
automatizada.  Nós poderemos 
passar a fazer coisas antes 
impossíveis, utilizando as novas 
tecnologias, e isso oferece uma 
possibilidade de performance 
bem mais avançada.

A geração atual tem à disposição 
um arsenal científico espetacular.  
Não será por falta de 
conhecimento que essa pessoa 
não será bem sucedida, e sim por 
falta de consciência e design 
thinking. E aí voltamos para o 
lado humano: você não faz nada 
sozinho. Por isso precisará 
integrar sistemas, pessoas de 
diferentes talentos, porque o 
resultado da gestão do negócio 
será dado pela reunião das 
diversidades e diferentes 
conhecimentos. Envolve também 
um trabalho de autoconsciência e 
autoconhecimento. Se você sabe 
que não é bom em alguma coisa, 
se não gosta de algum assunto, 
você vai buscar pessoas e 
conhecimentos para te ajudarem.

Portanto, o jovem para assumir 
esse novo mundo, tem a sua 
disposição facilidades 
tecnológicas e científicas como 
nunca, tem a sua disposição o 
mundo aberto para buscar 
relações comerciais, conquistar 
as pessoas. Ele precisa saber no 
que ele é bom e no que não é para 
buscar ajuda e aperfeiçoamento.

Artigo Médico:
Viroses emergentes
e reemergentes

pág. 16

Jornada do
Cooperado

Castrolanda cria gerência 
regional em SP e aproxima 
contato com Cooperados

Unium figura entre
três maiores empresas 
de laticínios do país

Safra de soja 2019/20 
na Castrolanda tem 
aumento na produtividade 
e comercialização recorde 
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Vivemos um momento de 
transformação e um cenário 
totalmente atípico, como o senhor 
vê o mundo hoje e o que podemos 
esperar para os próximos anos?

Após um trauma de imensas 
dimensões, como o que estamos 
enfrentando, dificilmente as coisas 
voltem a ser como era antes. E um 
ponto importante sobre os traumas, 
e isso vale tanto para pessoas, 
quanto para empresas, é o fato de 
que não devemos nos apegar ao 
passado. É necessário projetar as 
novas circunstâncias.

Também não gosto da ideia de que 
no planeta temos cinco bilhões de 
pessoas na faixa da miséria, oito mil 
crianças morrendo por dia de fome. 
Desigualdades brutais que estão 
sendo escancaradas pela crise, 
inclusive a desigualdade digital. 
Todavia, é necessário encarar os 
fatos para então mudarmos a 
realidade.

A Covid-19 mostra que o mundo é 
imperfeito, a missão humana é 
buscar o aprimoramento.  Vejo 
quatro junções extraordinárias em 
nosso planeta, desde que elas se 
encontrem: a primeira é o 
cooperativismo. Ele não surgiu de 
mares calmos, surgiu de tempos 
difíceis. O movimento 
cooperativista tem sempre uma 
visão de longo prazo, com muito 
pragmatismo e educação, porque o 
grande objetivo do cooperativismo é 
não deixar ninguém para trás. 

Existem mais de 1 bilhão de pessoas 
envolvidas no movimento 
cooperativista no mundo. No Brasil, 
são cerca de 14 milhões. Temos aí 
um fator real e preparado para o 
mundo pós-Covid.
 
Segundo, precisaremos de uma 
reinicialização econômica do 
planeta. O empreendedorismo vai 
passar atuar muito próximo ao 
agronegócio. Isso significa o 
desenvolvimento de áreas em 
países subdesenvolvidos, como 

África e Sul da Ásia, e em países 
como o nosso, um aperfeiçoamento 
em regiões como Norte e Nordeste. 
Então vamos assistir a 
reinicialização do planeta sob uma 
base que permita o 
desenvolvimento de riqueza. E o 
agro pode ser essa saída para gerar 
oportunidades para muitas pessoas.

Terceiro ponto: iremos assistir 
muitos fundos de investimentos, as 
corporações mais poderosas do 
planeta, organizações de 
desenvolvimento internacional, os 
100 mil mais ricos do planeta, 
obrigados a fazer inversões em 
investimentos de capitais. Existe 
uma consciência no capitalismo das 
grandes corporações nesse 
desenvolvimento.

O quarto fator eu imagino que seja a 
sensibilidade humana, que está 
sendo chacoalhada, ao escancarar a 
fragilidade humana e do nosso 
planeta. Através do que estamos 
vivendo, da mídia, podemos ter 
consciência dessa devastação. Um 
vírus minúsculo e invisível que é 
capaz de matar milhares de pessoas 
por dia. 

Passaremos a ter uma consciência 
de sensibilidade humana para os 
aspectos de saúde, segurança, meio 
ambiente, de nossa vulnerabilidade 
a tudo que acontece no mundo. Se 
esses quatro pilares forem 
integrados pelas boas lideranças do 
mundo, teremos um futuro muito 
melhor do que o que estávamos 
vivendo antes da pandemia. 

E em relação ao agronegócio e as 
agroindústrias, especificamente?

É importante em nossa análise 
pensar no agronegócio. A 
Castrolanda representa exatamente 
a integração das cadeias produtivas 
do agrobusiness de fato. Esse 
movimento, significa em torno de 
20% do Produto Interno Bruto (PIB) 
do planeta. É o maior negócio do 
mundo. 
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O PIB vai cair em 2020? 
Certamente sim, porém dentro 
dessa queda, o menos afetado 
será o do agrobusiness. Temos 
algumas cadeias muito bem 
sucedidas. Mas temos diversas 
que poderiam ser melhor 
exploradas. Temos que olhar o 
agronegócio no país com uma 
visão de planejamento 
estratégico, olhando de A a Z, 
uma visão global. 

Se olharmos como plano 
estratégico, podemos dobrar o 
PIB do agronegócio brasileiro e, 
por consequência, aumentar o 
do Brasil também. 

Como o professor avalia o 
cooperativismo atualmente? A 
intercooperação pode ser 
considerada uma saída viável?

Temos que desenvolver o 
cooperativismo no Brasil em 
regiões onde ele ainda não está 
presente. Não podemos esquecer 
também do cooperativismo nas 
grandes cidades, que é onde será 
desenvolvido o micro e pequeno 
empresário. 

Nesse momento o 
cooperativismo mundial poderia 
ter uma ordem, uma voz. Seria o 
momento dessa intercooperação 
ativada, para que todas 
atuassem sem fronteiras. Seria a 
grande diferença para darmos 
um salto mais veloz no planeta, 
na recuperação mais rápida da 
economia. No Brasil da mesma 
forma, deveríamos ter uma 
orquestração para se ajudar 
entre as cooperativas.

A intercooperação é um primeiro 
passo da possibilidade da vitória 
da dignidade humana. E com 
uma coisa importante: ao fazer 
isso, não significa que você está 
excluindo aquilo que não é 
cooperativa. Muito pelo 
contrário. O cooperativismo é 
uma base que tem como 
fundamento estimular a 

economia em todos os níveis. 
Está na hora de nossos líderes 
entenderem esse chamado para o 
novo mundo que teremos de 
enfrentar.

E em relação aos jovens e o 
surgimento de novas lideranças. 
A Castrolanda possui atualmente 
três gerações de Cooperados que 
convivem. Como agir diante 
desse cenário?

Quem vai liderar o mundo, em 
2050, serão os jovens de hoje. O 
mundo estará dependendo de 
uma maior ou menor consciência 
evolutiva. Não que as gerações 
anteriores tenham sido um 
exemplo de tamanha magnitude.

Mas em meio aos traumas, 
tivemos muitas coisas bonitas. As 
forças do bem e mal sempre 
existiram, e a grande diferença do 
século 21 será como a juventude 
irá se organizar. E isso vai 
depender muito da educação que 
eles receberem hoje.

Você falou das três gerações na 
Castrolanda, os imigrantes que 
formaram nosso país eram muito 
sofridos, nenhum era rico. Pelo 
contrário, vinham de brutais 
dificuldades, muito maiores do 
que hoje. Eles passaram pela 
primeira guerra mundial, gripe 
espanhola, crise de 29, segunda 
guerra. Dentro dessas 
dificuldades eles criaram 
cooperativas como a Castrolanda. 
Nada é perfeito, obviamente, mas 
o aperfeiçoamento ocorre 
diariamente nas ações. 

Como tratar a nova geração? Se 
essa geração for criada sob o 

símbolo do medo, nós vamos 
atrasar a evolução do planeta em 
100 anos. Se elas forem criadas 
sob o símbolo da coragem e 
olharem o cenário como uma 
oportunidade, teremos uma 
evolução como nunca vimos 
antes.

E para alcançar esse patamar, o 
que é preciso fazer? Quais 
atitudes tomar?

Os jovens de hoje precisam de 
bons exemplos e de coragem para 
se tornarem líderes no futuro. A 
juventude é movida por 
propósitos e sentido de vida. E a 
cooperação tem um papel 
relevante nesse processo.

Quem é a melhor pessoa para 
falar sobre sucessão para um 
jovem? Outro jovem. Então temos 
que achar jovens que já carregam 
isso dentro deles, para que eles 
possam influenciar outros e 
serem vozes de convencimento e 
persuasão.

E como seria essa linguagem?

Temos que falar do mundo da 
cooperação com os jovens dos 
grandes centros também, criar 
essa conscientização neles. A 
juventude anterior ficou mal 
formada, pois os pais se 
preocuparam muito em esconder 
as dificuldades dos filhos. 

Fator vital para a boa educação 
para conscientização é ter líderes 
que não reclamem do mundo, não 
busquem culpados e tragam pra 
si as responsabilidades de 
aperfeiçoar o que não é perfeito. 
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A juventude deve ser olhada como 
única e ser diferente das gerações 
anteriores. É necessário uma 
linguagem diferente, ter núcleos 
nas cooperativas para falar a 
língua dessas pessoas. Deve-se 
criar uma estratégia envolvente e 
carismática para engajar o jovem. 
Usar a minoria que tem total 
consciência para elevar o nível 
dos demais. 

Qual o papel das cooperativas? O 
que é possível ser feito com essas 
lideranças? 

As cooperativas que tenho 
acompanhado presencialmente e 
assistido assembleias de 
demonstração de resultados dão 
um show de democracia. Abrem 
salários dos presidentes, fazem 
eleições abertas.

Quando uma cooperativa não é 
liderada de acordo com os valores 
reais do cooperativismo, ela dá 
errado. Não existe cooperativa 
sem esses valores filosóficos 
fundamentais, rigor e integridade 
da sua liderança. Podemos ver 
isso em cooperativas que estão aí 
há muitos anos, o estado do 
Paraná é um exemplo com 
diversas delas. Então a liderança é 
o que liga o sonho com a 
esperança. 

O sonho é o poder maravilhoso do 
ser humano de imaginar. É 
arriscado se você o confunde com 
ilusão. A esperança é a fé absoluta 
da capacidade humana de 
progredir. E é a liderança que liga 
essas duas coisas, pois ela é a 
consciência entre os dois.

Um grande líder não existe pra 
fazer o que as pessoas querem, e 
sim o que deve ser feito. Ele 
precisa ser um guardião desses 
valores e princípios. E eles darão 
certo se forem fundamentados. E 
no planeta terra não adianta, você 
não vai conseguir ser bem 
sucedido se o outro não for 
também. Isso pode durar 10, 20, 
100 anos, mas vai ser inexorável. 

Todos os grandes pensadores 
com quem já conversei sempre 

dizem: um bom líder vem de 
berço, da educação. Obviamente 
que quem já está envolvido em 
cooperativa, sai na frente, pois o 
cooperativismo traz consigo 
valores ascensionais. E quem 
convive nesse habitat, conta com 
uma vantagem competitiva para 
a mais difícil arte do mundo, que 
é a arte de liderar.  

Quais as principais virtudes que 
consegue observar dos jovens 
que assumem esse papel?

Essa geração já nasceu inserida 
em um mundo midiático e digital. 
Eles poderão trazer novas 
tecnologias para os negócios, 
fazer uma gestão mais 
automatizada.  Nós poderemos 
passar a fazer coisas antes 
impossíveis, utilizando as novas 
tecnologias, e isso oferece uma 
possibilidade de performance 
bem mais avançada.

A geração atual tem à disposição 
um arsenal científico espetacular.  
Não será por falta de 
conhecimento que essa pessoa 
não será bem sucedida, e sim por 
falta de consciência e design 
thinking. E aí voltamos para o 
lado humano: você não faz nada 
sozinho. Por isso precisará 
integrar sistemas, pessoas de 
diferentes talentos, porque o 
resultado da gestão do negócio 
será dado pela reunião das 
diversidades e diferentes 
conhecimentos. Envolve também 
um trabalho de autoconsciência e 
autoconhecimento. Se você sabe 
que não é bom em alguma coisa, 
se não gosta de algum assunto, 
você vai buscar pessoas e 
conhecimentos para te ajudarem.

Portanto, o jovem para assumir 
esse novo mundo, tem a sua 
disposição facilidades 
tecnológicas e científicas como 
nunca, tem a sua disposição o 
mundo aberto para buscar 
relações comerciais, conquistar 
as pessoas. Ele precisa saber no 
que ele é bom e no que não é para 
buscar ajuda e aperfeiçoamento.

Protagonismo econômico: 
cenários projetam avanço 
no agronegócio 

Importância do 
manejo outonal 
de plantas daninhas 

Nutrição: o teor 
de gordura do leite
está baixo, como 
podemos intervir?

À distância, Cooperativas 
da Unium trabalham gestão 
financeira com cooperados
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Nova geração começa 
a assumir o comando 
das propriedades 
e reforça a importância 
do processo sucessório 



Vivemos um momento de 
transformação e um cenário 
totalmente atípico, como o senhor 
vê o mundo hoje e o que podemos 
esperar para os próximos anos?

Após um trauma de imensas 
dimensões, como o que estamos 
enfrentando, dificilmente as coisas 
voltem a ser como era antes. E um 
ponto importante sobre os traumas, 
e isso vale tanto para pessoas, 
quanto para empresas, é o fato de 
que não devemos nos apegar ao 
passado. É necessário projetar as 
novas circunstâncias.

Também não gosto da ideia de que 
no planeta temos cinco bilhões de 
pessoas na faixa da miséria, oito mil 
crianças morrendo por dia de fome. 
Desigualdades brutais que estão 
sendo escancaradas pela crise, 
inclusive a desigualdade digital. 
Todavia, é necessário encarar os 
fatos para então mudarmos a 
realidade.

A Covid-19 mostra que o mundo é 
imperfeito, a missão humana é 
buscar o aprimoramento.  Vejo 
quatro junções extraordinárias em 
nosso planeta, desde que elas se 
encontrem: a primeira é o 
cooperativismo. Ele não surgiu de 
mares calmos, surgiu de tempos 
difíceis. O movimento 
cooperativista tem sempre uma 
visão de longo prazo, com muito 
pragmatismo e educação, porque o 
grande objetivo do cooperativismo é 
não deixar ninguém para trás. 

Existem mais de 1 bilhão de pessoas 
envolvidas no movimento 
cooperativista no mundo. No Brasil, 
são cerca de 14 milhões. Temos aí 
um fator real e preparado para o 
mundo pós-Covid.
 
Segundo, precisaremos de uma 
reinicialização econômica do 
planeta. O empreendedorismo vai 
passar atuar muito próximo ao 
agronegócio. Isso significa o 
desenvolvimento de áreas em 
países subdesenvolvidos, como 

África e Sul da Ásia, e em países 
como o nosso, um aperfeiçoamento 
em regiões como Norte e Nordeste. 
Então vamos assistir a 
reinicialização do planeta sob uma 
base que permita o 
desenvolvimento de riqueza. E o 
agro pode ser essa saída para gerar 
oportunidades para muitas pessoas.

Terceiro ponto: iremos assistir 
muitos fundos de investimentos, as 
corporações mais poderosas do 
planeta, organizações de 
desenvolvimento internacional, os 
100 mil mais ricos do planeta, 
obrigados a fazer inversões em 
investimentos de capitais. Existe 
uma consciência no capitalismo das 
grandes corporações nesse 
desenvolvimento.

O quarto fator eu imagino que seja a 
sensibilidade humana, que está 
sendo chacoalhada, ao escancarar a 
fragilidade humana e do nosso 
planeta. Através do que estamos 
vivendo, da mídia, podemos ter 
consciência dessa devastação. Um 
vírus minúsculo e invisível que é 
capaz de matar milhares de pessoas 
por dia. 

Passaremos a ter uma consciência 
de sensibilidade humana para os 
aspectos de saúde, segurança, meio 
ambiente, de nossa vulnerabilidade 
a tudo que acontece no mundo. Se 
esses quatro pilares forem 
integrados pelas boas lideranças do 
mundo, teremos um futuro muito 
melhor do que o que estávamos 
vivendo antes da pandemia. 

E em relação ao agronegócio e as 
agroindústrias, especificamente?

É importante em nossa análise 
pensar no agronegócio. A 
Castrolanda representa exatamente 
a integração das cadeias produtivas 
do agrobusiness de fato. Esse 
movimento, significa em torno de 
20% do Produto Interno Bruto (PIB) 
do planeta. É o maior negócio do 
mundo. 

O PIB vai cair em 2020? 
Certamente sim, porém dentro 
dessa queda, o menos afetado 
será o do agrobusiness. Temos 
algumas cadeias muito bem 
sucedidas. Mas temos diversas 
que poderiam ser melhor 
exploradas. Temos que olhar o 
agronegócio no país com uma 
visão de planejamento 
estratégico, olhando de A a Z, 
uma visão global. 

Se olharmos como plano 
estratégico, podemos dobrar o 
PIB do agronegócio brasileiro e, 
por consequência, aumentar o 
do Brasil também. 

Como o professor avalia o 
cooperativismo atualmente? A 
intercooperação pode ser 
considerada uma saída viável?

Temos que desenvolver o 
cooperativismo no Brasil em 
regiões onde ele ainda não está 
presente. Não podemos esquecer 
também do cooperativismo nas 
grandes cidades, que é onde será 
desenvolvido o micro e pequeno 
empresário. 

Nesse momento o 
cooperativismo mundial poderia 
ter uma ordem, uma voz. Seria o 
momento dessa intercooperação 
ativada, para que todas 
atuassem sem fronteiras. Seria a 
grande diferença para darmos 
um salto mais veloz no planeta, 
na recuperação mais rápida da 
economia. No Brasil da mesma 
forma, deveríamos ter uma 
orquestração para se ajudar 
entre as cooperativas.

A intercooperação é um primeiro 
passo da possibilidade da vitória 
da dignidade humana. E com 
uma coisa importante: ao fazer 
isso, não significa que você está 
excluindo aquilo que não é 
cooperativa. Muito pelo 
contrário. O cooperativismo é 
uma base que tem como 
fundamento estimular a 

economia em todos os níveis. 
Está na hora de nossos líderes 
entenderem esse chamado para o 
novo mundo que teremos de 
enfrentar.

E em relação aos jovens e o 
surgimento de novas lideranças. 
A Castrolanda possui atualmente 
três gerações de Cooperados que 
convivem. Como agir diante 
desse cenário?

Quem vai liderar o mundo, em 
2050, serão os jovens de hoje. O 
mundo estará dependendo de 
uma maior ou menor consciência 
evolutiva. Não que as gerações 
anteriores tenham sido um 
exemplo de tamanha magnitude.

Mas em meio aos traumas, 
tivemos muitas coisas bonitas. As 
forças do bem e mal sempre 
existiram, e a grande diferença do 
século 21 será como a juventude 
irá se organizar. E isso vai 
depender muito da educação que 
eles receberem hoje.

Você falou das três gerações na 
Castrolanda, os imigrantes que 
formaram nosso país eram muito 
sofridos, nenhum era rico. Pelo 
contrário, vinham de brutais 
dificuldades, muito maiores do 
que hoje. Eles passaram pela 
primeira guerra mundial, gripe 
espanhola, crise de 29, segunda 
guerra. Dentro dessas 
dificuldades eles criaram 
cooperativas como a Castrolanda. 
Nada é perfeito, obviamente, mas 
o aperfeiçoamento ocorre 
diariamente nas ações. 

Como tratar a nova geração? Se 
essa geração for criada sob o 

símbolo do medo, nós vamos 
atrasar a evolução do planeta em 
100 anos. Se elas forem criadas 
sob o símbolo da coragem e 
olharem o cenário como uma 
oportunidade, teremos uma 
evolução como nunca vimos 
antes.

E para alcançar esse patamar, o 
que é preciso fazer? Quais 
atitudes tomar?

Os jovens de hoje precisam de 
bons exemplos e de coragem para 
se tornarem líderes no futuro. A 
juventude é movida por 
propósitos e sentido de vida. E a 
cooperação tem um papel 
relevante nesse processo.

Quem é a melhor pessoa para 
falar sobre sucessão para um 
jovem? Outro jovem. Então temos 
que achar jovens que já carregam 
isso dentro deles, para que eles 
possam influenciar outros e 
serem vozes de convencimento e 
persuasão.

E como seria essa linguagem?

Temos que falar do mundo da 
cooperação com os jovens dos 
grandes centros também, criar 
essa conscientização neles. A 
juventude anterior ficou mal 
formada, pois os pais se 
preocuparam muito em esconder 
as dificuldades dos filhos. 

Fator vital para a boa educação 
para conscientização é ter líderes 
que não reclamem do mundo, não 
busquem culpados e tragam pra 
si as responsabilidades de 
aperfeiçoar o que não é perfeito. 

A juventude deve ser olhada como 
única e ser diferente das gerações 
anteriores. É necessário uma 
linguagem diferente, ter núcleos 
nas cooperativas para falar a 
língua dessas pessoas. Deve-se 
criar uma estratégia envolvente e 
carismática para engajar o jovem. 
Usar a minoria que tem total 
consciência para elevar o nível 
dos demais. 

Qual o papel das cooperativas? O 
que é possível ser feito com essas 
lideranças? 

As cooperativas que tenho 
acompanhado presencialmente e 
assistido assembleias de 
demonstração de resultados dão 
um show de democracia. Abrem 
salários dos presidentes, fazem 
eleições abertas.

Quando uma cooperativa não é 
liderada de acordo com os valores 
reais do cooperativismo, ela dá 
errado. Não existe cooperativa 
sem esses valores filosóficos 
fundamentais, rigor e integridade 
da sua liderança. Podemos ver 
isso em cooperativas que estão aí 
há muitos anos, o estado do 
Paraná é um exemplo com 
diversas delas. Então a liderança é 
o que liga o sonho com a 
esperança. 

O sonho é o poder maravilhoso do 
ser humano de imaginar. É 
arriscado se você o confunde com 
ilusão. A esperança é a fé absoluta 
da capacidade humana de 
progredir. E é a liderança que liga 
essas duas coisas, pois ela é a 
consciência entre os dois.

Um grande líder não existe pra 
fazer o que as pessoas querem, e 
sim o que deve ser feito. Ele 
precisa ser um guardião desses 
valores e princípios. E eles darão 
certo se forem fundamentados. E 
no planeta terra não adianta, você 
não vai conseguir ser bem 
sucedido se o outro não for 
também. Isso pode durar 10, 20, 
100 anos, mas vai ser inexorável. 

Todos os grandes pensadores 
com quem já conversei sempre 

dizem: um bom líder vem de 
berço, da educação. Obviamente 
que quem já está envolvido em 
cooperativa, sai na frente, pois o 
cooperativismo traz consigo 
valores ascensionais. E quem 
convive nesse habitat, conta com 
uma vantagem competitiva para 
a mais difícil arte do mundo, que 
é a arte de liderar.  

Quais as principais virtudes que 
consegue observar dos jovens 
que assumem esse papel?

Essa geração já nasceu inserida 
em um mundo midiático e digital. 
Eles poderão trazer novas 
tecnologias para os negócios, 
fazer uma gestão mais 
automatizada.  Nós poderemos 
passar a fazer coisas antes 
impossíveis, utilizando as novas 
tecnologias, e isso oferece uma 
possibilidade de performance 
bem mais avançada.

A geração atual tem à disposição 
um arsenal científico espetacular.  
Não será por falta de 
conhecimento que essa pessoa 
não será bem sucedida, e sim por 
falta de consciência e design 
thinking. E aí voltamos para o 
lado humano: você não faz nada 
sozinho. Por isso precisará 
integrar sistemas, pessoas de 
diferentes talentos, porque o 
resultado da gestão do negócio 
será dado pela reunião das 
diversidades e diferentes 
conhecimentos. Envolve também 
um trabalho de autoconsciência e 
autoconhecimento. Se você sabe 
que não é bom em alguma coisa, 
se não gosta de algum assunto, 
você vai buscar pessoas e 
conhecimentos para te ajudarem.

Portanto, o jovem para assumir 
esse novo mundo, tem a sua 
disposição facilidades 
tecnológicas e científicas como 
nunca, tem a sua disposição o 
mundo aberto para buscar 
relações comerciais, conquistar 
as pessoas. Ele precisa saber no 
que ele é bom e no que não é para 
buscar ajuda e aperfeiçoamento.
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Vivemos um momento de 
transformação e um cenário 
totalmente atípico, como o senhor 
vê o mundo hoje e o que podemos 
esperar para os próximos anos?

Após um trauma de imensas 
dimensões, como o que estamos 
enfrentando, dificilmente as coisas 
voltem a ser como era antes. E um 
ponto importante sobre os traumas, 
e isso vale tanto para pessoas, 
quanto para empresas, é o fato de 
que não devemos nos apegar ao 
passado. É necessário projetar as 
novas circunstâncias.

Também não gosto da ideia de que 
no planeta temos cinco bilhões de 
pessoas na faixa da miséria, oito mil 
crianças morrendo por dia de fome. 
Desigualdades brutais que estão 
sendo escancaradas pela crise, 
inclusive a desigualdade digital. 
Todavia, é necessário encarar os 
fatos para então mudarmos a 
realidade.

A Covid-19 mostra que o mundo é 
imperfeito, a missão humana é 
buscar o aprimoramento.  Vejo 
quatro junções extraordinárias em 
nosso planeta, desde que elas se 
encontrem: a primeira é o 
cooperativismo. Ele não surgiu de 
mares calmos, surgiu de tempos 
difíceis. O movimento 
cooperativista tem sempre uma 
visão de longo prazo, com muito 
pragmatismo e educação, porque o 
grande objetivo do cooperativismo é 
não deixar ninguém para trás. 

Existem mais de 1 bilhão de pessoas 
envolvidas no movimento 
cooperativista no mundo. No Brasil, 
são cerca de 14 milhões. Temos aí 
um fator real e preparado para o 
mundo pós-Covid.
 
Segundo, precisaremos de uma 
reinicialização econômica do 
planeta. O empreendedorismo vai 
passar atuar muito próximo ao 
agronegócio. Isso significa o 
desenvolvimento de áreas em 
países subdesenvolvidos, como 

África e Sul da Ásia, e em países 
como o nosso, um aperfeiçoamento 
em regiões como Norte e Nordeste. 
Então vamos assistir a 
reinicialização do planeta sob uma 
base que permita o 
desenvolvimento de riqueza. E o 
agro pode ser essa saída para gerar 
oportunidades para muitas pessoas.

Terceiro ponto: iremos assistir 
muitos fundos de investimentos, as 
corporações mais poderosas do 
planeta, organizações de 
desenvolvimento internacional, os 
100 mil mais ricos do planeta, 
obrigados a fazer inversões em 
investimentos de capitais. Existe 
uma consciência no capitalismo das 
grandes corporações nesse 
desenvolvimento.

O quarto fator eu imagino que seja a 
sensibilidade humana, que está 
sendo chacoalhada, ao escancarar a 
fragilidade humana e do nosso 
planeta. Através do que estamos 
vivendo, da mídia, podemos ter 
consciência dessa devastação. Um 
vírus minúsculo e invisível que é 
capaz de matar milhares de pessoas 
por dia. 

Passaremos a ter uma consciência 
de sensibilidade humana para os 
aspectos de saúde, segurança, meio 
ambiente, de nossa vulnerabilidade 
a tudo que acontece no mundo. Se 
esses quatro pilares forem 
integrados pelas boas lideranças do 
mundo, teremos um futuro muito 
melhor do que o que estávamos 
vivendo antes da pandemia. 

E em relação ao agronegócio e as 
agroindústrias, especificamente?

É importante em nossa análise 
pensar no agronegócio. A 
Castrolanda representa exatamente 
a integração das cadeias produtivas 
do agrobusiness de fato. Esse 
movimento, significa em torno de 
20% do Produto Interno Bruto (PIB) 
do planeta. É o maior negócio do 
mundo. 

O momento atual é bastante delicado na história 
mundial: uma crise global, iniciada no setor da saúde e 
que logo se tornou social e econômica, jamais vista 
antes pela grande maioria de nós. Adicionalmente, 
vivenciamos uma crise institucional no Brasil, que 
poderá aprofundar ainda mais uma economia já 
fragilizada.

É muito difícil avaliar a extensão da crise no futuro, 
mas em nosso setor, considerado de bens essenciais, 
as demandas continuam a crescer, reforçando cada dia 
mais a importância da Castrolanda na produção e 
abastecimento de alimentos para milhares de famílias. 
Nos primeiros cinco meses de 2020, nossos resultados 
foram sólidos. Entretanto, manter esta trajetória até o 
final do ano será um desafio.

pós-pandemia

A construção 
do futuro 

O PIB vai cair em 2020? 
Certamente sim, porém dentro 
dessa queda, o menos afetado 
será o do agrobusiness. Temos 
algumas cadeias muito bem 
sucedidas. Mas temos diversas 
que poderiam ser melhor 
exploradas. Temos que olhar o 
agronegócio no país com uma 
visão de planejamento 
estratégico, olhando de A a Z, 
uma visão global. 

Se olharmos como plano 
estratégico, podemos dobrar o 
PIB do agronegócio brasileiro e, 
por consequência, aumentar o 
do Brasil também. 

Como o professor avalia o 
cooperativismo atualmente? A 
intercooperação pode ser 
considerada uma saída viável?

Temos que desenvolver o 
cooperativismo no Brasil em 
regiões onde ele ainda não está 
presente. Não podemos esquecer 
também do cooperativismo nas 
grandes cidades, que é onde será 
desenvolvido o micro e pequeno 
empresário. 

Nesse momento o 
cooperativismo mundial poderia 
ter uma ordem, uma voz. Seria o 
momento dessa intercooperação 
ativada, para que todas 
atuassem sem fronteiras. Seria a 
grande diferença para darmos 
um salto mais veloz no planeta, 
na recuperação mais rápida da 
economia. No Brasil da mesma 
forma, deveríamos ter uma 
orquestração para se ajudar 
entre as cooperativas.

A intercooperação é um primeiro 
passo da possibilidade da vitória 
da dignidade humana. E com 
uma coisa importante: ao fazer 
isso, não significa que você está 
excluindo aquilo que não é 
cooperativa. Muito pelo 
contrário. O cooperativismo é 
uma base que tem como 
fundamento estimular a 

economia em todos os níveis. 
Está na hora de nossos líderes 
entenderem esse chamado para o 
novo mundo que teremos de 
enfrentar.

E em relação aos jovens e o 
surgimento de novas lideranças. 
A Castrolanda possui atualmente 
três gerações de Cooperados que 
convivem. Como agir diante 
desse cenário?

Quem vai liderar o mundo, em 
2050, serão os jovens de hoje. O 
mundo estará dependendo de 
uma maior ou menor consciência 
evolutiva. Não que as gerações 
anteriores tenham sido um 
exemplo de tamanha magnitude.

Mas em meio aos traumas, 
tivemos muitas coisas bonitas. As 
forças do bem e mal sempre 
existiram, e a grande diferença do 
século 21 será como a juventude 
irá se organizar. E isso vai 
depender muito da educação que 
eles receberem hoje.

Você falou das três gerações na 
Castrolanda, os imigrantes que 
formaram nosso país eram muito 
sofridos, nenhum era rico. Pelo 
contrário, vinham de brutais 
dificuldades, muito maiores do 
que hoje. Eles passaram pela 
primeira guerra mundial, gripe 
espanhola, crise de 29, segunda 
guerra. Dentro dessas 
dificuldades eles criaram 
cooperativas como a Castrolanda. 
Nada é perfeito, obviamente, mas 
o aperfeiçoamento ocorre 
diariamente nas ações. 

Como tratar a nova geração? Se 
essa geração for criada sob o 

símbolo do medo, nós vamos 
atrasar a evolução do planeta em 
100 anos. Se elas forem criadas 
sob o símbolo da coragem e 
olharem o cenário como uma 
oportunidade, teremos uma 
evolução como nunca vimos 
antes.

E para alcançar esse patamar, o 
que é preciso fazer? Quais 
atitudes tomar?

Os jovens de hoje precisam de 
bons exemplos e de coragem para 
se tornarem líderes no futuro. A 
juventude é movida por 
propósitos e sentido de vida. E a 
cooperação tem um papel 
relevante nesse processo.

Quem é a melhor pessoa para 
falar sobre sucessão para um 
jovem? Outro jovem. Então temos 
que achar jovens que já carregam 
isso dentro deles, para que eles 
possam influenciar outros e 
serem vozes de convencimento e 
persuasão.

E como seria essa linguagem?

Temos que falar do mundo da 
cooperação com os jovens dos 
grandes centros também, criar 
essa conscientização neles. A 
juventude anterior ficou mal 
formada, pois os pais se 
preocuparam muito em esconder 
as dificuldades dos filhos. 

Fator vital para a boa educação 
para conscientização é ter líderes 
que não reclamem do mundo, não 
busquem culpados e tragam pra 
si as responsabilidades de 
aperfeiçoar o que não é perfeito. 

Construir uma Cooperativa forte, que funciona como um alicerce de segurança para os 
Cooperados, exige disciplina na gestão, foco no Planejamento Estratégico e na eficiência 
operacional, além de austeridade financeira. Tudo isto, preservando o DNA e valores da 
Castrolanda, trabalhando com delicadeza, cuidado e empatia com cada uma das pessoas 
envolvidas no processo: Cooperados, colaboradores, clientes e fornecedores. Uma Cooperativa 
forte é sinônimo de Cooperados fortes. Afinal, “a Cooperativa é uma extensão da propriedade do 
Cooperado”, como diria Willem, presidente da Castrolanda.

A segunda edição da Castrolanda Revista aborda temas de extrema relevância para o 
planejamento dos próximos passos em nossa Cooperativa. Trazemos como tema principal a 
importância da sucessão no agronegócio e como preparar os jovens para assumirem as 
produções familiares. Temos uma entrevista com José Luiz Tejon: doutor, pesquisador e 
palestrante com vasto conhecimento do agronegócio brasileiro e suas nuances, na qual traça 
alguns paralelos sobre sucessão, liderança e comenta sobre como o agro e as cooperativas têm 
papel fundamental na retomada econômica. Além disso, temos conteúdos relacionado a safra de 
soja 2019/20, e como as pesquisas e tecnologias serão ainda mais importantes no novo mundo 
que se desenha no pós-crise.

A pandemia ainda não acabou e precisamos manter nosso trabalho de prevenção e 
distanciamento social. Mas temos certeza que com união, que se faz mais presente do que 
nunca, e o cuidado mútuo, iremos atravessar essa fase com bastante otimismo e sair dela muito 
mais fortes, sábios e melhores como seres humanos. 

O conhecimento e a preparação são as chaves para que consigamos transformar períodos 
difíceis em grandes oportunidades. Desejo a todos uma excelente e proveitosa leitura.

Seung Hyun Lee
Diretor Executivo

A juventude deve ser olhada como 
única e ser diferente das gerações 
anteriores. É necessário uma 
linguagem diferente, ter núcleos 
nas cooperativas para falar a 
língua dessas pessoas. Deve-se 
criar uma estratégia envolvente e 
carismática para engajar o jovem. 
Usar a minoria que tem total 
consciência para elevar o nível 
dos demais. 

Qual o papel das cooperativas? O 
que é possível ser feito com essas 
lideranças? 

As cooperativas que tenho 
acompanhado presencialmente e 
assistido assembleias de 
demonstração de resultados dão 
um show de democracia. Abrem 
salários dos presidentes, fazem 
eleições abertas.

Quando uma cooperativa não é 
liderada de acordo com os valores 
reais do cooperativismo, ela dá 
errado. Não existe cooperativa 
sem esses valores filosóficos 
fundamentais, rigor e integridade 
da sua liderança. Podemos ver 
isso em cooperativas que estão aí 
há muitos anos, o estado do 
Paraná é um exemplo com 
diversas delas. Então a liderança é 
o que liga o sonho com a 
esperança. 

O sonho é o poder maravilhoso do 
ser humano de imaginar. É 
arriscado se você o confunde com 
ilusão. A esperança é a fé absoluta 
da capacidade humana de 
progredir. E é a liderança que liga 
essas duas coisas, pois ela é a 
consciência entre os dois.

Um grande líder não existe pra 
fazer o que as pessoas querem, e 
sim o que deve ser feito. Ele 
precisa ser um guardião desses 
valores e princípios. E eles darão 
certo se forem fundamentados. E 
no planeta terra não adianta, você 
não vai conseguir ser bem 
sucedido se o outro não for 
também. Isso pode durar 10, 20, 
100 anos, mas vai ser inexorável. 

Todos os grandes pensadores 
com quem já conversei sempre 

dizem: um bom líder vem de 
berço, da educação. Obviamente 
que quem já está envolvido em 
cooperativa, sai na frente, pois o 
cooperativismo traz consigo 
valores ascensionais. E quem 
convive nesse habitat, conta com 
uma vantagem competitiva para 
a mais difícil arte do mundo, que 
é a arte de liderar.  

Quais as principais virtudes que 
consegue observar dos jovens 
que assumem esse papel?

Essa geração já nasceu inserida 
em um mundo midiático e digital. 
Eles poderão trazer novas 
tecnologias para os negócios, 
fazer uma gestão mais 
automatizada.  Nós poderemos 
passar a fazer coisas antes 
impossíveis, utilizando as novas 
tecnologias, e isso oferece uma 
possibilidade de performance 
bem mais avançada.

A geração atual tem à disposição 
um arsenal científico espetacular.  
Não será por falta de 
conhecimento que essa pessoa 
não será bem sucedida, e sim por 
falta de consciência e design 
thinking. E aí voltamos para o 
lado humano: você não faz nada 
sozinho. Por isso precisará 
integrar sistemas, pessoas de 
diferentes talentos, porque o 
resultado da gestão do negócio 
será dado pela reunião das 
diversidades e diferentes 
conhecimentos. Envolve também 
um trabalho de autoconsciência e 
autoconhecimento. Se você sabe 
que não é bom em alguma coisa, 
se não gosta de algum assunto, 
você vai buscar pessoas e 
conhecimentos para te ajudarem.

Portanto, o jovem para assumir 
esse novo mundo, tem a sua 
disposição facilidades 
tecnológicas e científicas como 
nunca, tem a sua disposição o 
mundo aberto para buscar 
relações comerciais, conquistar 
as pessoas. Ele precisa saber no 
que ele é bom e no que não é para 
buscar ajuda e aperfeiçoamento.



Vivemos um momento de 
transformação e um cenário 
totalmente atípico, como o senhor 
vê o mundo hoje e o que podemos 
esperar para os próximos anos?

Após um trauma de imensas 
dimensões, como o que estamos 
enfrentando, dificilmente as coisas 
voltem a ser como era antes. E um 
ponto importante sobre os traumas, 
e isso vale tanto para pessoas, 
quanto para empresas, é o fato de 
que não devemos nos apegar ao 
passado. É necessário projetar as 
novas circunstâncias.

Também não gosto da ideia de que 
no planeta temos cinco bilhões de 
pessoas na faixa da miséria, oito mil 
crianças morrendo por dia de fome. 
Desigualdades brutais que estão 
sendo escancaradas pela crise, 
inclusive a desigualdade digital. 
Todavia, é necessário encarar os 
fatos para então mudarmos a 
realidade.

A Covid-19 mostra que o mundo é 
imperfeito, a missão humana é 
buscar o aprimoramento.  Vejo 
quatro junções extraordinárias em 
nosso planeta, desde que elas se 
encontrem: a primeira é o 
cooperativismo. Ele não surgiu de 
mares calmos, surgiu de tempos 
difíceis. O movimento 
cooperativista tem sempre uma 
visão de longo prazo, com muito 
pragmatismo e educação, porque o 
grande objetivo do cooperativismo é 
não deixar ninguém para trás. 

Existem mais de 1 bilhão de pessoas 
envolvidas no movimento 
cooperativista no mundo. No Brasil, 
são cerca de 14 milhões. Temos aí 
um fator real e preparado para o 
mundo pós-Covid.
 
Segundo, precisaremos de uma 
reinicialização econômica do 
planeta. O empreendedorismo vai 
passar atuar muito próximo ao 
agronegócio. Isso significa o 
desenvolvimento de áreas em 
países subdesenvolvidos, como 

África e Sul da Ásia, e em países 
como o nosso, um aperfeiçoamento 
em regiões como Norte e Nordeste. 
Então vamos assistir a 
reinicialização do planeta sob uma 
base que permita o 
desenvolvimento de riqueza. E o 
agro pode ser essa saída para gerar 
oportunidades para muitas pessoas.

Terceiro ponto: iremos assistir 
muitos fundos de investimentos, as 
corporações mais poderosas do 
planeta, organizações de 
desenvolvimento internacional, os 
100 mil mais ricos do planeta, 
obrigados a fazer inversões em 
investimentos de capitais. Existe 
uma consciência no capitalismo das 
grandes corporações nesse 
desenvolvimento.

O quarto fator eu imagino que seja a 
sensibilidade humana, que está 
sendo chacoalhada, ao escancarar a 
fragilidade humana e do nosso 
planeta. Através do que estamos 
vivendo, da mídia, podemos ter 
consciência dessa devastação. Um 
vírus minúsculo e invisível que é 
capaz de matar milhares de pessoas 
por dia. 

Passaremos a ter uma consciência 
de sensibilidade humana para os 
aspectos de saúde, segurança, meio 
ambiente, de nossa vulnerabilidade 
a tudo que acontece no mundo. Se 
esses quatro pilares forem 
integrados pelas boas lideranças do 
mundo, teremos um futuro muito 
melhor do que o que estávamos 
vivendo antes da pandemia. 

E em relação ao agronegócio e as 
agroindústrias, especificamente?

É importante em nossa análise 
pensar no agronegócio. A 
Castrolanda representa exatamente 
a integração das cadeias produtivas 
do agrobusiness de fato. Esse 
movimento, significa em torno de 
20% do Produto Interno Bruto (PIB) 
do planeta. É o maior negócio do 
mundo. 
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PROF. DR. JOSÉ LUIZ TEJON MEGIDO

Agronegócio e o papel 
das novas gerações 
para transformar o 
cenário atual

“Os jovens de hoje precisam de bons 
exemplos e de coragem para se tornarem 
líderes no futuro. A juventude é movida 
por propósitos e sentido de vida. E a 
cooperação tem um papel relevante 
nesse processo”, esse é o entendimento 
do renomado profissional José Luiz 
Tejon Megido. Doutor em Educação pela 
Universidad de La Empresa (Uruguai), 
mestre em Educação, Arte e História da 
Cultura pela Universidade Mackenzie, 
jornalista, publicitário e um grande 
conhecedor do ecossistema 
cooperativista. 

O PIB vai cair em 2020? 
Certamente sim, porém dentro 
dessa queda, o menos afetado 
será o do agrobusiness. Temos 
algumas cadeias muito bem 
sucedidas. Mas temos diversas 
que poderiam ser melhor 
exploradas. Temos que olhar o 
agronegócio no país com uma 
visão de planejamento 
estratégico, olhando de A a Z, 
uma visão global. 

Se olharmos como plano 
estratégico, podemos dobrar o 
PIB do agronegócio brasileiro e, 
por consequência, aumentar o 
do Brasil também. 

Como o professor avalia o 
cooperativismo atualmente? A 
intercooperação pode ser 
considerada uma saída viável?

Temos que desenvolver o 
cooperativismo no Brasil em 
regiões onde ele ainda não está 
presente. Não podemos esquecer 
também do cooperativismo nas 
grandes cidades, que é onde será 
desenvolvido o micro e pequeno 
empresário. 

Nesse momento o 
cooperativismo mundial poderia 
ter uma ordem, uma voz. Seria o 
momento dessa intercooperação 
ativada, para que todas 
atuassem sem fronteiras. Seria a 
grande diferença para darmos 
um salto mais veloz no planeta, 
na recuperação mais rápida da 
economia. No Brasil da mesma 
forma, deveríamos ter uma 
orquestração para se ajudar 
entre as cooperativas.

A intercooperação é um primeiro 
passo da possibilidade da vitória 
da dignidade humana. E com 
uma coisa importante: ao fazer 
isso, não significa que você está 
excluindo aquilo que não é 
cooperativa. Muito pelo 
contrário. O cooperativismo é 
uma base que tem como 
fundamento estimular a 

economia em todos os níveis. 
Está na hora de nossos líderes 
entenderem esse chamado para o 
novo mundo que teremos de 
enfrentar.

E em relação aos jovens e o 
surgimento de novas lideranças. 
A Castrolanda possui atualmente 
três gerações de Cooperados que 
convivem. Como agir diante 
desse cenário?

Quem vai liderar o mundo, em 
2050, serão os jovens de hoje. O 
mundo estará dependendo de 
uma maior ou menor consciência 
evolutiva. Não que as gerações 
anteriores tenham sido um 
exemplo de tamanha magnitude.

Mas em meio aos traumas, 
tivemos muitas coisas bonitas. As 
forças do bem e mal sempre 
existiram, e a grande diferença do 
século 21 será como a juventude 
irá se organizar. E isso vai 
depender muito da educação que 
eles receberem hoje.

Você falou das três gerações na 
Castrolanda, os imigrantes que 
formaram nosso país eram muito 
sofridos, nenhum era rico. Pelo 
contrário, vinham de brutais 
dificuldades, muito maiores do 
que hoje. Eles passaram pela 
primeira guerra mundial, gripe 
espanhola, crise de 29, segunda 
guerra. Dentro dessas 
dificuldades eles criaram 
cooperativas como a Castrolanda. 
Nada é perfeito, obviamente, mas 
o aperfeiçoamento ocorre 
diariamente nas ações. 

Como tratar a nova geração? Se 
essa geração for criada sob o 

símbolo do medo, nós vamos 
atrasar a evolução do planeta em 
100 anos. Se elas forem criadas 
sob o símbolo da coragem e 
olharem o cenário como uma 
oportunidade, teremos uma 
evolução como nunca vimos 
antes.

E para alcançar esse patamar, o 
que é preciso fazer? Quais 
atitudes tomar?

Os jovens de hoje precisam de 
bons exemplos e de coragem para 
se tornarem líderes no futuro. A 
juventude é movida por 
propósitos e sentido de vida. E a 
cooperação tem um papel 
relevante nesse processo.

Quem é a melhor pessoa para 
falar sobre sucessão para um 
jovem? Outro jovem. Então temos 
que achar jovens que já carregam 
isso dentro deles, para que eles 
possam influenciar outros e 
serem vozes de convencimento e 
persuasão.

E como seria essa linguagem?

Temos que falar do mundo da 
cooperação com os jovens dos 
grandes centros também, criar 
essa conscientização neles. A 
juventude anterior ficou mal 
formada, pois os pais se 
preocuparam muito em esconder 
as dificuldades dos filhos. 

Fator vital para a boa educação 
para conscientização é ter líderes 
que não reclamem do mundo, não 
busquem culpados e tragam pra 
si as responsabilidades de 
aperfeiçoar o que não é perfeito. 

A juventude deve ser olhada como 
única e ser diferente das gerações 
anteriores. É necessário uma 
linguagem diferente, ter núcleos 
nas cooperativas para falar a 
língua dessas pessoas. Deve-se 
criar uma estratégia envolvente e 
carismática para engajar o jovem. 
Usar a minoria que tem total 
consciência para elevar o nível 
dos demais. 

Qual o papel das cooperativas? O 
que é possível ser feito com essas 
lideranças? 

As cooperativas que tenho 
acompanhado presencialmente e 
assistido assembleias de 
demonstração de resultados dão 
um show de democracia. Abrem 
salários dos presidentes, fazem 
eleições abertas.

Quando uma cooperativa não é 
liderada de acordo com os valores 
reais do cooperativismo, ela dá 
errado. Não existe cooperativa 
sem esses valores filosóficos 
fundamentais, rigor e integridade 
da sua liderança. Podemos ver 
isso em cooperativas que estão aí 
há muitos anos, o estado do 
Paraná é um exemplo com 
diversas delas. Então a liderança é 
o que liga o sonho com a 
esperança. 

O sonho é o poder maravilhoso do 
ser humano de imaginar. É 
arriscado se você o confunde com 
ilusão. A esperança é a fé absoluta 
da capacidade humana de 
progredir. E é a liderança que liga 
essas duas coisas, pois ela é a 
consciência entre os dois.

Um grande líder não existe pra 
fazer o que as pessoas querem, e 
sim o que deve ser feito. Ele 
precisa ser um guardião desses 
valores e princípios. E eles darão 
certo se forem fundamentados. E 
no planeta terra não adianta, você 
não vai conseguir ser bem 
sucedido se o outro não for 
também. Isso pode durar 10, 20, 
100 anos, mas vai ser inexorável. 

Todos os grandes pensadores 
com quem já conversei sempre 

dizem: um bom líder vem de 
berço, da educação. Obviamente 
que quem já está envolvido em 
cooperativa, sai na frente, pois o 
cooperativismo traz consigo 
valores ascensionais. E quem 
convive nesse habitat, conta com 
uma vantagem competitiva para 
a mais difícil arte do mundo, que 
é a arte de liderar.  

Quais as principais virtudes que 
consegue observar dos jovens 
que assumem esse papel?

Essa geração já nasceu inserida 
em um mundo midiático e digital. 
Eles poderão trazer novas 
tecnologias para os negócios, 
fazer uma gestão mais 
automatizada.  Nós poderemos 
passar a fazer coisas antes 
impossíveis, utilizando as novas 
tecnologias, e isso oferece uma 
possibilidade de performance 
bem mais avançada.

A geração atual tem à disposição 
um arsenal científico espetacular.  
Não será por falta de 
conhecimento que essa pessoa 
não será bem sucedida, e sim por 
falta de consciência e design 
thinking. E aí voltamos para o 
lado humano: você não faz nada 
sozinho. Por isso precisará 
integrar sistemas, pessoas de 
diferentes talentos, porque o 
resultado da gestão do negócio 
será dado pela reunião das 
diversidades e diferentes 
conhecimentos. Envolve também 
um trabalho de autoconsciência e 
autoconhecimento. Se você sabe 
que não é bom em alguma coisa, 
se não gosta de algum assunto, 
você vai buscar pessoas e 
conhecimentos para te ajudarem.

Portanto, o jovem para assumir 
esse novo mundo, tem a sua 
disposição facilidades 
tecnológicas e científicas como 
nunca, tem a sua disposição o 
mundo aberto para buscar 
relações comerciais, conquistar 
as pessoas. Ele precisa saber no 
que ele é bom e no que não é para 
buscar ajuda e aperfeiçoamento.

Com especializações em Harvard, 
MIT e Insead. Atualmente, Tejon, 
como prefere ser chamado, é 
Coordenador Acadêmico de 
Master Science em Food & 
Agribusiness Management pela 
Audencia em Nantes na França. 
Com publicações em mais de 30 
livros, o entrevistado da 
Castrolanda Revista reforça o 
papel das cooperativas no cenário 
atual, enfatiza como as gerações 
devem se posicionar, a 
importância da educação no 
processo de sucessão e faz 
previsões de como o agronegócio 
será essencial para a retomada 
econômica.
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Vivemos um momento de 
transformação e um cenário 
totalmente atípico, como o senhor 
vê o mundo hoje e o que podemos 
esperar para os próximos anos?

Após um trauma de imensas 
dimensões, como o que estamos 
enfrentando, dificilmente as coisas 
voltem a ser como era antes. E um 
ponto importante sobre os traumas, 
e isso vale tanto para pessoas, 
quanto para empresas, é o fato de 
que não devemos nos apegar ao 
passado. É necessário projetar as 
novas circunstâncias.

Também não gosto da ideia de que 
no planeta temos cinco bilhões de 
pessoas na faixa da miséria, oito mil 
crianças morrendo por dia de fome. 
Desigualdades brutais que estão 
sendo escancaradas pela crise, 
inclusive a desigualdade digital. 
Todavia, é necessário encarar os 
fatos para então mudarmos a 
realidade.

A Covid-19 mostra que o mundo é 
imperfeito, a missão humana é 
buscar o aprimoramento.  Vejo 
quatro junções extraordinárias em 
nosso planeta, desde que elas se 
encontrem: a primeira é o 
cooperativismo. Ele não surgiu de 
mares calmos, surgiu de tempos 
difíceis. O movimento 
cooperativista tem sempre uma 
visão de longo prazo, com muito 
pragmatismo e educação, porque o 
grande objetivo do cooperativismo é 
não deixar ninguém para trás. 

Existem mais de 1 bilhão de pessoas 
envolvidas no movimento 
cooperativista no mundo. No Brasil, 
são cerca de 14 milhões. Temos aí 
um fator real e preparado para o 
mundo pós-Covid.
 
Segundo, precisaremos de uma 
reinicialização econômica do 
planeta. O empreendedorismo vai 
passar atuar muito próximo ao 
agronegócio. Isso significa o 
desenvolvimento de áreas em 
países subdesenvolvidos, como 

África e Sul da Ásia, e em países 
como o nosso, um aperfeiçoamento 
em regiões como Norte e Nordeste. 
Então vamos assistir a 
reinicialização do planeta sob uma 
base que permita o 
desenvolvimento de riqueza. E o 
agro pode ser essa saída para gerar 
oportunidades para muitas pessoas.

Terceiro ponto: iremos assistir 
muitos fundos de investimentos, as 
corporações mais poderosas do 
planeta, organizações de 
desenvolvimento internacional, os 
100 mil mais ricos do planeta, 
obrigados a fazer inversões em 
investimentos de capitais. Existe 
uma consciência no capitalismo das 
grandes corporações nesse 
desenvolvimento.

O quarto fator eu imagino que seja a 
sensibilidade humana, que está 
sendo chacoalhada, ao escancarar a 
fragilidade humana e do nosso 
planeta. Através do que estamos 
vivendo, da mídia, podemos ter 
consciência dessa devastação. Um 
vírus minúsculo e invisível que é 
capaz de matar milhares de pessoas 
por dia. 

Passaremos a ter uma consciência 
de sensibilidade humana para os 
aspectos de saúde, segurança, meio 
ambiente, de nossa vulnerabilidade 
a tudo que acontece no mundo. Se 
esses quatro pilares forem 
integrados pelas boas lideranças do 
mundo, teremos um futuro muito 
melhor do que o que estávamos 
vivendo antes da pandemia. 

E em relação ao agronegócio e as 
agroindústrias, especificamente?

É importante em nossa análise 
pensar no agronegócio. A 
Castrolanda representa exatamente 
a integração das cadeias produtivas 
do agrobusiness de fato. Esse 
movimento, significa em torno de 
20% do Produto Interno Bruto (PIB) 
do planeta. É o maior negócio do 
mundo. 
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O PIB vai cair em 2020? 
Certamente sim, porém dentro 
dessa queda, o menos afetado 
será o do agrobusiness. Temos 
algumas cadeias muito bem 
sucedidas. Mas temos diversas 
que poderiam ser melhor 
exploradas. Temos que olhar o 
agronegócio no país com uma 
visão de planejamento 
estratégico, olhando de A a Z, 
uma visão global. 

Se olharmos como plano 
estratégico, podemos dobrar o 
PIB do agronegócio brasileiro e, 
por consequência, aumentar o 
do Brasil também. 

Como o professor avalia o 
cooperativismo atualmente? A 
intercooperação pode ser 
considerada uma saída viável?

Temos que desenvolver o 
cooperativismo no Brasil em 
regiões onde ele ainda não está 
presente. Não podemos esquecer 
também do cooperativismo nas 
grandes cidades, que é onde será 
desenvolvido o micro e pequeno 
empresário. 

Nesse momento o 
cooperativismo mundial poderia 
ter uma ordem, uma voz. Seria o 
momento dessa intercooperação 
ativada, para que todas 
atuassem sem fronteiras. Seria a 
grande diferença para darmos 
um salto mais veloz no planeta, 
na recuperação mais rápida da 
economia. No Brasil da mesma 
forma, deveríamos ter uma 
orquestração para se ajudar 
entre as cooperativas.

A intercooperação é um primeiro 
passo da possibilidade da vitória 
da dignidade humana. E com 
uma coisa importante: ao fazer 
isso, não significa que você está 
excluindo aquilo que não é 
cooperativa. Muito pelo 
contrário. O cooperativismo é 
uma base que tem como 
fundamento estimular a 

economia em todos os níveis. 
Está na hora de nossos líderes 
entenderem esse chamado para o 
novo mundo que teremos de 
enfrentar.

E em relação aos jovens e o 
surgimento de novas lideranças. 
A Castrolanda possui atualmente 
três gerações de Cooperados que 
convivem. Como agir diante 
desse cenário?

Quem vai liderar o mundo, em 
2050, serão os jovens de hoje. O 
mundo estará dependendo de 
uma maior ou menor consciência 
evolutiva. Não que as gerações 
anteriores tenham sido um 
exemplo de tamanha magnitude.

Mas em meio aos traumas, 
tivemos muitas coisas bonitas. As 
forças do bem e mal sempre 
existiram, e a grande diferença do 
século 21 será como a juventude 
irá se organizar. E isso vai 
depender muito da educação que 
eles receberem hoje.

Você falou das três gerações na 
Castrolanda, os imigrantes que 
formaram nosso país eram muito 
sofridos, nenhum era rico. Pelo 
contrário, vinham de brutais 
dificuldades, muito maiores do 
que hoje. Eles passaram pela 
primeira guerra mundial, gripe 
espanhola, crise de 29, segunda 
guerra. Dentro dessas 
dificuldades eles criaram 
cooperativas como a Castrolanda. 
Nada é perfeito, obviamente, mas 
o aperfeiçoamento ocorre 
diariamente nas ações. 

Como tratar a nova geração? Se 
essa geração for criada sob o 

símbolo do medo, nós vamos 
atrasar a evolução do planeta em 
100 anos. Se elas forem criadas 
sob o símbolo da coragem e 
olharem o cenário como uma 
oportunidade, teremos uma 
evolução como nunca vimos 
antes.

E para alcançar esse patamar, o 
que é preciso fazer? Quais 
atitudes tomar?

Os jovens de hoje precisam de 
bons exemplos e de coragem para 
se tornarem líderes no futuro. A 
juventude é movida por 
propósitos e sentido de vida. E a 
cooperação tem um papel 
relevante nesse processo.

Quem é a melhor pessoa para 
falar sobre sucessão para um 
jovem? Outro jovem. Então temos 
que achar jovens que já carregam 
isso dentro deles, para que eles 
possam influenciar outros e 
serem vozes de convencimento e 
persuasão.

E como seria essa linguagem?

Temos que falar do mundo da 
cooperação com os jovens dos 
grandes centros também, criar 
essa conscientização neles. A 
juventude anterior ficou mal 
formada, pois os pais se 
preocuparam muito em esconder 
as dificuldades dos filhos. 

Fator vital para a boa educação 
para conscientização é ter líderes 
que não reclamem do mundo, não 
busquem culpados e tragam pra 
si as responsabilidades de 
aperfeiçoar o que não é perfeito. 

A juventude deve ser olhada como 
única e ser diferente das gerações 
anteriores. É necessário uma 
linguagem diferente, ter núcleos 
nas cooperativas para falar a 
língua dessas pessoas. Deve-se 
criar uma estratégia envolvente e 
carismática para engajar o jovem. 
Usar a minoria que tem total 
consciência para elevar o nível 
dos demais. 

Qual o papel das cooperativas? O 
que é possível ser feito com essas 
lideranças? 

As cooperativas que tenho 
acompanhado presencialmente e 
assistido assembleias de 
demonstração de resultados dão 
um show de democracia. Abrem 
salários dos presidentes, fazem 
eleições abertas.

Quando uma cooperativa não é 
liderada de acordo com os valores 
reais do cooperativismo, ela dá 
errado. Não existe cooperativa 
sem esses valores filosóficos 
fundamentais, rigor e integridade 
da sua liderança. Podemos ver 
isso em cooperativas que estão aí 
há muitos anos, o estado do 
Paraná é um exemplo com 
diversas delas. Então a liderança é 
o que liga o sonho com a 
esperança. 

O sonho é o poder maravilhoso do 
ser humano de imaginar. É 
arriscado se você o confunde com 
ilusão. A esperança é a fé absoluta 
da capacidade humana de 
progredir. E é a liderança que liga 
essas duas coisas, pois ela é a 
consciência entre os dois.

Um grande líder não existe pra 
fazer o que as pessoas querem, e 
sim o que deve ser feito. Ele 
precisa ser um guardião desses 
valores e princípios. E eles darão 
certo se forem fundamentados. E 
no planeta terra não adianta, você 
não vai conseguir ser bem 
sucedido se o outro não for 
também. Isso pode durar 10, 20, 
100 anos, mas vai ser inexorável. 

Todos os grandes pensadores 
com quem já conversei sempre 

dizem: um bom líder vem de 
berço, da educação. Obviamente 
que quem já está envolvido em 
cooperativa, sai na frente, pois o 
cooperativismo traz consigo 
valores ascensionais. E quem 
convive nesse habitat, conta com 
uma vantagem competitiva para 
a mais difícil arte do mundo, que 
é a arte de liderar.  

Quais as principais virtudes que 
consegue observar dos jovens 
que assumem esse papel?

Essa geração já nasceu inserida 
em um mundo midiático e digital. 
Eles poderão trazer novas 
tecnologias para os negócios, 
fazer uma gestão mais 
automatizada.  Nós poderemos 
passar a fazer coisas antes 
impossíveis, utilizando as novas 
tecnologias, e isso oferece uma 
possibilidade de performance 
bem mais avançada.

A geração atual tem à disposição 
um arsenal científico espetacular.  
Não será por falta de 
conhecimento que essa pessoa 
não será bem sucedida, e sim por 
falta de consciência e design 
thinking. E aí voltamos para o 
lado humano: você não faz nada 
sozinho. Por isso precisará 
integrar sistemas, pessoas de 
diferentes talentos, porque o 
resultado da gestão do negócio 
será dado pela reunião das 
diversidades e diferentes 
conhecimentos. Envolve também 
um trabalho de autoconsciência e 
autoconhecimento. Se você sabe 
que não é bom em alguma coisa, 
se não gosta de algum assunto, 
você vai buscar pessoas e 
conhecimentos para te ajudarem.

Portanto, o jovem para assumir 
esse novo mundo, tem a sua 
disposição facilidades 
tecnológicas e científicas como 
nunca, tem a sua disposição o 
mundo aberto para buscar 
relações comerciais, conquistar 
as pessoas. Ele precisa saber no 
que ele é bom e no que não é para 
buscar ajuda e aperfeiçoamento.

José Luiz Tejon Megido 
é autor e co autor de 34 livros.

O movimento 
cooperativista 
tem sempre 
uma visão de 
longo prazo, 
com muito 
pragmatismo 
e educação, 
porque o grande 
objetivo do 
cooperativismo 
é não deixar 
ninguém para 
trás”
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Vivemos um momento de 
transformação e um cenário 
totalmente atípico, como o senhor 
vê o mundo hoje e o que podemos 
esperar para os próximos anos?

Após um trauma de imensas 
dimensões, como o que estamos 
enfrentando, dificilmente as coisas 
voltem a ser como era antes. E um 
ponto importante sobre os traumas, 
e isso vale tanto para pessoas, 
quanto para empresas, é o fato de 
que não devemos nos apegar ao 
passado. É necessário projetar as 
novas circunstâncias.

Também não gosto da ideia de que 
no planeta temos cinco bilhões de 
pessoas na faixa da miséria, oito mil 
crianças morrendo por dia de fome. 
Desigualdades brutais que estão 
sendo escancaradas pela crise, 
inclusive a desigualdade digital. 
Todavia, é necessário encarar os 
fatos para então mudarmos a 
realidade.

A Covid-19 mostra que o mundo é 
imperfeito, a missão humana é 
buscar o aprimoramento.  Vejo 
quatro junções extraordinárias em 
nosso planeta, desde que elas se 
encontrem: a primeira é o 
cooperativismo. Ele não surgiu de 
mares calmos, surgiu de tempos 
difíceis. O movimento 
cooperativista tem sempre uma 
visão de longo prazo, com muito 
pragmatismo e educação, porque o 
grande objetivo do cooperativismo é 
não deixar ninguém para trás. 

Existem mais de 1 bilhão de pessoas 
envolvidas no movimento 
cooperativista no mundo. No Brasil, 
são cerca de 14 milhões. Temos aí 
um fator real e preparado para o 
mundo pós-Covid.
 
Segundo, precisaremos de uma 
reinicialização econômica do 
planeta. O empreendedorismo vai 
passar atuar muito próximo ao 
agronegócio. Isso significa o 
desenvolvimento de áreas em 
países subdesenvolvidos, como 

África e Sul da Ásia, e em países 
como o nosso, um aperfeiçoamento 
em regiões como Norte e Nordeste. 
Então vamos assistir a 
reinicialização do planeta sob uma 
base que permita o 
desenvolvimento de riqueza. E o 
agro pode ser essa saída para gerar 
oportunidades para muitas pessoas.

Terceiro ponto: iremos assistir 
muitos fundos de investimentos, as 
corporações mais poderosas do 
planeta, organizações de 
desenvolvimento internacional, os 
100 mil mais ricos do planeta, 
obrigados a fazer inversões em 
investimentos de capitais. Existe 
uma consciência no capitalismo das 
grandes corporações nesse 
desenvolvimento.

O quarto fator eu imagino que seja a 
sensibilidade humana, que está 
sendo chacoalhada, ao escancarar a 
fragilidade humana e do nosso 
planeta. Através do que estamos 
vivendo, da mídia, podemos ter 
consciência dessa devastação. Um 
vírus minúsculo e invisível que é 
capaz de matar milhares de pessoas 
por dia. 

Passaremos a ter uma consciência 
de sensibilidade humana para os 
aspectos de saúde, segurança, meio 
ambiente, de nossa vulnerabilidade 
a tudo que acontece no mundo. Se 
esses quatro pilares forem 
integrados pelas boas lideranças do 
mundo, teremos um futuro muito 
melhor do que o que estávamos 
vivendo antes da pandemia. 

E em relação ao agronegócio e as 
agroindústrias, especificamente?

É importante em nossa análise 
pensar no agronegócio. A 
Castrolanda representa exatamente 
a integração das cadeias produtivas 
do agrobusiness de fato. Esse 
movimento, significa em torno de 
20% do Produto Interno Bruto (PIB) 
do planeta. É o maior negócio do 
mundo. 
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O PIB vai cair em 2020? 
Certamente sim, porém dentro 
dessa queda, o menos afetado 
será o do agrobusiness. Temos 
algumas cadeias muito bem 
sucedidas. Mas temos diversas 
que poderiam ser melhor 
exploradas. Temos que olhar o 
agronegócio no país com uma 
visão de planejamento 
estratégico, olhando de A a Z, 
uma visão global. 

Se olharmos como plano 
estratégico, podemos dobrar o 
PIB do agronegócio brasileiro e, 
por consequência, aumentar o 
do Brasil também. 

Como o professor avalia o 
cooperativismo atualmente? A 
intercooperação pode ser 
considerada uma saída viável?

Temos que desenvolver o 
cooperativismo no Brasil em 
regiões onde ele ainda não está 
presente. Não podemos esquecer 
também do cooperativismo nas 
grandes cidades, que é onde será 
desenvolvido o micro e pequeno 
empresário. 

Nesse momento o 
cooperativismo mundial poderia 
ter uma ordem, uma voz. Seria o 
momento dessa intercooperação 
ativada, para que todas 
atuassem sem fronteiras. Seria a 
grande diferença para darmos 
um salto mais veloz no planeta, 
na recuperação mais rápida da 
economia. No Brasil da mesma 
forma, deveríamos ter uma 
orquestração para se ajudar 
entre as cooperativas.

A intercooperação é um primeiro 
passo da possibilidade da vitória 
da dignidade humana. E com 
uma coisa importante: ao fazer 
isso, não significa que você está 
excluindo aquilo que não é 
cooperativa. Muito pelo 
contrário. O cooperativismo é 
uma base que tem como 
fundamento estimular a 

economia em todos os níveis. 
Está na hora de nossos líderes 
entenderem esse chamado para o 
novo mundo que teremos de 
enfrentar.

E em relação aos jovens e o 
surgimento de novas lideranças. 
A Castrolanda possui atualmente 
três gerações de Cooperados que 
convivem. Como agir diante 
desse cenário?

Quem vai liderar o mundo, em 
2050, serão os jovens de hoje. O 
mundo estará dependendo de 
uma maior ou menor consciência 
evolutiva. Não que as gerações 
anteriores tenham sido um 
exemplo de tamanha magnitude.

Mas em meio aos traumas, 
tivemos muitas coisas bonitas. As 
forças do bem e mal sempre 
existiram, e a grande diferença do 
século 21 será como a juventude 
irá se organizar. E isso vai 
depender muito da educação que 
eles receberem hoje.

Você falou das três gerações na 
Castrolanda, os imigrantes que 
formaram nosso país eram muito 
sofridos, nenhum era rico. Pelo 
contrário, vinham de brutais 
dificuldades, muito maiores do 
que hoje. Eles passaram pela 
primeira guerra mundial, gripe 
espanhola, crise de 29, segunda 
guerra. Dentro dessas 
dificuldades eles criaram 
cooperativas como a Castrolanda. 
Nada é perfeito, obviamente, mas 
o aperfeiçoamento ocorre 
diariamente nas ações. 

Como tratar a nova geração? Se 
essa geração for criada sob o 

símbolo do medo, nós vamos 
atrasar a evolução do planeta em 
100 anos. Se elas forem criadas 
sob o símbolo da coragem e 
olharem o cenário como uma 
oportunidade, teremos uma 
evolução como nunca vimos 
antes.

E para alcançar esse patamar, o 
que é preciso fazer? Quais 
atitudes tomar?

Os jovens de hoje precisam de 
bons exemplos e de coragem para 
se tornarem líderes no futuro. A 
juventude é movida por 
propósitos e sentido de vida. E a 
cooperação tem um papel 
relevante nesse processo.

Quem é a melhor pessoa para 
falar sobre sucessão para um 
jovem? Outro jovem. Então temos 
que achar jovens que já carregam 
isso dentro deles, para que eles 
possam influenciar outros e 
serem vozes de convencimento e 
persuasão.

E como seria essa linguagem?

Temos que falar do mundo da 
cooperação com os jovens dos 
grandes centros também, criar 
essa conscientização neles. A 
juventude anterior ficou mal 
formada, pois os pais se 
preocuparam muito em esconder 
as dificuldades dos filhos. 

Fator vital para a boa educação 
para conscientização é ter líderes 
que não reclamem do mundo, não 
busquem culpados e tragam pra 
si as responsabilidades de 
aperfeiçoar o que não é perfeito. 

A juventude deve ser olhada como 
única e ser diferente das gerações 
anteriores. É necessário uma 
linguagem diferente, ter núcleos 
nas cooperativas para falar a 
língua dessas pessoas. Deve-se 
criar uma estratégia envolvente e 
carismática para engajar o jovem. 
Usar a minoria que tem total 
consciência para elevar o nível 
dos demais. 

Qual o papel das cooperativas? O 
que é possível ser feito com essas 
lideranças? 

As cooperativas que tenho 
acompanhado presencialmente e 
assistido assembleias de 
demonstração de resultados dão 
um show de democracia. Abrem 
salários dos presidentes, fazem 
eleições abertas.

Quando uma cooperativa não é 
liderada de acordo com os valores 
reais do cooperativismo, ela dá 
errado. Não existe cooperativa 
sem esses valores filosóficos 
fundamentais, rigor e integridade 
da sua liderança. Podemos ver 
isso em cooperativas que estão aí 
há muitos anos, o estado do 
Paraná é um exemplo com 
diversas delas. Então a liderança é 
o que liga o sonho com a 
esperança. 

O sonho é o poder maravilhoso do 
ser humano de imaginar. É 
arriscado se você o confunde com 
ilusão. A esperança é a fé absoluta 
da capacidade humana de 
progredir. E é a liderança que liga 
essas duas coisas, pois ela é a 
consciência entre os dois.

Um grande líder não existe pra 
fazer o que as pessoas querem, e 
sim o que deve ser feito. Ele 
precisa ser um guardião desses 
valores e princípios. E eles darão 
certo se forem fundamentados. E 
no planeta terra não adianta, você 
não vai conseguir ser bem 
sucedido se o outro não for 
também. Isso pode durar 10, 20, 
100 anos, mas vai ser inexorável. 

Todos os grandes pensadores 
com quem já conversei sempre 

dizem: um bom líder vem de 
berço, da educação. Obviamente 
que quem já está envolvido em 
cooperativa, sai na frente, pois o 
cooperativismo traz consigo 
valores ascensionais. E quem 
convive nesse habitat, conta com 
uma vantagem competitiva para 
a mais difícil arte do mundo, que 
é a arte de liderar.  

Quais as principais virtudes que 
consegue observar dos jovens 
que assumem esse papel?

Essa geração já nasceu inserida 
em um mundo midiático e digital. 
Eles poderão trazer novas 
tecnologias para os negócios, 
fazer uma gestão mais 
automatizada.  Nós poderemos 
passar a fazer coisas antes 
impossíveis, utilizando as novas 
tecnologias, e isso oferece uma 
possibilidade de performance 
bem mais avançada.

A geração atual tem à disposição 
um arsenal científico espetacular.  
Não será por falta de 
conhecimento que essa pessoa 
não será bem sucedida, e sim por 
falta de consciência e design 
thinking. E aí voltamos para o 
lado humano: você não faz nada 
sozinho. Por isso precisará 
integrar sistemas, pessoas de 
diferentes talentos, porque o 
resultado da gestão do negócio 
será dado pela reunião das 
diversidades e diferentes 
conhecimentos. Envolve também 
um trabalho de autoconsciência e 
autoconhecimento. Se você sabe 
que não é bom em alguma coisa, 
se não gosta de algum assunto, 
você vai buscar pessoas e 
conhecimentos para te ajudarem.

Portanto, o jovem para assumir 
esse novo mundo, tem a sua 
disposição facilidades 
tecnológicas e científicas como 
nunca, tem a sua disposição o 
mundo aberto para buscar 
relações comerciais, conquistar 
as pessoas. Ele precisa saber no 
que ele é bom e no que não é para 
buscar ajuda e aperfeiçoamento.

É necessário encarar 
os fatos para então 
mudarmos a realidade. Fo

to
: D

iv
ul

ga
çã

o



Vivemos um momento de 
transformação e um cenário 
totalmente atípico, como o senhor 
vê o mundo hoje e o que podemos 
esperar para os próximos anos?

Após um trauma de imensas 
dimensões, como o que estamos 
enfrentando, dificilmente as coisas 
voltem a ser como era antes. E um 
ponto importante sobre os traumas, 
e isso vale tanto para pessoas, 
quanto para empresas, é o fato de 
que não devemos nos apegar ao 
passado. É necessário projetar as 
novas circunstâncias.

Também não gosto da ideia de que 
no planeta temos cinco bilhões de 
pessoas na faixa da miséria, oito mil 
crianças morrendo por dia de fome. 
Desigualdades brutais que estão 
sendo escancaradas pela crise, 
inclusive a desigualdade digital. 
Todavia, é necessário encarar os 
fatos para então mudarmos a 
realidade.

A Covid-19 mostra que o mundo é 
imperfeito, a missão humana é 
buscar o aprimoramento.  Vejo 
quatro junções extraordinárias em 
nosso planeta, desde que elas se 
encontrem: a primeira é o 
cooperativismo. Ele não surgiu de 
mares calmos, surgiu de tempos 
difíceis. O movimento 
cooperativista tem sempre uma 
visão de longo prazo, com muito 
pragmatismo e educação, porque o 
grande objetivo do cooperativismo é 
não deixar ninguém para trás. 

Existem mais de 1 bilhão de pessoas 
envolvidas no movimento 
cooperativista no mundo. No Brasil, 
são cerca de 14 milhões. Temos aí 
um fator real e preparado para o 
mundo pós-Covid.
 
Segundo, precisaremos de uma 
reinicialização econômica do 
planeta. O empreendedorismo vai 
passar atuar muito próximo ao 
agronegócio. Isso significa o 
desenvolvimento de áreas em 
países subdesenvolvidos, como 

África e Sul da Ásia, e em países 
como o nosso, um aperfeiçoamento 
em regiões como Norte e Nordeste. 
Então vamos assistir a 
reinicialização do planeta sob uma 
base que permita o 
desenvolvimento de riqueza. E o 
agro pode ser essa saída para gerar 
oportunidades para muitas pessoas.

Terceiro ponto: iremos assistir 
muitos fundos de investimentos, as 
corporações mais poderosas do 
planeta, organizações de 
desenvolvimento internacional, os 
100 mil mais ricos do planeta, 
obrigados a fazer inversões em 
investimentos de capitais. Existe 
uma consciência no capitalismo das 
grandes corporações nesse 
desenvolvimento.

O quarto fator eu imagino que seja a 
sensibilidade humana, que está 
sendo chacoalhada, ao escancarar a 
fragilidade humana e do nosso 
planeta. Através do que estamos 
vivendo, da mídia, podemos ter 
consciência dessa devastação. Um 
vírus minúsculo e invisível que é 
capaz de matar milhares de pessoas 
por dia. 

Passaremos a ter uma consciência 
de sensibilidade humana para os 
aspectos de saúde, segurança, meio 
ambiente, de nossa vulnerabilidade 
a tudo que acontece no mundo. Se 
esses quatro pilares forem 
integrados pelas boas lideranças do 
mundo, teremos um futuro muito 
melhor do que o que estávamos 
vivendo antes da pandemia. 

E em relação ao agronegócio e as 
agroindústrias, especificamente?

É importante em nossa análise 
pensar no agronegócio. A 
Castrolanda representa exatamente 
a integração das cadeias produtivas 
do agrobusiness de fato. Esse 
movimento, significa em torno de 
20% do Produto Interno Bruto (PIB) 
do planeta. É o maior negócio do 
mundo. 
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O PIB vai cair em 2020? 
Certamente sim, porém dentro 
dessa queda, o menos afetado 
será o do agrobusiness. Temos 
algumas cadeias muito bem 
sucedidas. Mas temos diversas 
que poderiam ser melhor 
exploradas. Temos que olhar o 
agronegócio no país com uma 
visão de planejamento 
estratégico, olhando de A a Z, 
uma visão global. 

Se olharmos como plano 
estratégico, podemos dobrar o 
PIB do agronegócio brasileiro e, 
por consequência, aumentar o 
do Brasil também. 

Como o professor avalia o 
cooperativismo atualmente? A 
intercooperação pode ser 
considerada uma saída viável?

Temos que desenvolver o 
cooperativismo no Brasil em 
regiões onde ele ainda não está 
presente. Não podemos esquecer 
também do cooperativismo nas 
grandes cidades, que é onde será 
desenvolvido o micro e pequeno 
empresário. 

Nesse momento o 
cooperativismo mundial poderia 
ter uma ordem, uma voz. Seria o 
momento dessa intercooperação 
ativada, para que todas 
atuassem sem fronteiras. Seria a 
grande diferença para darmos 
um salto mais veloz no planeta, 
na recuperação mais rápida da 
economia. No Brasil da mesma 
forma, deveríamos ter uma 
orquestração para se ajudar 
entre as cooperativas.

A intercooperação é um primeiro 
passo da possibilidade da vitória 
da dignidade humana. E com 
uma coisa importante: ao fazer 
isso, não significa que você está 
excluindo aquilo que não é 
cooperativa. Muito pelo 
contrário. O cooperativismo é 
uma base que tem como 
fundamento estimular a 

economia em todos os níveis. 
Está na hora de nossos líderes 
entenderem esse chamado para o 
novo mundo que teremos de 
enfrentar.

E em relação aos jovens e o 
surgimento de novas lideranças. 
A Castrolanda possui atualmente 
três gerações de Cooperados que 
convivem. Como agir diante 
desse cenário?

Quem vai liderar o mundo, em 
2050, serão os jovens de hoje. O 
mundo estará dependendo de 
uma maior ou menor consciência 
evolutiva. Não que as gerações 
anteriores tenham sido um 
exemplo de tamanha magnitude.

Mas em meio aos traumas, 
tivemos muitas coisas bonitas. As 
forças do bem e mal sempre 
existiram, e a grande diferença do 
século 21 será como a juventude 
irá se organizar. E isso vai 
depender muito da educação que 
eles receberem hoje.

Você falou das três gerações na 
Castrolanda, os imigrantes que 
formaram nosso país eram muito 
sofridos, nenhum era rico. Pelo 
contrário, vinham de brutais 
dificuldades, muito maiores do 
que hoje. Eles passaram pela 
primeira guerra mundial, gripe 
espanhola, crise de 29, segunda 
guerra. Dentro dessas 
dificuldades eles criaram 
cooperativas como a Castrolanda. 
Nada é perfeito, obviamente, mas 
o aperfeiçoamento ocorre 
diariamente nas ações. 

Como tratar a nova geração? Se 
essa geração for criada sob o 

símbolo do medo, nós vamos 
atrasar a evolução do planeta em 
100 anos. Se elas forem criadas 
sob o símbolo da coragem e 
olharem o cenário como uma 
oportunidade, teremos uma 
evolução como nunca vimos 
antes.

E para alcançar esse patamar, o 
que é preciso fazer? Quais 
atitudes tomar?

Os jovens de hoje precisam de 
bons exemplos e de coragem para 
se tornarem líderes no futuro. A 
juventude é movida por 
propósitos e sentido de vida. E a 
cooperação tem um papel 
relevante nesse processo.

Quem é a melhor pessoa para 
falar sobre sucessão para um 
jovem? Outro jovem. Então temos 
que achar jovens que já carregam 
isso dentro deles, para que eles 
possam influenciar outros e 
serem vozes de convencimento e 
persuasão.

E como seria essa linguagem?

Temos que falar do mundo da 
cooperação com os jovens dos 
grandes centros também, criar 
essa conscientização neles. A 
juventude anterior ficou mal 
formada, pois os pais se 
preocuparam muito em esconder 
as dificuldades dos filhos. 

Fator vital para a boa educação 
para conscientização é ter líderes 
que não reclamem do mundo, não 
busquem culpados e tragam pra 
si as responsabilidades de 
aperfeiçoar o que não é perfeito. 

A juventude deve ser olhada como 
única e ser diferente das gerações 
anteriores. É necessário uma 
linguagem diferente, ter núcleos 
nas cooperativas para falar a 
língua dessas pessoas. Deve-se 
criar uma estratégia envolvente e 
carismática para engajar o jovem. 
Usar a minoria que tem total 
consciência para elevar o nível 
dos demais. 

Qual o papel das cooperativas? O 
que é possível ser feito com essas 
lideranças? 

As cooperativas que tenho 
acompanhado presencialmente e 
assistido assembleias de 
demonstração de resultados dão 
um show de democracia. Abrem 
salários dos presidentes, fazem 
eleições abertas.

Quando uma cooperativa não é 
liderada de acordo com os valores 
reais do cooperativismo, ela dá 
errado. Não existe cooperativa 
sem esses valores filosóficos 
fundamentais, rigor e integridade 
da sua liderança. Podemos ver 
isso em cooperativas que estão aí 
há muitos anos, o estado do 
Paraná é um exemplo com 
diversas delas. Então a liderança é 
o que liga o sonho com a 
esperança. 

O sonho é o poder maravilhoso do 
ser humano de imaginar. É 
arriscado se você o confunde com 
ilusão. A esperança é a fé absoluta 
da capacidade humana de 
progredir. E é a liderança que liga 
essas duas coisas, pois ela é a 
consciência entre os dois.

Um grande líder não existe pra 
fazer o que as pessoas querem, e 
sim o que deve ser feito. Ele 
precisa ser um guardião desses 
valores e princípios. E eles darão 
certo se forem fundamentados. E 
no planeta terra não adianta, você 
não vai conseguir ser bem 
sucedido se o outro não for 
também. Isso pode durar 10, 20, 
100 anos, mas vai ser inexorável. 

Todos os grandes pensadores 
com quem já conversei sempre 

dizem: um bom líder vem de 
berço, da educação. Obviamente 
que quem já está envolvido em 
cooperativa, sai na frente, pois o 
cooperativismo traz consigo 
valores ascensionais. E quem 
convive nesse habitat, conta com 
uma vantagem competitiva para 
a mais difícil arte do mundo, que 
é a arte de liderar.  

Quais as principais virtudes que 
consegue observar dos jovens 
que assumem esse papel?

Essa geração já nasceu inserida 
em um mundo midiático e digital. 
Eles poderão trazer novas 
tecnologias para os negócios, 
fazer uma gestão mais 
automatizada.  Nós poderemos 
passar a fazer coisas antes 
impossíveis, utilizando as novas 
tecnologias, e isso oferece uma 
possibilidade de performance 
bem mais avançada.

A geração atual tem à disposição 
um arsenal científico espetacular.  
Não será por falta de 
conhecimento que essa pessoa 
não será bem sucedida, e sim por 
falta de consciência e design 
thinking. E aí voltamos para o 
lado humano: você não faz nada 
sozinho. Por isso precisará 
integrar sistemas, pessoas de 
diferentes talentos, porque o 
resultado da gestão do negócio 
será dado pela reunião das 
diversidades e diferentes 
conhecimentos. Envolve também 
um trabalho de autoconsciência e 
autoconhecimento. Se você sabe 
que não é bom em alguma coisa, 
se não gosta de algum assunto, 
você vai buscar pessoas e 
conhecimentos para te ajudarem.

Portanto, o jovem para assumir 
esse novo mundo, tem a sua 
disposição facilidades 
tecnológicas e científicas como 
nunca, tem a sua disposição o 
mundo aberto para buscar 
relações comerciais, conquistar 
as pessoas. Ele precisa saber no 
que ele é bom e no que não é para 
buscar ajuda e aperfeiçoamento.

O professor gostaria de 
deixar uma mensagem 
para as novas lideranças?

Gostaria de me dirigir a 
liderança consciente: 
sejam muito generosos e 
carismáticos. 
Compreendam que para se 
chegar ao cérebro dos 
seres humanos, devemos 
usar o caminho do coração. 

E se não formos generosos, 
cativantes, compreensivos 
nós estaremos 
alimentando uma força de 
desunião. É necessário que 
a juventude compreenda 
sua missão, o papel de não 
só estar falando entre si, 
com o grupo ao qual já 
tem uma afinidade total, 
mas que precisará 
desenvolver talentos e 
trabalhar com os grupos 
com os quais não tem 
afinidade. 

Um grande líder precisa 
falar com pessoas que não 
gosta, tem que ir em 
lugares que não iria, fazer 
coisas que não gosta de 
fazer. E principalmente, 
para ser líder ele terá de 
se abrir ao desconhecido.



Assim como na atualidade estamos enfrentando uma pandemia por um vírus até então 
desconhecido, também enfrentamos o retorno (reemergentes) de patologias que já 
haviam sido controladas ao longo dos anos.

A história recente nos trouxe a Covid-19 como um exemplo de nova doença 
(emergente). E a dengue e o sarampo como reemergentes nos dão um exemplo da 
gravidade destes tipos de infecção.

Há uma múltipla influência nos fatores de desenvolvimento ou retorno destas doenças: 
visível decadência nos sistemas de saúde, a falta de condições de higiene e 
saneamento, o contato humano com nichos ecológicos isolados e a facilidade de 
alcançar qualquer ponto do planeta em poucas horas por transporte aéreo como 
exemplos.

Vivemos um momento de 
transformação e um cenário 
totalmente atípico, como o senhor 
vê o mundo hoje e o que podemos 
esperar para os próximos anos?

Após um trauma de imensas 
dimensões, como o que estamos 
enfrentando, dificilmente as coisas 
voltem a ser como era antes. E um 
ponto importante sobre os traumas, 
e isso vale tanto para pessoas, 
quanto para empresas, é o fato de 
que não devemos nos apegar ao 
passado. É necessário projetar as 
novas circunstâncias.

Também não gosto da ideia de que 
no planeta temos cinco bilhões de 
pessoas na faixa da miséria, oito mil 
crianças morrendo por dia de fome. 
Desigualdades brutais que estão 
sendo escancaradas pela crise, 
inclusive a desigualdade digital. 
Todavia, é necessário encarar os 
fatos para então mudarmos a 
realidade.

A Covid-19 mostra que o mundo é 
imperfeito, a missão humana é 
buscar o aprimoramento.  Vejo 
quatro junções extraordinárias em 
nosso planeta, desde que elas se 
encontrem: a primeira é o 
cooperativismo. Ele não surgiu de 
mares calmos, surgiu de tempos 
difíceis. O movimento 
cooperativista tem sempre uma 
visão de longo prazo, com muito 
pragmatismo e educação, porque o 
grande objetivo do cooperativismo é 
não deixar ninguém para trás. 

Existem mais de 1 bilhão de pessoas 
envolvidas no movimento 
cooperativista no mundo. No Brasil, 
são cerca de 14 milhões. Temos aí 
um fator real e preparado para o 
mundo pós-Covid.
 
Segundo, precisaremos de uma 
reinicialização econômica do 
planeta. O empreendedorismo vai 
passar atuar muito próximo ao 
agronegócio. Isso significa o 
desenvolvimento de áreas em 
países subdesenvolvidos, como 

África e Sul da Ásia, e em países 
como o nosso, um aperfeiçoamento 
em regiões como Norte e Nordeste. 
Então vamos assistir a 
reinicialização do planeta sob uma 
base que permita o 
desenvolvimento de riqueza. E o 
agro pode ser essa saída para gerar 
oportunidades para muitas pessoas.

Terceiro ponto: iremos assistir 
muitos fundos de investimentos, as 
corporações mais poderosas do 
planeta, organizações de 
desenvolvimento internacional, os 
100 mil mais ricos do planeta, 
obrigados a fazer inversões em 
investimentos de capitais. Existe 
uma consciência no capitalismo das 
grandes corporações nesse 
desenvolvimento.

O quarto fator eu imagino que seja a 
sensibilidade humana, que está 
sendo chacoalhada, ao escancarar a 
fragilidade humana e do nosso 
planeta. Através do que estamos 
vivendo, da mídia, podemos ter 
consciência dessa devastação. Um 
vírus minúsculo e invisível que é 
capaz de matar milhares de pessoas 
por dia. 

Passaremos a ter uma consciência 
de sensibilidade humana para os 
aspectos de saúde, segurança, meio 
ambiente, de nossa vulnerabilidade 
a tudo que acontece no mundo. Se 
esses quatro pilares forem 
integrados pelas boas lideranças do 
mundo, teremos um futuro muito 
melhor do que o que estávamos 
vivendo antes da pandemia. 

E em relação ao agronegócio e as 
agroindústrias, especificamente?

É importante em nossa análise 
pensar no agronegócio. A 
Castrolanda representa exatamente 
a integração das cadeias produtivas 
do agrobusiness de fato. Esse 
movimento, significa em torno de 
20% do Produto Interno Bruto (PIB) 
do planeta. É o maior negócio do 
mundo. 

O PIB vai cair em 2020? 
Certamente sim, porém dentro 
dessa queda, o menos afetado 
será o do agrobusiness. Temos 
algumas cadeias muito bem 
sucedidas. Mas temos diversas 
que poderiam ser melhor 
exploradas. Temos que olhar o 
agronegócio no país com uma 
visão de planejamento 
estratégico, olhando de A a Z, 
uma visão global. 

Se olharmos como plano 
estratégico, podemos dobrar o 
PIB do agronegócio brasileiro e, 
por consequência, aumentar o 
do Brasil também. 

Como o professor avalia o 
cooperativismo atualmente? A 
intercooperação pode ser 
considerada uma saída viável?

Temos que desenvolver o 
cooperativismo no Brasil em 
regiões onde ele ainda não está 
presente. Não podemos esquecer 
também do cooperativismo nas 
grandes cidades, que é onde será 
desenvolvido o micro e pequeno 
empresário. 

Nesse momento o 
cooperativismo mundial poderia 
ter uma ordem, uma voz. Seria o 
momento dessa intercooperação 
ativada, para que todas 
atuassem sem fronteiras. Seria a 
grande diferença para darmos 
um salto mais veloz no planeta, 
na recuperação mais rápida da 
economia. No Brasil da mesma 
forma, deveríamos ter uma 
orquestração para se ajudar 
entre as cooperativas.

A intercooperação é um primeiro 
passo da possibilidade da vitória 
da dignidade humana. E com 
uma coisa importante: ao fazer 
isso, não significa que você está 
excluindo aquilo que não é 
cooperativa. Muito pelo 
contrário. O cooperativismo é 
uma base que tem como 
fundamento estimular a 

economia em todos os níveis. 
Está na hora de nossos líderes 
entenderem esse chamado para o 
novo mundo que teremos de 
enfrentar.

E em relação aos jovens e o 
surgimento de novas lideranças. 
A Castrolanda possui atualmente 
três gerações de Cooperados que 
convivem. Como agir diante 
desse cenário?

Quem vai liderar o mundo, em 
2050, serão os jovens de hoje. O 
mundo estará dependendo de 
uma maior ou menor consciência 
evolutiva. Não que as gerações 
anteriores tenham sido um 
exemplo de tamanha magnitude.

Mas em meio aos traumas, 
tivemos muitas coisas bonitas. As 
forças do bem e mal sempre 
existiram, e a grande diferença do 
século 21 será como a juventude 
irá se organizar. E isso vai 
depender muito da educação que 
eles receberem hoje.

Você falou das três gerações na 
Castrolanda, os imigrantes que 
formaram nosso país eram muito 
sofridos, nenhum era rico. Pelo 
contrário, vinham de brutais 
dificuldades, muito maiores do 
que hoje. Eles passaram pela 
primeira guerra mundial, gripe 
espanhola, crise de 29, segunda 
guerra. Dentro dessas 
dificuldades eles criaram 
cooperativas como a Castrolanda. 
Nada é perfeito, obviamente, mas 
o aperfeiçoamento ocorre 
diariamente nas ações. 

Como tratar a nova geração? Se 
essa geração for criada sob o 

símbolo do medo, nós vamos 
atrasar a evolução do planeta em 
100 anos. Se elas forem criadas 
sob o símbolo da coragem e 
olharem o cenário como uma 
oportunidade, teremos uma 
evolução como nunca vimos 
antes.

E para alcançar esse patamar, o 
que é preciso fazer? Quais 
atitudes tomar?

Os jovens de hoje precisam de 
bons exemplos e de coragem para 
se tornarem líderes no futuro. A 
juventude é movida por 
propósitos e sentido de vida. E a 
cooperação tem um papel 
relevante nesse processo.

Quem é a melhor pessoa para 
falar sobre sucessão para um 
jovem? Outro jovem. Então temos 
que achar jovens que já carregam 
isso dentro deles, para que eles 
possam influenciar outros e 
serem vozes de convencimento e 
persuasão.

E como seria essa linguagem?

Temos que falar do mundo da 
cooperação com os jovens dos 
grandes centros também, criar 
essa conscientização neles. A 
juventude anterior ficou mal 
formada, pois os pais se 
preocuparam muito em esconder 
as dificuldades dos filhos. 

Fator vital para a boa educação 
para conscientização é ter líderes 
que não reclamem do mundo, não 
busquem culpados e tragam pra 
si as responsabilidades de 
aperfeiçoar o que não é perfeito. 

Disseminação através de uma pequena população humana ou animal na qual este 
vírus surgiu ou foi introduzido.

A juventude deve ser olhada como 
única e ser diferente das gerações 
anteriores. É necessário uma 
linguagem diferente, ter núcleos 
nas cooperativas para falar a 
língua dessas pessoas. Deve-se 
criar uma estratégia envolvente e 
carismática para engajar o jovem. 
Usar a minoria que tem total 
consciência para elevar o nível 
dos demais. 

Qual o papel das cooperativas? O 
que é possível ser feito com essas 
lideranças? 

As cooperativas que tenho 
acompanhado presencialmente e 
assistido assembleias de 
demonstração de resultados dão 
um show de democracia. Abrem 
salários dos presidentes, fazem 
eleições abertas.

Quando uma cooperativa não é 
liderada de acordo com os valores 
reais do cooperativismo, ela dá 
errado. Não existe cooperativa 
sem esses valores filosóficos 
fundamentais, rigor e integridade 
da sua liderança. Podemos ver 
isso em cooperativas que estão aí 
há muitos anos, o estado do 
Paraná é um exemplo com 
diversas delas. Então a liderança é 
o que liga o sonho com a 
esperança. 

O sonho é o poder maravilhoso do 
ser humano de imaginar. É 
arriscado se você o confunde com 
ilusão. A esperança é a fé absoluta 
da capacidade humana de 
progredir. E é a liderança que liga 
essas duas coisas, pois ela é a 
consciência entre os dois.

Um grande líder não existe pra 
fazer o que as pessoas querem, e 
sim o que deve ser feito. Ele 
precisa ser um guardião desses 
valores e princípios. E eles darão 
certo se forem fundamentados. E 
no planeta terra não adianta, você 
não vai conseguir ser bem 
sucedido se o outro não for 
também. Isso pode durar 10, 20, 
100 anos, mas vai ser inexorável. 

Todos os grandes pensadores 
com quem já conversei sempre 

dizem: um bom líder vem de 
berço, da educação. Obviamente 
que quem já está envolvido em 
cooperativa, sai na frente, pois o 
cooperativismo traz consigo 
valores ascensionais. E quem 
convive nesse habitat, conta com 
uma vantagem competitiva para 
a mais difícil arte do mundo, que 
é a arte de liderar.  

Quais as principais virtudes que 
consegue observar dos jovens 
que assumem esse papel?

Essa geração já nasceu inserida 
em um mundo midiático e digital. 
Eles poderão trazer novas 
tecnologias para os negócios, 
fazer uma gestão mais 
automatizada.  Nós poderemos 
passar a fazer coisas antes 
impossíveis, utilizando as novas 
tecnologias, e isso oferece uma 
possibilidade de performance 
bem mais avançada.

A geração atual tem à disposição 
um arsenal científico espetacular.  
Não será por falta de 
conhecimento que essa pessoa 
não será bem sucedida, e sim por 
falta de consciência e design 
thinking. E aí voltamos para o 
lado humano: você não faz nada 
sozinho. Por isso precisará 
integrar sistemas, pessoas de 
diferentes talentos, porque o 
resultado da gestão do negócio 
será dado pela reunião das 
diversidades e diferentes 
conhecimentos. Envolve também 
um trabalho de autoconsciência e 
autoconhecimento. Se você sabe 
que não é bom em alguma coisa, 
se não gosta de algum assunto, 
você vai buscar pessoas e 
conhecimentos para te ajudarem.

Portanto, o jovem para assumir 
esse novo mundo, tem a sua 
disposição facilidades 
tecnológicas e científicas como 
nunca, tem a sua disposição o 
mundo aberto para buscar 
relações comerciais, conquistar 
as pessoas. Ele precisa saber no 
que ele é bom e no que não é para 
buscar ajuda e aperfeiçoamento.

A expansão da agricultura a áreas novas, assim como as práticas de colheita e 
beneficiamento de produtos, provoca a entrada em nichos ecológicos onde novos 
agentes podem ser encontrados, do mesmo modo que a atração de roedores silvestres e 
de outros animais, que se aproximam do homem em busca de alimento. 

A hepatite C vem crescendo de importância em todo o mundo. Não se espera o 
desenvolvimento de vacina para futuro previsível, em razão da variabilidade do vírus e 
da falta de métodos para seu cultivo em laboratório. Esta virose deve ser considerada 
uma doença emergente por sua expansão e gravidade, com tendência à cronicidade e a 
quadros terminais de cirrose e carcinoma hepático.

Viroses emergentes 
e reemergentes

João Carlos Santos Martins
Médico do Trabalho
da Unidade Industrial de Carnes

Basicamente existem 3 mecanismos de surgimento destas infecções:

Um vírus desconhecido por uma nova variante (mutação);

Introdução em um novo hospedeiro de um vírus já existente em outra espécie;

Como medidas de prevenção, tanto para estas doenças emergentes/reemergentes, 
virais como não-virais, tornou-se necessária uma atuação à nível internacional. 
Órgãos como a Organização Mundial de Saúde (OMS), Nações Unidas (ONU), 
Academias de Ciência de vários países e afins, traçaram os principais objetivos de 
controle: 

12     Castrolanda Revista



QUALIDADE DE VIDA  |  SAÚDE

Vivemos um momento de 
transformação e um cenário 
totalmente atípico, como o senhor 
vê o mundo hoje e o que podemos 
esperar para os próximos anos?

Após um trauma de imensas 
dimensões, como o que estamos 
enfrentando, dificilmente as coisas 
voltem a ser como era antes. E um 
ponto importante sobre os traumas, 
e isso vale tanto para pessoas, 
quanto para empresas, é o fato de 
que não devemos nos apegar ao 
passado. É necessário projetar as 
novas circunstâncias.

Também não gosto da ideia de que 
no planeta temos cinco bilhões de 
pessoas na faixa da miséria, oito mil 
crianças morrendo por dia de fome. 
Desigualdades brutais que estão 
sendo escancaradas pela crise, 
inclusive a desigualdade digital. 
Todavia, é necessário encarar os 
fatos para então mudarmos a 
realidade.

A Covid-19 mostra que o mundo é 
imperfeito, a missão humana é 
buscar o aprimoramento.  Vejo 
quatro junções extraordinárias em 
nosso planeta, desde que elas se 
encontrem: a primeira é o 
cooperativismo. Ele não surgiu de 
mares calmos, surgiu de tempos 
difíceis. O movimento 
cooperativista tem sempre uma 
visão de longo prazo, com muito 
pragmatismo e educação, porque o 
grande objetivo do cooperativismo é 
não deixar ninguém para trás. 

Existem mais de 1 bilhão de pessoas 
envolvidas no movimento 
cooperativista no mundo. No Brasil, 
são cerca de 14 milhões. Temos aí 
um fator real e preparado para o 
mundo pós-Covid.
 
Segundo, precisaremos de uma 
reinicialização econômica do 
planeta. O empreendedorismo vai 
passar atuar muito próximo ao 
agronegócio. Isso significa o 
desenvolvimento de áreas em 
países subdesenvolvidos, como 

África e Sul da Ásia, e em países 
como o nosso, um aperfeiçoamento 
em regiões como Norte e Nordeste. 
Então vamos assistir a 
reinicialização do planeta sob uma 
base que permita o 
desenvolvimento de riqueza. E o 
agro pode ser essa saída para gerar 
oportunidades para muitas pessoas.

Terceiro ponto: iremos assistir 
muitos fundos de investimentos, as 
corporações mais poderosas do 
planeta, organizações de 
desenvolvimento internacional, os 
100 mil mais ricos do planeta, 
obrigados a fazer inversões em 
investimentos de capitais. Existe 
uma consciência no capitalismo das 
grandes corporações nesse 
desenvolvimento.

O quarto fator eu imagino que seja a 
sensibilidade humana, que está 
sendo chacoalhada, ao escancarar a 
fragilidade humana e do nosso 
planeta. Através do que estamos 
vivendo, da mídia, podemos ter 
consciência dessa devastação. Um 
vírus minúsculo e invisível que é 
capaz de matar milhares de pessoas 
por dia. 

Passaremos a ter uma consciência 
de sensibilidade humana para os 
aspectos de saúde, segurança, meio 
ambiente, de nossa vulnerabilidade 
a tudo que acontece no mundo. Se 
esses quatro pilares forem 
integrados pelas boas lideranças do 
mundo, teremos um futuro muito 
melhor do que o que estávamos 
vivendo antes da pandemia. 

E em relação ao agronegócio e as 
agroindústrias, especificamente?

É importante em nossa análise 
pensar no agronegócio. A 
Castrolanda representa exatamente 
a integração das cadeias produtivas 
do agrobusiness de fato. Esse 
movimento, significa em torno de 
20% do Produto Interno Bruto (PIB) 
do planeta. É o maior negócio do 
mundo. 
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O PIB vai cair em 2020? 
Certamente sim, porém dentro 
dessa queda, o menos afetado 
será o do agrobusiness. Temos 
algumas cadeias muito bem 
sucedidas. Mas temos diversas 
que poderiam ser melhor 
exploradas. Temos que olhar o 
agronegócio no país com uma 
visão de planejamento 
estratégico, olhando de A a Z, 
uma visão global. 

Se olharmos como plano 
estratégico, podemos dobrar o 
PIB do agronegócio brasileiro e, 
por consequência, aumentar o 
do Brasil também. 

Como o professor avalia o 
cooperativismo atualmente? A 
intercooperação pode ser 
considerada uma saída viável?

Temos que desenvolver o 
cooperativismo no Brasil em 
regiões onde ele ainda não está 
presente. Não podemos esquecer 
também do cooperativismo nas 
grandes cidades, que é onde será 
desenvolvido o micro e pequeno 
empresário. 

Nesse momento o 
cooperativismo mundial poderia 
ter uma ordem, uma voz. Seria o 
momento dessa intercooperação 
ativada, para que todas 
atuassem sem fronteiras. Seria a 
grande diferença para darmos 
um salto mais veloz no planeta, 
na recuperação mais rápida da 
economia. No Brasil da mesma 
forma, deveríamos ter uma 
orquestração para se ajudar 
entre as cooperativas.

A intercooperação é um primeiro 
passo da possibilidade da vitória 
da dignidade humana. E com 
uma coisa importante: ao fazer 
isso, não significa que você está 
excluindo aquilo que não é 
cooperativa. Muito pelo 
contrário. O cooperativismo é 
uma base que tem como 
fundamento estimular a 

economia em todos os níveis. 
Está na hora de nossos líderes 
entenderem esse chamado para o 
novo mundo que teremos de 
enfrentar.

E em relação aos jovens e o 
surgimento de novas lideranças. 
A Castrolanda possui atualmente 
três gerações de Cooperados que 
convivem. Como agir diante 
desse cenário?

Quem vai liderar o mundo, em 
2050, serão os jovens de hoje. O 
mundo estará dependendo de 
uma maior ou menor consciência 
evolutiva. Não que as gerações 
anteriores tenham sido um 
exemplo de tamanha magnitude.

Mas em meio aos traumas, 
tivemos muitas coisas bonitas. As 
forças do bem e mal sempre 
existiram, e a grande diferença do 
século 21 será como a juventude 
irá se organizar. E isso vai 
depender muito da educação que 
eles receberem hoje.

Você falou das três gerações na 
Castrolanda, os imigrantes que 
formaram nosso país eram muito 
sofridos, nenhum era rico. Pelo 
contrário, vinham de brutais 
dificuldades, muito maiores do 
que hoje. Eles passaram pela 
primeira guerra mundial, gripe 
espanhola, crise de 29, segunda 
guerra. Dentro dessas 
dificuldades eles criaram 
cooperativas como a Castrolanda. 
Nada é perfeito, obviamente, mas 
o aperfeiçoamento ocorre 
diariamente nas ações. 

Como tratar a nova geração? Se 
essa geração for criada sob o 

símbolo do medo, nós vamos 
atrasar a evolução do planeta em 
100 anos. Se elas forem criadas 
sob o símbolo da coragem e 
olharem o cenário como uma 
oportunidade, teremos uma 
evolução como nunca vimos 
antes.

E para alcançar esse patamar, o 
que é preciso fazer? Quais 
atitudes tomar?

Os jovens de hoje precisam de 
bons exemplos e de coragem para 
se tornarem líderes no futuro. A 
juventude é movida por 
propósitos e sentido de vida. E a 
cooperação tem um papel 
relevante nesse processo.

Quem é a melhor pessoa para 
falar sobre sucessão para um 
jovem? Outro jovem. Então temos 
que achar jovens que já carregam 
isso dentro deles, para que eles 
possam influenciar outros e 
serem vozes de convencimento e 
persuasão.

E como seria essa linguagem?

Temos que falar do mundo da 
cooperação com os jovens dos 
grandes centros também, criar 
essa conscientização neles. A 
juventude anterior ficou mal 
formada, pois os pais se 
preocuparam muito em esconder 
as dificuldades dos filhos. 

Fator vital para a boa educação 
para conscientização é ter líderes 
que não reclamem do mundo, não 
busquem culpados e tragam pra 
si as responsabilidades de 
aperfeiçoar o que não é perfeito. 

A juventude deve ser olhada como 
única e ser diferente das gerações 
anteriores. É necessário uma 
linguagem diferente, ter núcleos 
nas cooperativas para falar a 
língua dessas pessoas. Deve-se 
criar uma estratégia envolvente e 
carismática para engajar o jovem. 
Usar a minoria que tem total 
consciência para elevar o nível 
dos demais. 

Qual o papel das cooperativas? O 
que é possível ser feito com essas 
lideranças? 

As cooperativas que tenho 
acompanhado presencialmente e 
assistido assembleias de 
demonstração de resultados dão 
um show de democracia. Abrem 
salários dos presidentes, fazem 
eleições abertas.

Quando uma cooperativa não é 
liderada de acordo com os valores 
reais do cooperativismo, ela dá 
errado. Não existe cooperativa 
sem esses valores filosóficos 
fundamentais, rigor e integridade 
da sua liderança. Podemos ver 
isso em cooperativas que estão aí 
há muitos anos, o estado do 
Paraná é um exemplo com 
diversas delas. Então a liderança é 
o que liga o sonho com a 
esperança. 

O sonho é o poder maravilhoso do 
ser humano de imaginar. É 
arriscado se você o confunde com 
ilusão. A esperança é a fé absoluta 
da capacidade humana de 
progredir. E é a liderança que liga 
essas duas coisas, pois ela é a 
consciência entre os dois.

Um grande líder não existe pra 
fazer o que as pessoas querem, e 
sim o que deve ser feito. Ele 
precisa ser um guardião desses 
valores e princípios. E eles darão 
certo se forem fundamentados. E 
no planeta terra não adianta, você 
não vai conseguir ser bem 
sucedido se o outro não for 
também. Isso pode durar 10, 20, 
100 anos, mas vai ser inexorável. 

Todos os grandes pensadores 
com quem já conversei sempre 

dizem: um bom líder vem de 
berço, da educação. Obviamente 
que quem já está envolvido em 
cooperativa, sai na frente, pois o 
cooperativismo traz consigo 
valores ascensionais. E quem 
convive nesse habitat, conta com 
uma vantagem competitiva para 
a mais difícil arte do mundo, que 
é a arte de liderar.  

Quais as principais virtudes que 
consegue observar dos jovens 
que assumem esse papel?

Essa geração já nasceu inserida 
em um mundo midiático e digital. 
Eles poderão trazer novas 
tecnologias para os negócios, 
fazer uma gestão mais 
automatizada.  Nós poderemos 
passar a fazer coisas antes 
impossíveis, utilizando as novas 
tecnologias, e isso oferece uma 
possibilidade de performance 
bem mais avançada.

A geração atual tem à disposição 
um arsenal científico espetacular.  
Não será por falta de 
conhecimento que essa pessoa 
não será bem sucedida, e sim por 
falta de consciência e design 
thinking. E aí voltamos para o 
lado humano: você não faz nada 
sozinho. Por isso precisará 
integrar sistemas, pessoas de 
diferentes talentos, porque o 
resultado da gestão do negócio 
será dado pela reunião das 
diversidades e diferentes 
conhecimentos. Envolve também 
um trabalho de autoconsciência e 
autoconhecimento. Se você sabe 
que não é bom em alguma coisa, 
se não gosta de algum assunto, 
você vai buscar pessoas e 
conhecimentos para te ajudarem.

Portanto, o jovem para assumir 
esse novo mundo, tem a sua 
disposição facilidades 
tecnológicas e científicas como 
nunca, tem a sua disposição o 
mundo aberto para buscar 
relações comerciais, conquistar 
as pessoas. Ele precisa saber no 
que ele é bom e no que não é para 
buscar ajuda e aperfeiçoamento.

A expansão da agricultura a áreas novas, assim como as práticas de colheita e 
beneficiamento de produtos, provoca a entrada em nichos ecológicos onde novos 
agentes podem ser encontrados, do mesmo modo que a atração de roedores silvestres e 
de outros animais, que se aproximam do homem em busca de alimento. 

A hepatite C vem crescendo de importância em todo o mundo. Não se espera o 
desenvolvimento de vacina para futuro previsível, em razão da variabilidade do vírus e 
da falta de métodos para seu cultivo em laboratório. Esta virose deve ser considerada 
uma doença emergente por sua expansão e gravidade, com tendência à cronicidade e a 
quadros terminais de cirrose e carcinoma hepático.

Como medidas de prevenção, tanto para estas doenças emergentes/reemergentes, 
virais como não-virais, tornou-se necessária uma atuação à nível internacional. 
Órgãos como a Organização Mundial de Saúde (OMS), Nações Unidas (ONU), 
Academias de Ciência de vários países e afins, traçaram os principais objetivos de 
controle: 

Infraestrutura - Fortificar a infraestrutura de saúde pública em níveis local, estadual 
e federal, para permitir o estabelecimento da Vigilância (Objetivo I) e a implementação 
dos programas de Prevenção e Controle (Objetivo II). A proposta visa estabelecer sistemas 
ágeis de reconhecimento de problemas, capazes de divulgá-los em nível internacional 
a curto prazo, assim como investigar episódios nos quais doenças emergentes/reemergentes 
sejam suspeitadas.

Vigilância - Descobrir, investigar rapidamente e acompanhar patógenos emergentes, 
as doenças que causam e os fatores envolvidos no surgimento do quadro.

Pesquisa Aplicada - Integrar os laboratórios e a epidemiologia para apoio à saúde pública.

Prevenção e Controle - Estimular a comunicação e a circulação de informações sobre 
as doenças emergentes e assegurar a implementação de estratégias de prevenção.

Como temos visto nesta pandemia, o custo 
assistencial de algumas dessas infecções é elevado e o 
nosso país carece de unidades hospitalares 
preparadas. Igualmente temos poucos laboratórios de 
referência e métodos de testagem para diagnóstico 
preciso.  As melhorias destas estruturas, bem como, a 
organização de forças-tarefas regionais e 
principalmente a  conscientização popular (lavagem 
frequente das mãos, uso de máscaras, distanciamento 
social) são as armas necessárias para o amplo 
combate tanto para a Covid-19 como para outras 
patologias futuras.



Vivemos um momento de 
transformação e um cenário 
totalmente atípico, como o senhor 
vê o mundo hoje e o que podemos 
esperar para os próximos anos?

Após um trauma de imensas 
dimensões, como o que estamos 
enfrentando, dificilmente as coisas 
voltem a ser como era antes. E um 
ponto importante sobre os traumas, 
e isso vale tanto para pessoas, 
quanto para empresas, é o fato de 
que não devemos nos apegar ao 
passado. É necessário projetar as 
novas circunstâncias.

Também não gosto da ideia de que 
no planeta temos cinco bilhões de 
pessoas na faixa da miséria, oito mil 
crianças morrendo por dia de fome. 
Desigualdades brutais que estão 
sendo escancaradas pela crise, 
inclusive a desigualdade digital. 
Todavia, é necessário encarar os 
fatos para então mudarmos a 
realidade.

A Covid-19 mostra que o mundo é 
imperfeito, a missão humana é 
buscar o aprimoramento.  Vejo 
quatro junções extraordinárias em 
nosso planeta, desde que elas se 
encontrem: a primeira é o 
cooperativismo. Ele não surgiu de 
mares calmos, surgiu de tempos 
difíceis. O movimento 
cooperativista tem sempre uma 
visão de longo prazo, com muito 
pragmatismo e educação, porque o 
grande objetivo do cooperativismo é 
não deixar ninguém para trás. 

Existem mais de 1 bilhão de pessoas 
envolvidas no movimento 
cooperativista no mundo. No Brasil, 
são cerca de 14 milhões. Temos aí 
um fator real e preparado para o 
mundo pós-Covid.
 
Segundo, precisaremos de uma 
reinicialização econômica do 
planeta. O empreendedorismo vai 
passar atuar muito próximo ao 
agronegócio. Isso significa o 
desenvolvimento de áreas em 
países subdesenvolvidos, como 

África e Sul da Ásia, e em países 
como o nosso, um aperfeiçoamento 
em regiões como Norte e Nordeste. 
Então vamos assistir a 
reinicialização do planeta sob uma 
base que permita o 
desenvolvimento de riqueza. E o 
agro pode ser essa saída para gerar 
oportunidades para muitas pessoas.

Terceiro ponto: iremos assistir 
muitos fundos de investimentos, as 
corporações mais poderosas do 
planeta, organizações de 
desenvolvimento internacional, os 
100 mil mais ricos do planeta, 
obrigados a fazer inversões em 
investimentos de capitais. Existe 
uma consciência no capitalismo das 
grandes corporações nesse 
desenvolvimento.

O quarto fator eu imagino que seja a 
sensibilidade humana, que está 
sendo chacoalhada, ao escancarar a 
fragilidade humana e do nosso 
planeta. Através do que estamos 
vivendo, da mídia, podemos ter 
consciência dessa devastação. Um 
vírus minúsculo e invisível que é 
capaz de matar milhares de pessoas 
por dia. 

Passaremos a ter uma consciência 
de sensibilidade humana para os 
aspectos de saúde, segurança, meio 
ambiente, de nossa vulnerabilidade 
a tudo que acontece no mundo. Se 
esses quatro pilares forem 
integrados pelas boas lideranças do 
mundo, teremos um futuro muito 
melhor do que o que estávamos 
vivendo antes da pandemia. 

E em relação ao agronegócio e as 
agroindústrias, especificamente?

É importante em nossa análise 
pensar no agronegócio. A 
Castrolanda representa exatamente 
a integração das cadeias produtivas 
do agrobusiness de fato. Esse 
movimento, significa em torno de 
20% do Produto Interno Bruto (PIB) 
do planeta. É o maior negócio do 
mundo. 
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Pernil de cordeiro com molho de hortelã 

1 - Em um mixer ou liquidificador, junte os dentes de 
alho, o vinho branco e a hortelã (somente as folhas). 
Processe rapidamente, para que não aqueça os 
temperos. Tempere o pernil com sal e 
pimenta-do-reino.

2 - Acondicione a carne em um recipiente com tampa ou 
em um saco plástico com fecho hermético. Acrescente 
os temperos processados e o alecrim e deixe marinando 
por pelo menos 12 horas, na geladeira. Vire o pernil pelo 
menos duas ou três vezes. Pré-aqueça o forno a 180°C. 
Coloque o pernil em uma assadeira, regue com o azeite e 
cubra com papel alumínio. Metade da marinada vai 
junto no forno e a outra reserve.

3 - Deixe assar por aproximadamente 2h30. Passado 
esse tempo, retire o papel alumínio, regue com parte da 
marinada que ficou reservada ou aquela que restou na 
forma e deixe dourar por 20 minutos.

4 - Para o molho de hortelã, no liquidificador, bata 
todos os ingredientes e reserve. Regue a carne com o 
molho na hora de servir.

MODO DE PREPAROINGREDIENTES
1 Pernil de Cordeiro Castrolanda

4 dentes de alho

1/2 litro de vinho branco seco 

2 xícaras de folhas de hortelã frescas 

1 xícara de alecrim fresco 

1/2 xícara de azeite de oliva extravirgem 

sal a gosto

pimenta-do-reino a gosto

MOLHO
1/2 xícara de vinho branco seco 

1/2 xícara de azeite de oliva extravirgem 

2 xícaras de folhas de hortelã 

1 pitada de açúcar 

sal a gosto

O PIB vai cair em 2020? 
Certamente sim, porém dentro 
dessa queda, o menos afetado 
será o do agrobusiness. Temos 
algumas cadeias muito bem 
sucedidas. Mas temos diversas 
que poderiam ser melhor 
exploradas. Temos que olhar o 
agronegócio no país com uma 
visão de planejamento 
estratégico, olhando de A a Z, 
uma visão global. 

Se olharmos como plano 
estratégico, podemos dobrar o 
PIB do agronegócio brasileiro e, 
por consequência, aumentar o 
do Brasil também. 

Como o professor avalia o 
cooperativismo atualmente? A 
intercooperação pode ser 
considerada uma saída viável?

Temos que desenvolver o 
cooperativismo no Brasil em 
regiões onde ele ainda não está 
presente. Não podemos esquecer 
também do cooperativismo nas 
grandes cidades, que é onde será 
desenvolvido o micro e pequeno 
empresário. 

Nesse momento o 
cooperativismo mundial poderia 
ter uma ordem, uma voz. Seria o 
momento dessa intercooperação 
ativada, para que todas 
atuassem sem fronteiras. Seria a 
grande diferença para darmos 
um salto mais veloz no planeta, 
na recuperação mais rápida da 
economia. No Brasil da mesma 
forma, deveríamos ter uma 
orquestração para se ajudar 
entre as cooperativas.

A intercooperação é um primeiro 
passo da possibilidade da vitória 
da dignidade humana. E com 
uma coisa importante: ao fazer 
isso, não significa que você está 
excluindo aquilo que não é 
cooperativa. Muito pelo 
contrário. O cooperativismo é 
uma base que tem como 
fundamento estimular a 

economia em todos os níveis. 
Está na hora de nossos líderes 
entenderem esse chamado para o 
novo mundo que teremos de 
enfrentar.

E em relação aos jovens e o 
surgimento de novas lideranças. 
A Castrolanda possui atualmente 
três gerações de Cooperados que 
convivem. Como agir diante 
desse cenário?

Quem vai liderar o mundo, em 
2050, serão os jovens de hoje. O 
mundo estará dependendo de 
uma maior ou menor consciência 
evolutiva. Não que as gerações 
anteriores tenham sido um 
exemplo de tamanha magnitude.

Mas em meio aos traumas, 
tivemos muitas coisas bonitas. As 
forças do bem e mal sempre 
existiram, e a grande diferença do 
século 21 será como a juventude 
irá se organizar. E isso vai 
depender muito da educação que 
eles receberem hoje.

Você falou das três gerações na 
Castrolanda, os imigrantes que 
formaram nosso país eram muito 
sofridos, nenhum era rico. Pelo 
contrário, vinham de brutais 
dificuldades, muito maiores do 
que hoje. Eles passaram pela 
primeira guerra mundial, gripe 
espanhola, crise de 29, segunda 
guerra. Dentro dessas 
dificuldades eles criaram 
cooperativas como a Castrolanda. 
Nada é perfeito, obviamente, mas 
o aperfeiçoamento ocorre 
diariamente nas ações. 

Como tratar a nova geração? Se 
essa geração for criada sob o 

símbolo do medo, nós vamos 
atrasar a evolução do planeta em 
100 anos. Se elas forem criadas 
sob o símbolo da coragem e 
olharem o cenário como uma 
oportunidade, teremos uma 
evolução como nunca vimos 
antes.

E para alcançar esse patamar, o 
que é preciso fazer? Quais 
atitudes tomar?

Os jovens de hoje precisam de 
bons exemplos e de coragem para 
se tornarem líderes no futuro. A 
juventude é movida por 
propósitos e sentido de vida. E a 
cooperação tem um papel 
relevante nesse processo.

Quem é a melhor pessoa para 
falar sobre sucessão para um 
jovem? Outro jovem. Então temos 
que achar jovens que já carregam 
isso dentro deles, para que eles 
possam influenciar outros e 
serem vozes de convencimento e 
persuasão.

E como seria essa linguagem?

Temos que falar do mundo da 
cooperação com os jovens dos 
grandes centros também, criar 
essa conscientização neles. A 
juventude anterior ficou mal 
formada, pois os pais se 
preocuparam muito em esconder 
as dificuldades dos filhos. 

Fator vital para a boa educação 
para conscientização é ter líderes 
que não reclamem do mundo, não 
busquem culpados e tragam pra 
si as responsabilidades de 
aperfeiçoar o que não é perfeito. 

A juventude deve ser olhada como 
única e ser diferente das gerações 
anteriores. É necessário uma 
linguagem diferente, ter núcleos 
nas cooperativas para falar a 
língua dessas pessoas. Deve-se 
criar uma estratégia envolvente e 
carismática para engajar o jovem. 
Usar a minoria que tem total 
consciência para elevar o nível 
dos demais. 

Qual o papel das cooperativas? O 
que é possível ser feito com essas 
lideranças? 

As cooperativas que tenho 
acompanhado presencialmente e 
assistido assembleias de 
demonstração de resultados dão 
um show de democracia. Abrem 
salários dos presidentes, fazem 
eleições abertas.

Quando uma cooperativa não é 
liderada de acordo com os valores 
reais do cooperativismo, ela dá 
errado. Não existe cooperativa 
sem esses valores filosóficos 
fundamentais, rigor e integridade 
da sua liderança. Podemos ver 
isso em cooperativas que estão aí 
há muitos anos, o estado do 
Paraná é um exemplo com 
diversas delas. Então a liderança é 
o que liga o sonho com a 
esperança. 

O sonho é o poder maravilhoso do 
ser humano de imaginar. É 
arriscado se você o confunde com 
ilusão. A esperança é a fé absoluta 
da capacidade humana de 
progredir. E é a liderança que liga 
essas duas coisas, pois ela é a 
consciência entre os dois.

Um grande líder não existe pra 
fazer o que as pessoas querem, e 
sim o que deve ser feito. Ele 
precisa ser um guardião desses 
valores e princípios. E eles darão 
certo se forem fundamentados. E 
no planeta terra não adianta, você 
não vai conseguir ser bem 
sucedido se o outro não for 
também. Isso pode durar 10, 20, 
100 anos, mas vai ser inexorável. 

Todos os grandes pensadores 
com quem já conversei sempre 

dizem: um bom líder vem de 
berço, da educação. Obviamente 
que quem já está envolvido em 
cooperativa, sai na frente, pois o 
cooperativismo traz consigo 
valores ascensionais. E quem 
convive nesse habitat, conta com 
uma vantagem competitiva para 
a mais difícil arte do mundo, que 
é a arte de liderar.  

Quais as principais virtudes que 
consegue observar dos jovens 
que assumem esse papel?

Essa geração já nasceu inserida 
em um mundo midiático e digital. 
Eles poderão trazer novas 
tecnologias para os negócios, 
fazer uma gestão mais 
automatizada.  Nós poderemos 
passar a fazer coisas antes 
impossíveis, utilizando as novas 
tecnologias, e isso oferece uma 
possibilidade de performance 
bem mais avançada.

A geração atual tem à disposição 
um arsenal científico espetacular.  
Não será por falta de 
conhecimento que essa pessoa 
não será bem sucedida, e sim por 
falta de consciência e design 
thinking. E aí voltamos para o 
lado humano: você não faz nada 
sozinho. Por isso precisará 
integrar sistemas, pessoas de 
diferentes talentos, porque o 
resultado da gestão do negócio 
será dado pela reunião das 
diversidades e diferentes 
conhecimentos. Envolve também 
um trabalho de autoconsciência e 
autoconhecimento. Se você sabe 
que não é bom em alguma coisa, 
se não gosta de algum assunto, 
você vai buscar pessoas e 
conhecimentos para te ajudarem.

Portanto, o jovem para assumir 
esse novo mundo, tem a sua 
disposição facilidades 
tecnológicas e científicas como 
nunca, tem a sua disposição o 
mundo aberto para buscar 
relações comerciais, conquistar 
as pessoas. Ele precisa saber no 
que ele é bom e no que não é para 
buscar ajuda e aperfeiçoamento.



Vivemos um momento de 
transformação e um cenário 
totalmente atípico, como o senhor 
vê o mundo hoje e o que podemos 
esperar para os próximos anos?

Após um trauma de imensas 
dimensões, como o que estamos 
enfrentando, dificilmente as coisas 
voltem a ser como era antes. E um 
ponto importante sobre os traumas, 
e isso vale tanto para pessoas, 
quanto para empresas, é o fato de 
que não devemos nos apegar ao 
passado. É necessário projetar as 
novas circunstâncias.

Também não gosto da ideia de que 
no planeta temos cinco bilhões de 
pessoas na faixa da miséria, oito mil 
crianças morrendo por dia de fome. 
Desigualdades brutais que estão 
sendo escancaradas pela crise, 
inclusive a desigualdade digital. 
Todavia, é necessário encarar os 
fatos para então mudarmos a 
realidade.

A Covid-19 mostra que o mundo é 
imperfeito, a missão humana é 
buscar o aprimoramento.  Vejo 
quatro junções extraordinárias em 
nosso planeta, desde que elas se 
encontrem: a primeira é o 
cooperativismo. Ele não surgiu de 
mares calmos, surgiu de tempos 
difíceis. O movimento 
cooperativista tem sempre uma 
visão de longo prazo, com muito 
pragmatismo e educação, porque o 
grande objetivo do cooperativismo é 
não deixar ninguém para trás. 

Existem mais de 1 bilhão de pessoas 
envolvidas no movimento 
cooperativista no mundo. No Brasil, 
são cerca de 14 milhões. Temos aí 
um fator real e preparado para o 
mundo pós-Covid.
 
Segundo, precisaremos de uma 
reinicialização econômica do 
planeta. O empreendedorismo vai 
passar atuar muito próximo ao 
agronegócio. Isso significa o 
desenvolvimento de áreas em 
países subdesenvolvidos, como 

África e Sul da Ásia, e em países 
como o nosso, um aperfeiçoamento 
em regiões como Norte e Nordeste. 
Então vamos assistir a 
reinicialização do planeta sob uma 
base que permita o 
desenvolvimento de riqueza. E o 
agro pode ser essa saída para gerar 
oportunidades para muitas pessoas.

Terceiro ponto: iremos assistir 
muitos fundos de investimentos, as 
corporações mais poderosas do 
planeta, organizações de 
desenvolvimento internacional, os 
100 mil mais ricos do planeta, 
obrigados a fazer inversões em 
investimentos de capitais. Existe 
uma consciência no capitalismo das 
grandes corporações nesse 
desenvolvimento.

O quarto fator eu imagino que seja a 
sensibilidade humana, que está 
sendo chacoalhada, ao escancarar a 
fragilidade humana e do nosso 
planeta. Através do que estamos 
vivendo, da mídia, podemos ter 
consciência dessa devastação. Um 
vírus minúsculo e invisível que é 
capaz de matar milhares de pessoas 
por dia. 

Passaremos a ter uma consciência 
de sensibilidade humana para os 
aspectos de saúde, segurança, meio 
ambiente, de nossa vulnerabilidade 
a tudo que acontece no mundo. Se 
esses quatro pilares forem 
integrados pelas boas lideranças do 
mundo, teremos um futuro muito 
melhor do que o que estávamos 
vivendo antes da pandemia. 

E em relação ao agronegócio e as 
agroindústrias, especificamente?

É importante em nossa análise 
pensar no agronegócio. A 
Castrolanda representa exatamente 
a integração das cadeias produtivas 
do agrobusiness de fato. Esse 
movimento, significa em torno de 
20% do Produto Interno Bruto (PIB) 
do planeta. É o maior negócio do 
mundo. 

O PIB vai cair em 2020? 
Certamente sim, porém dentro 
dessa queda, o menos afetado 
será o do agrobusiness. Temos 
algumas cadeias muito bem 
sucedidas. Mas temos diversas 
que poderiam ser melhor 
exploradas. Temos que olhar o 
agronegócio no país com uma 
visão de planejamento 
estratégico, olhando de A a Z, 
uma visão global. 

Se olharmos como plano 
estratégico, podemos dobrar o 
PIB do agronegócio brasileiro e, 
por consequência, aumentar o 
do Brasil também. 

Como o professor avalia o 
cooperativismo atualmente? A 
intercooperação pode ser 
considerada uma saída viável?

Temos que desenvolver o 
cooperativismo no Brasil em 
regiões onde ele ainda não está 
presente. Não podemos esquecer 
também do cooperativismo nas 
grandes cidades, que é onde será 
desenvolvido o micro e pequeno 
empresário. 

Nesse momento o 
cooperativismo mundial poderia 
ter uma ordem, uma voz. Seria o 
momento dessa intercooperação 
ativada, para que todas 
atuassem sem fronteiras. Seria a 
grande diferença para darmos 
um salto mais veloz no planeta, 
na recuperação mais rápida da 
economia. No Brasil da mesma 
forma, deveríamos ter uma 
orquestração para se ajudar 
entre as cooperativas.

A intercooperação é um primeiro 
passo da possibilidade da vitória 
da dignidade humana. E com 
uma coisa importante: ao fazer 
isso, não significa que você está 
excluindo aquilo que não é 
cooperativa. Muito pelo 
contrário. O cooperativismo é 
uma base que tem como 
fundamento estimular a 

economia em todos os níveis. 
Está na hora de nossos líderes 
entenderem esse chamado para o 
novo mundo que teremos de 
enfrentar.

E em relação aos jovens e o 
surgimento de novas lideranças. 
A Castrolanda possui atualmente 
três gerações de Cooperados que 
convivem. Como agir diante 
desse cenário?

Quem vai liderar o mundo, em 
2050, serão os jovens de hoje. O 
mundo estará dependendo de 
uma maior ou menor consciência 
evolutiva. Não que as gerações 
anteriores tenham sido um 
exemplo de tamanha magnitude.

Mas em meio aos traumas, 
tivemos muitas coisas bonitas. As 
forças do bem e mal sempre 
existiram, e a grande diferença do 
século 21 será como a juventude 
irá se organizar. E isso vai 
depender muito da educação que 
eles receberem hoje.

Você falou das três gerações na 
Castrolanda, os imigrantes que 
formaram nosso país eram muito 
sofridos, nenhum era rico. Pelo 
contrário, vinham de brutais 
dificuldades, muito maiores do 
que hoje. Eles passaram pela 
primeira guerra mundial, gripe 
espanhola, crise de 29, segunda 
guerra. Dentro dessas 
dificuldades eles criaram 
cooperativas como a Castrolanda. 
Nada é perfeito, obviamente, mas 
o aperfeiçoamento ocorre 
diariamente nas ações. 

Como tratar a nova geração? Se 
essa geração for criada sob o 

símbolo do medo, nós vamos 
atrasar a evolução do planeta em 
100 anos. Se elas forem criadas 
sob o símbolo da coragem e 
olharem o cenário como uma 
oportunidade, teremos uma 
evolução como nunca vimos 
antes.

E para alcançar esse patamar, o 
que é preciso fazer? Quais 
atitudes tomar?

Os jovens de hoje precisam de 
bons exemplos e de coragem para 
se tornarem líderes no futuro. A 
juventude é movida por 
propósitos e sentido de vida. E a 
cooperação tem um papel 
relevante nesse processo.

Quem é a melhor pessoa para 
falar sobre sucessão para um 
jovem? Outro jovem. Então temos 
que achar jovens que já carregam 
isso dentro deles, para que eles 
possam influenciar outros e 
serem vozes de convencimento e 
persuasão.

E como seria essa linguagem?

Temos que falar do mundo da 
cooperação com os jovens dos 
grandes centros também, criar 
essa conscientização neles. A 
juventude anterior ficou mal 
formada, pois os pais se 
preocuparam muito em esconder 
as dificuldades dos filhos. 

Fator vital para a boa educação 
para conscientização é ter líderes 
que não reclamem do mundo, não 
busquem culpados e tragam pra 
si as responsabilidades de 
aperfeiçoar o que não é perfeito. 

A juventude deve ser olhada como 
única e ser diferente das gerações 
anteriores. É necessário uma 
linguagem diferente, ter núcleos 
nas cooperativas para falar a 
língua dessas pessoas. Deve-se 
criar uma estratégia envolvente e 
carismática para engajar o jovem. 
Usar a minoria que tem total 
consciência para elevar o nível 
dos demais. 

Qual o papel das cooperativas? O 
que é possível ser feito com essas 
lideranças? 

As cooperativas que tenho 
acompanhado presencialmente e 
assistido assembleias de 
demonstração de resultados dão 
um show de democracia. Abrem 
salários dos presidentes, fazem 
eleições abertas.

Quando uma cooperativa não é 
liderada de acordo com os valores 
reais do cooperativismo, ela dá 
errado. Não existe cooperativa 
sem esses valores filosóficos 
fundamentais, rigor e integridade 
da sua liderança. Podemos ver 
isso em cooperativas que estão aí 
há muitos anos, o estado do 
Paraná é um exemplo com 
diversas delas. Então a liderança é 
o que liga o sonho com a 
esperança. 

O sonho é o poder maravilhoso do 
ser humano de imaginar. É 
arriscado se você o confunde com 
ilusão. A esperança é a fé absoluta 
da capacidade humana de 
progredir. E é a liderança que liga 
essas duas coisas, pois ela é a 
consciência entre os dois.

Um grande líder não existe pra 
fazer o que as pessoas querem, e 
sim o que deve ser feito. Ele 
precisa ser um guardião desses 
valores e princípios. E eles darão 
certo se forem fundamentados. E 
no planeta terra não adianta, você 
não vai conseguir ser bem 
sucedido se o outro não for 
também. Isso pode durar 10, 20, 
100 anos, mas vai ser inexorável. 

Todos os grandes pensadores 
com quem já conversei sempre 

dizem: um bom líder vem de 
berço, da educação. Obviamente 
que quem já está envolvido em 
cooperativa, sai na frente, pois o 
cooperativismo traz consigo 
valores ascensionais. E quem 
convive nesse habitat, conta com 
uma vantagem competitiva para 
a mais difícil arte do mundo, que 
é a arte de liderar.  

Quais as principais virtudes que 
consegue observar dos jovens 
que assumem esse papel?

Essa geração já nasceu inserida 
em um mundo midiático e digital. 
Eles poderão trazer novas 
tecnologias para os negócios, 
fazer uma gestão mais 
automatizada.  Nós poderemos 
passar a fazer coisas antes 
impossíveis, utilizando as novas 
tecnologias, e isso oferece uma 
possibilidade de performance 
bem mais avançada.

A geração atual tem à disposição 
um arsenal científico espetacular.  
Não será por falta de 
conhecimento que essa pessoa 
não será bem sucedida, e sim por 
falta de consciência e design 
thinking. E aí voltamos para o 
lado humano: você não faz nada 
sozinho. Por isso precisará 
integrar sistemas, pessoas de 
diferentes talentos, porque o 
resultado da gestão do negócio 
será dado pela reunião das 
diversidades e diferentes 
conhecimentos. Envolve também 
um trabalho de autoconsciência e 
autoconhecimento. Se você sabe 
que não é bom em alguma coisa, 
se não gosta de algum assunto, 
você vai buscar pessoas e 
conhecimentos para te ajudarem.

Portanto, o jovem para assumir 
esse novo mundo, tem a sua 
disposição facilidades 
tecnológicas e científicas como 
nunca, tem a sua disposição o 
mundo aberto para buscar 
relações comerciais, conquistar 
as pessoas. Ele precisa saber no 
que ele é bom e no que não é para 
buscar ajuda e aperfeiçoamento.
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Vivemos um momento de 
transformação e um cenário 
totalmente atípico, como o senhor 
vê o mundo hoje e o que podemos 
esperar para os próximos anos?

Após um trauma de imensas 
dimensões, como o que estamos 
enfrentando, dificilmente as coisas 
voltem a ser como era antes. E um 
ponto importante sobre os traumas, 
e isso vale tanto para pessoas, 
quanto para empresas, é o fato de 
que não devemos nos apegar ao 
passado. É necessário projetar as 
novas circunstâncias.

Também não gosto da ideia de que 
no planeta temos cinco bilhões de 
pessoas na faixa da miséria, oito mil 
crianças morrendo por dia de fome. 
Desigualdades brutais que estão 
sendo escancaradas pela crise, 
inclusive a desigualdade digital. 
Todavia, é necessário encarar os 
fatos para então mudarmos a 
realidade.

A Covid-19 mostra que o mundo é 
imperfeito, a missão humana é 
buscar o aprimoramento.  Vejo 
quatro junções extraordinárias em 
nosso planeta, desde que elas se 
encontrem: a primeira é o 
cooperativismo. Ele não surgiu de 
mares calmos, surgiu de tempos 
difíceis. O movimento 
cooperativista tem sempre uma 
visão de longo prazo, com muito 
pragmatismo e educação, porque o 
grande objetivo do cooperativismo é 
não deixar ninguém para trás. 

Existem mais de 1 bilhão de pessoas 
envolvidas no movimento 
cooperativista no mundo. No Brasil, 
são cerca de 14 milhões. Temos aí 
um fator real e preparado para o 
mundo pós-Covid.
 
Segundo, precisaremos de uma 
reinicialização econômica do 
planeta. O empreendedorismo vai 
passar atuar muito próximo ao 
agronegócio. Isso significa o 
desenvolvimento de áreas em 
países subdesenvolvidos, como 

África e Sul da Ásia, e em países 
como o nosso, um aperfeiçoamento 
em regiões como Norte e Nordeste. 
Então vamos assistir a 
reinicialização do planeta sob uma 
base que permita o 
desenvolvimento de riqueza. E o 
agro pode ser essa saída para gerar 
oportunidades para muitas pessoas.

Terceiro ponto: iremos assistir 
muitos fundos de investimentos, as 
corporações mais poderosas do 
planeta, organizações de 
desenvolvimento internacional, os 
100 mil mais ricos do planeta, 
obrigados a fazer inversões em 
investimentos de capitais. Existe 
uma consciência no capitalismo das 
grandes corporações nesse 
desenvolvimento.

O quarto fator eu imagino que seja a 
sensibilidade humana, que está 
sendo chacoalhada, ao escancarar a 
fragilidade humana e do nosso 
planeta. Através do que estamos 
vivendo, da mídia, podemos ter 
consciência dessa devastação. Um 
vírus minúsculo e invisível que é 
capaz de matar milhares de pessoas 
por dia. 

Passaremos a ter uma consciência 
de sensibilidade humana para os 
aspectos de saúde, segurança, meio 
ambiente, de nossa vulnerabilidade 
a tudo que acontece no mundo. Se 
esses quatro pilares forem 
integrados pelas boas lideranças do 
mundo, teremos um futuro muito 
melhor do que o que estávamos 
vivendo antes da pandemia. 

E em relação ao agronegócio e as 
agroindústrias, especificamente?

É importante em nossa análise 
pensar no agronegócio. A 
Castrolanda representa exatamente 
a integração das cadeias produtivas 
do agrobusiness de fato. Esse 
movimento, significa em torno de 
20% do Produto Interno Bruto (PIB) 
do planeta. É o maior negócio do 
mundo. 

O PIB vai cair em 2020? 
Certamente sim, porém dentro 
dessa queda, o menos afetado 
será o do agrobusiness. Temos 
algumas cadeias muito bem 
sucedidas. Mas temos diversas 
que poderiam ser melhor 
exploradas. Temos que olhar o 
agronegócio no país com uma 
visão de planejamento 
estratégico, olhando de A a Z, 
uma visão global. 

Se olharmos como plano 
estratégico, podemos dobrar o 
PIB do agronegócio brasileiro e, 
por consequência, aumentar o 
do Brasil também. 

Como o professor avalia o 
cooperativismo atualmente? A 
intercooperação pode ser 
considerada uma saída viável?

Temos que desenvolver o 
cooperativismo no Brasil em 
regiões onde ele ainda não está 
presente. Não podemos esquecer 
também do cooperativismo nas 
grandes cidades, que é onde será 
desenvolvido o micro e pequeno 
empresário. 

Nesse momento o 
cooperativismo mundial poderia 
ter uma ordem, uma voz. Seria o 
momento dessa intercooperação 
ativada, para que todas 
atuassem sem fronteiras. Seria a 
grande diferença para darmos 
um salto mais veloz no planeta, 
na recuperação mais rápida da 
economia. No Brasil da mesma 
forma, deveríamos ter uma 
orquestração para se ajudar 
entre as cooperativas.

A intercooperação é um primeiro 
passo da possibilidade da vitória 
da dignidade humana. E com 
uma coisa importante: ao fazer 
isso, não significa que você está 
excluindo aquilo que não é 
cooperativa. Muito pelo 
contrário. O cooperativismo é 
uma base que tem como 
fundamento estimular a 

economia em todos os níveis. 
Está na hora de nossos líderes 
entenderem esse chamado para o 
novo mundo que teremos de 
enfrentar.

E em relação aos jovens e o 
surgimento de novas lideranças. 
A Castrolanda possui atualmente 
três gerações de Cooperados que 
convivem. Como agir diante 
desse cenário?

Quem vai liderar o mundo, em 
2050, serão os jovens de hoje. O 
mundo estará dependendo de 
uma maior ou menor consciência 
evolutiva. Não que as gerações 
anteriores tenham sido um 
exemplo de tamanha magnitude.

Mas em meio aos traumas, 
tivemos muitas coisas bonitas. As 
forças do bem e mal sempre 
existiram, e a grande diferença do 
século 21 será como a juventude 
irá se organizar. E isso vai 
depender muito da educação que 
eles receberem hoje.

Você falou das três gerações na 
Castrolanda, os imigrantes que 
formaram nosso país eram muito 
sofridos, nenhum era rico. Pelo 
contrário, vinham de brutais 
dificuldades, muito maiores do 
que hoje. Eles passaram pela 
primeira guerra mundial, gripe 
espanhola, crise de 29, segunda 
guerra. Dentro dessas 
dificuldades eles criaram 
cooperativas como a Castrolanda. 
Nada é perfeito, obviamente, mas 
o aperfeiçoamento ocorre 
diariamente nas ações. 

Como tratar a nova geração? Se 
essa geração for criada sob o 

símbolo do medo, nós vamos 
atrasar a evolução do planeta em 
100 anos. Se elas forem criadas 
sob o símbolo da coragem e 
olharem o cenário como uma 
oportunidade, teremos uma 
evolução como nunca vimos 
antes.

E para alcançar esse patamar, o 
que é preciso fazer? Quais 
atitudes tomar?

Os jovens de hoje precisam de 
bons exemplos e de coragem para 
se tornarem líderes no futuro. A 
juventude é movida por 
propósitos e sentido de vida. E a 
cooperação tem um papel 
relevante nesse processo.

Quem é a melhor pessoa para 
falar sobre sucessão para um 
jovem? Outro jovem. Então temos 
que achar jovens que já carregam 
isso dentro deles, para que eles 
possam influenciar outros e 
serem vozes de convencimento e 
persuasão.

E como seria essa linguagem?

Temos que falar do mundo da 
cooperação com os jovens dos 
grandes centros também, criar 
essa conscientização neles. A 
juventude anterior ficou mal 
formada, pois os pais se 
preocuparam muito em esconder 
as dificuldades dos filhos. 

Fator vital para a boa educação 
para conscientização é ter líderes 
que não reclamem do mundo, não 
busquem culpados e tragam pra 
si as responsabilidades de 
aperfeiçoar o que não é perfeito. 

Castrolanda cria gerência 
regional em SP e aproxima 
contato com Cooperados
Desde o mês de abril, com objetivo de intensificar e expandir 
as atividades no estado, realizar a interlocução com os 
trabalhos no Paraná, fortalecer os negócios e aproximar os 
vínculos com os associados da região, quem assume a função 
de gerente regional em São Paulo é Cleudiney Iank. 

Com 36 anos de experiência na Castrolanda e vasto 
conhecimento de toda a estrutura da Cooperativa, o gestor 
tem o desafio de atender as demandas dos produtores nas 
diversas cadeias de negócio - agrícola, carnes e leite. 
Utilizando seu potencial de relacionamento e visão de 
desenvolvimento, o profissional tem atuado em consonância 
com as diretrizes da diretoria e respaldado pelo planejamento 
estratégico.

A juventude deve ser olhada como 
única e ser diferente das gerações 
anteriores. É necessário uma 
linguagem diferente, ter núcleos 
nas cooperativas para falar a 
língua dessas pessoas. Deve-se 
criar uma estratégia envolvente e 
carismática para engajar o jovem. 
Usar a minoria que tem total 
consciência para elevar o nível 
dos demais. 

Qual o papel das cooperativas? O 
que é possível ser feito com essas 
lideranças? 

As cooperativas que tenho 
acompanhado presencialmente e 
assistido assembleias de 
demonstração de resultados dão 
um show de democracia. Abrem 
salários dos presidentes, fazem 
eleições abertas.

Quando uma cooperativa não é 
liderada de acordo com os valores 
reais do cooperativismo, ela dá 
errado. Não existe cooperativa 
sem esses valores filosóficos 
fundamentais, rigor e integridade 
da sua liderança. Podemos ver 
isso em cooperativas que estão aí 
há muitos anos, o estado do 
Paraná é um exemplo com 
diversas delas. Então a liderança é 
o que liga o sonho com a 
esperança. 

O sonho é o poder maravilhoso do 
ser humano de imaginar. É 
arriscado se você o confunde com 
ilusão. A esperança é a fé absoluta 
da capacidade humana de 
progredir. E é a liderança que liga 
essas duas coisas, pois ela é a 
consciência entre os dois.

Um grande líder não existe pra 
fazer o que as pessoas querem, e 
sim o que deve ser feito. Ele 
precisa ser um guardião desses 
valores e princípios. E eles darão 
certo se forem fundamentados. E 
no planeta terra não adianta, você 
não vai conseguir ser bem 
sucedido se o outro não for 
também. Isso pode durar 10, 20, 
100 anos, mas vai ser inexorável. 

Todos os grandes pensadores 
com quem já conversei sempre 

dizem: um bom líder vem de 
berço, da educação. Obviamente 
que quem já está envolvido em 
cooperativa, sai na frente, pois o 
cooperativismo traz consigo 
valores ascensionais. E quem 
convive nesse habitat, conta com 
uma vantagem competitiva para 
a mais difícil arte do mundo, que 
é a arte de liderar.  

Quais as principais virtudes que 
consegue observar dos jovens 
que assumem esse papel?

Essa geração já nasceu inserida 
em um mundo midiático e digital. 
Eles poderão trazer novas 
tecnologias para os negócios, 
fazer uma gestão mais 
automatizada.  Nós poderemos 
passar a fazer coisas antes 
impossíveis, utilizando as novas 
tecnologias, e isso oferece uma 
possibilidade de performance 
bem mais avançada.

A geração atual tem à disposição 
um arsenal científico espetacular.  
Não será por falta de 
conhecimento que essa pessoa 
não será bem sucedida, e sim por 
falta de consciência e design 
thinking. E aí voltamos para o 
lado humano: você não faz nada 
sozinho. Por isso precisará 
integrar sistemas, pessoas de 
diferentes talentos, porque o 
resultado da gestão do negócio 
será dado pela reunião das 
diversidades e diferentes 
conhecimentos. Envolve também 
um trabalho de autoconsciência e 
autoconhecimento. Se você sabe 
que não é bom em alguma coisa, 
se não gosta de algum assunto, 
você vai buscar pessoas e 
conhecimentos para te ajudarem.

Portanto, o jovem para assumir 
esse novo mundo, tem a sua 
disposição facilidades 
tecnológicas e científicas como 
nunca, tem a sua disposição o 
mundo aberto para buscar 
relações comerciais, conquistar 
as pessoas. Ele precisa saber no 
que ele é bom e no que não é para 
buscar ajuda e aperfeiçoamento.

“Recebi o convite com grande entusiasmo. 
Durante todos esses anos trabalhei nas áreas de 
faturamento, distribuição de defensivos e 
fertilizantes, na Unidade de Beneficiamento de 
Sementes (UBS), um longo período nos Negócios 
Batata, na Área Comercial de Feijão e Cerveja e, 
por último, nos Negócios Agrícola. Agora tenho a 
missão de desenvolver meus trabalhos em uma 
nova função estratégica. Sabemos das nossas 
necessidades e trabalharemos dia a dia para 
aprimorar as ações na região e para que a 
Cooperativa se desenvolva cada vez mais”, 
enfatiza.

O Cooperado Carlos Shigueo Arie, membro do 
Comitê de Agricultores, comenta que a 
medida vai aproximar as demandas e facilitar 
o contato entre a Cooperativa e os 
produtores. “A decisão é muito positiva e 
veio para suprimir uma necessidade da 
região. É um canal direto que passamos a ter, 
como suporte e também para absorver os 
interesses e as exigência dos produtores”, 
destaca Shigueo.

O novo gerente, que está alocado na cidade de 
Itaberá/SP, iniciou os trabalhos de 
relacionamento, prospecção e tem interagido 
diariamente com produtores, empresas e 
parceiros. O plano de ação desenvolvido para 
a região prevê que todos os Cooperados do 
estado recebam o contato em suas 
propriedades. 



Vivemos um momento de 
transformação e um cenário 
totalmente atípico, como o senhor 
vê o mundo hoje e o que podemos 
esperar para os próximos anos?

Após um trauma de imensas 
dimensões, como o que estamos 
enfrentando, dificilmente as coisas 
voltem a ser como era antes. E um 
ponto importante sobre os traumas, 
e isso vale tanto para pessoas, 
quanto para empresas, é o fato de 
que não devemos nos apegar ao 
passado. É necessário projetar as 
novas circunstâncias.

Também não gosto da ideia de que 
no planeta temos cinco bilhões de 
pessoas na faixa da miséria, oito mil 
crianças morrendo por dia de fome. 
Desigualdades brutais que estão 
sendo escancaradas pela crise, 
inclusive a desigualdade digital. 
Todavia, é necessário encarar os 
fatos para então mudarmos a 
realidade.

A Covid-19 mostra que o mundo é 
imperfeito, a missão humana é 
buscar o aprimoramento.  Vejo 
quatro junções extraordinárias em 
nosso planeta, desde que elas se 
encontrem: a primeira é o 
cooperativismo. Ele não surgiu de 
mares calmos, surgiu de tempos 
difíceis. O movimento 
cooperativista tem sempre uma 
visão de longo prazo, com muito 
pragmatismo e educação, porque o 
grande objetivo do cooperativismo é 
não deixar ninguém para trás. 

Existem mais de 1 bilhão de pessoas 
envolvidas no movimento 
cooperativista no mundo. No Brasil, 
são cerca de 14 milhões. Temos aí 
um fator real e preparado para o 
mundo pós-Covid.
 
Segundo, precisaremos de uma 
reinicialização econômica do 
planeta. O empreendedorismo vai 
passar atuar muito próximo ao 
agronegócio. Isso significa o 
desenvolvimento de áreas em 
países subdesenvolvidos, como 

África e Sul da Ásia, e em países 
como o nosso, um aperfeiçoamento 
em regiões como Norte e Nordeste. 
Então vamos assistir a 
reinicialização do planeta sob uma 
base que permita o 
desenvolvimento de riqueza. E o 
agro pode ser essa saída para gerar 
oportunidades para muitas pessoas.

Terceiro ponto: iremos assistir 
muitos fundos de investimentos, as 
corporações mais poderosas do 
planeta, organizações de 
desenvolvimento internacional, os 
100 mil mais ricos do planeta, 
obrigados a fazer inversões em 
investimentos de capitais. Existe 
uma consciência no capitalismo das 
grandes corporações nesse 
desenvolvimento.

O quarto fator eu imagino que seja a 
sensibilidade humana, que está 
sendo chacoalhada, ao escancarar a 
fragilidade humana e do nosso 
planeta. Através do que estamos 
vivendo, da mídia, podemos ter 
consciência dessa devastação. Um 
vírus minúsculo e invisível que é 
capaz de matar milhares de pessoas 
por dia. 

Passaremos a ter uma consciência 
de sensibilidade humana para os 
aspectos de saúde, segurança, meio 
ambiente, de nossa vulnerabilidade 
a tudo que acontece no mundo. Se 
esses quatro pilares forem 
integrados pelas boas lideranças do 
mundo, teremos um futuro muito 
melhor do que o que estávamos 
vivendo antes da pandemia. 

E em relação ao agronegócio e as 
agroindústrias, especificamente?

É importante em nossa análise 
pensar no agronegócio. A 
Castrolanda representa exatamente 
a integração das cadeias produtivas 
do agrobusiness de fato. Esse 
movimento, significa em torno de 
20% do Produto Interno Bruto (PIB) 
do planeta. É o maior negócio do 
mundo. 

O PIB vai cair em 2020? 
Certamente sim, porém dentro 
dessa queda, o menos afetado 
será o do agrobusiness. Temos 
algumas cadeias muito bem 
sucedidas. Mas temos diversas 
que poderiam ser melhor 
exploradas. Temos que olhar o 
agronegócio no país com uma 
visão de planejamento 
estratégico, olhando de A a Z, 
uma visão global. 

Se olharmos como plano 
estratégico, podemos dobrar o 
PIB do agronegócio brasileiro e, 
por consequência, aumentar o 
do Brasil também. 

Como o professor avalia o 
cooperativismo atualmente? A 
intercooperação pode ser 
considerada uma saída viável?

Temos que desenvolver o 
cooperativismo no Brasil em 
regiões onde ele ainda não está 
presente. Não podemos esquecer 
também do cooperativismo nas 
grandes cidades, que é onde será 
desenvolvido o micro e pequeno 
empresário. 

Nesse momento o 
cooperativismo mundial poderia 
ter uma ordem, uma voz. Seria o 
momento dessa intercooperação 
ativada, para que todas 
atuassem sem fronteiras. Seria a 
grande diferença para darmos 
um salto mais veloz no planeta, 
na recuperação mais rápida da 
economia. No Brasil da mesma 
forma, deveríamos ter uma 
orquestração para se ajudar 
entre as cooperativas.

A intercooperação é um primeiro 
passo da possibilidade da vitória 
da dignidade humana. E com 
uma coisa importante: ao fazer 
isso, não significa que você está 
excluindo aquilo que não é 
cooperativa. Muito pelo 
contrário. O cooperativismo é 
uma base que tem como 
fundamento estimular a 

economia em todos os níveis. 
Está na hora de nossos líderes 
entenderem esse chamado para o 
novo mundo que teremos de 
enfrentar.

E em relação aos jovens e o 
surgimento de novas lideranças. 
A Castrolanda possui atualmente 
três gerações de Cooperados que 
convivem. Como agir diante 
desse cenário?

Quem vai liderar o mundo, em 
2050, serão os jovens de hoje. O 
mundo estará dependendo de 
uma maior ou menor consciência 
evolutiva. Não que as gerações 
anteriores tenham sido um 
exemplo de tamanha magnitude.

Mas em meio aos traumas, 
tivemos muitas coisas bonitas. As 
forças do bem e mal sempre 
existiram, e a grande diferença do 
século 21 será como a juventude 
irá se organizar. E isso vai 
depender muito da educação que 
eles receberem hoje.

Você falou das três gerações na 
Castrolanda, os imigrantes que 
formaram nosso país eram muito 
sofridos, nenhum era rico. Pelo 
contrário, vinham de brutais 
dificuldades, muito maiores do 
que hoje. Eles passaram pela 
primeira guerra mundial, gripe 
espanhola, crise de 29, segunda 
guerra. Dentro dessas 
dificuldades eles criaram 
cooperativas como a Castrolanda. 
Nada é perfeito, obviamente, mas 
o aperfeiçoamento ocorre 
diariamente nas ações. 

Como tratar a nova geração? Se 
essa geração for criada sob o 

símbolo do medo, nós vamos 
atrasar a evolução do planeta em 
100 anos. Se elas forem criadas 
sob o símbolo da coragem e 
olharem o cenário como uma 
oportunidade, teremos uma 
evolução como nunca vimos 
antes.

E para alcançar esse patamar, o 
que é preciso fazer? Quais 
atitudes tomar?

Os jovens de hoje precisam de 
bons exemplos e de coragem para 
se tornarem líderes no futuro. A 
juventude é movida por 
propósitos e sentido de vida. E a 
cooperação tem um papel 
relevante nesse processo.

Quem é a melhor pessoa para 
falar sobre sucessão para um 
jovem? Outro jovem. Então temos 
que achar jovens que já carregam 
isso dentro deles, para que eles 
possam influenciar outros e 
serem vozes de convencimento e 
persuasão.

E como seria essa linguagem?

Temos que falar do mundo da 
cooperação com os jovens dos 
grandes centros também, criar 
essa conscientização neles. A 
juventude anterior ficou mal 
formada, pois os pais se 
preocuparam muito em esconder 
as dificuldades dos filhos. 

Fator vital para a boa educação 
para conscientização é ter líderes 
que não reclamem do mundo, não 
busquem culpados e tragam pra 
si as responsabilidades de 
aperfeiçoar o que não é perfeito. 

A juventude deve ser olhada como 
única e ser diferente das gerações 
anteriores. É necessário uma 
linguagem diferente, ter núcleos 
nas cooperativas para falar a 
língua dessas pessoas. Deve-se 
criar uma estratégia envolvente e 
carismática para engajar o jovem. 
Usar a minoria que tem total 
consciência para elevar o nível 
dos demais. 

Qual o papel das cooperativas? O 
que é possível ser feito com essas 
lideranças? 

As cooperativas que tenho 
acompanhado presencialmente e 
assistido assembleias de 
demonstração de resultados dão 
um show de democracia. Abrem 
salários dos presidentes, fazem 
eleições abertas.

Quando uma cooperativa não é 
liderada de acordo com os valores 
reais do cooperativismo, ela dá 
errado. Não existe cooperativa 
sem esses valores filosóficos 
fundamentais, rigor e integridade 
da sua liderança. Podemos ver 
isso em cooperativas que estão aí 
há muitos anos, o estado do 
Paraná é um exemplo com 
diversas delas. Então a liderança é 
o que liga o sonho com a 
esperança. 

O sonho é o poder maravilhoso do 
ser humano de imaginar. É 
arriscado se você o confunde com 
ilusão. A esperança é a fé absoluta 
da capacidade humana de 
progredir. E é a liderança que liga 
essas duas coisas, pois ela é a 
consciência entre os dois.

Um grande líder não existe pra 
fazer o que as pessoas querem, e 
sim o que deve ser feito. Ele 
precisa ser um guardião desses 
valores e princípios. E eles darão 
certo se forem fundamentados. E 
no planeta terra não adianta, você 
não vai conseguir ser bem 
sucedido se o outro não for 
também. Isso pode durar 10, 20, 
100 anos, mas vai ser inexorável. 

Todos os grandes pensadores 
com quem já conversei sempre 

dizem: um bom líder vem de 
berço, da educação. Obviamente 
que quem já está envolvido em 
cooperativa, sai na frente, pois o 
cooperativismo traz consigo 
valores ascensionais. E quem 
convive nesse habitat, conta com 
uma vantagem competitiva para 
a mais difícil arte do mundo, que 
é a arte de liderar.  

Quais as principais virtudes que 
consegue observar dos jovens 
que assumem esse papel?

Essa geração já nasceu inserida 
em um mundo midiático e digital. 
Eles poderão trazer novas 
tecnologias para os negócios, 
fazer uma gestão mais 
automatizada.  Nós poderemos 
passar a fazer coisas antes 
impossíveis, utilizando as novas 
tecnologias, e isso oferece uma 
possibilidade de performance 
bem mais avançada.

A geração atual tem à disposição 
um arsenal científico espetacular.  
Não será por falta de 
conhecimento que essa pessoa 
não será bem sucedida, e sim por 
falta de consciência e design 
thinking. E aí voltamos para o 
lado humano: você não faz nada 
sozinho. Por isso precisará 
integrar sistemas, pessoas de 
diferentes talentos, porque o 
resultado da gestão do negócio 
será dado pela reunião das 
diversidades e diferentes 
conhecimentos. Envolve também 
um trabalho de autoconsciência e 
autoconhecimento. Se você sabe 
que não é bom em alguma coisa, 
se não gosta de algum assunto, 
você vai buscar pessoas e 
conhecimentos para te ajudarem.

Portanto, o jovem para assumir 
esse novo mundo, tem a sua 
disposição facilidades 
tecnológicas e científicas como 
nunca, tem a sua disposição o 
mundo aberto para buscar 
relações comerciais, conquistar 
as pessoas. Ele precisa saber no 
que ele é bom e no que não é para 
buscar ajuda e aperfeiçoamento.
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Ramo Agrícola

Ramo Pecuário

3,3

6,5

-2,7

4,9

2,8

12,3

0,5

-0,1

5,0

1,4

0,1

6,0

1,5

0,6

5,44

Tabela - Taxas de
variação anuais do
PIB do Agronegócio
(2019/2018,
valores em %).

Sozinho, o Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio representa 15% da economia do 
estado mais rico do país, de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia 
Aplicada (Cepea/USP). “A produção agrícola paulista é uma grande demonstração de 
força do empreendedorismo em pequena, média e grande escala. Além disso, a região 
possui o agro mais diversificado e tecnológico do Brasil”, pondera. Com crescimento de 
1,5% no último ano, o segmento é marcado pelo amplo parque industrial e intensas 
atividades de serviços.

Para os próximos meses a expectativa é a criação de um grupo de estudo, realizando 
reuniões periódicas para tratar dos principais interesses dos associados.

Cleudiney Iank
Gerente Regional em São Paulo

Estamos com o desafio de diminuir o 
distanciamento. Vamos conhecer a 
realidade de cada um. Temos 
bastante para aprender e, sem 
dúvida, iremos aperfeiçoar o modelo 
de trabalho e tornar essa relação 
mais dinâmica e harmônica”



Vivemos um momento de 
transformação e um cenário 
totalmente atípico, como o senhor 
vê o mundo hoje e o que podemos 
esperar para os próximos anos?

Após um trauma de imensas 
dimensões, como o que estamos 
enfrentando, dificilmente as coisas 
voltem a ser como era antes. E um 
ponto importante sobre os traumas, 
e isso vale tanto para pessoas, 
quanto para empresas, é o fato de 
que não devemos nos apegar ao 
passado. É necessário projetar as 
novas circunstâncias.

Também não gosto da ideia de que 
no planeta temos cinco bilhões de 
pessoas na faixa da miséria, oito mil 
crianças morrendo por dia de fome. 
Desigualdades brutais que estão 
sendo escancaradas pela crise, 
inclusive a desigualdade digital. 
Todavia, é necessário encarar os 
fatos para então mudarmos a 
realidade.

A Covid-19 mostra que o mundo é 
imperfeito, a missão humana é 
buscar o aprimoramento.  Vejo 
quatro junções extraordinárias em 
nosso planeta, desde que elas se 
encontrem: a primeira é o 
cooperativismo. Ele não surgiu de 
mares calmos, surgiu de tempos 
difíceis. O movimento 
cooperativista tem sempre uma 
visão de longo prazo, com muito 
pragmatismo e educação, porque o 
grande objetivo do cooperativismo é 
não deixar ninguém para trás. 

Existem mais de 1 bilhão de pessoas 
envolvidas no movimento 
cooperativista no mundo. No Brasil, 
são cerca de 14 milhões. Temos aí 
um fator real e preparado para o 
mundo pós-Covid.
 
Segundo, precisaremos de uma 
reinicialização econômica do 
planeta. O empreendedorismo vai 
passar atuar muito próximo ao 
agronegócio. Isso significa o 
desenvolvimento de áreas em 
países subdesenvolvidos, como 

África e Sul da Ásia, e em países 
como o nosso, um aperfeiçoamento 
em regiões como Norte e Nordeste. 
Então vamos assistir a 
reinicialização do planeta sob uma 
base que permita o 
desenvolvimento de riqueza. E o 
agro pode ser essa saída para gerar 
oportunidades para muitas pessoas.

Terceiro ponto: iremos assistir 
muitos fundos de investimentos, as 
corporações mais poderosas do 
planeta, organizações de 
desenvolvimento internacional, os 
100 mil mais ricos do planeta, 
obrigados a fazer inversões em 
investimentos de capitais. Existe 
uma consciência no capitalismo das 
grandes corporações nesse 
desenvolvimento.

O quarto fator eu imagino que seja a 
sensibilidade humana, que está 
sendo chacoalhada, ao escancarar a 
fragilidade humana e do nosso 
planeta. Através do que estamos 
vivendo, da mídia, podemos ter 
consciência dessa devastação. Um 
vírus minúsculo e invisível que é 
capaz de matar milhares de pessoas 
por dia. 

Passaremos a ter uma consciência 
de sensibilidade humana para os 
aspectos de saúde, segurança, meio 
ambiente, de nossa vulnerabilidade 
a tudo que acontece no mundo. Se 
esses quatro pilares forem 
integrados pelas boas lideranças do 
mundo, teremos um futuro muito 
melhor do que o que estávamos 
vivendo antes da pandemia. 

E em relação ao agronegócio e as 
agroindústrias, especificamente?

É importante em nossa análise 
pensar no agronegócio. A 
Castrolanda representa exatamente 
a integração das cadeias produtivas 
do agrobusiness de fato. Esse 
movimento, significa em torno de 
20% do Produto Interno Bruto (PIB) 
do planeta. É o maior negócio do 
mundo. 

O PIB vai cair em 2020? 
Certamente sim, porém dentro 
dessa queda, o menos afetado 
será o do agrobusiness. Temos 
algumas cadeias muito bem 
sucedidas. Mas temos diversas 
que poderiam ser melhor 
exploradas. Temos que olhar o 
agronegócio no país com uma 
visão de planejamento 
estratégico, olhando de A a Z, 
uma visão global. 

Se olharmos como plano 
estratégico, podemos dobrar o 
PIB do agronegócio brasileiro e, 
por consequência, aumentar o 
do Brasil também. 

Como o professor avalia o 
cooperativismo atualmente? A 
intercooperação pode ser 
considerada uma saída viável?

Temos que desenvolver o 
cooperativismo no Brasil em 
regiões onde ele ainda não está 
presente. Não podemos esquecer 
também do cooperativismo nas 
grandes cidades, que é onde será 
desenvolvido o micro e pequeno 
empresário. 

Nesse momento o 
cooperativismo mundial poderia 
ter uma ordem, uma voz. Seria o 
momento dessa intercooperação 
ativada, para que todas 
atuassem sem fronteiras. Seria a 
grande diferença para darmos 
um salto mais veloz no planeta, 
na recuperação mais rápida da 
economia. No Brasil da mesma 
forma, deveríamos ter uma 
orquestração para se ajudar 
entre as cooperativas.

A intercooperação é um primeiro 
passo da possibilidade da vitória 
da dignidade humana. E com 
uma coisa importante: ao fazer 
isso, não significa que você está 
excluindo aquilo que não é 
cooperativa. Muito pelo 
contrário. O cooperativismo é 
uma base que tem como 
fundamento estimular a 

economia em todos os níveis. 
Está na hora de nossos líderes 
entenderem esse chamado para o 
novo mundo que teremos de 
enfrentar.

E em relação aos jovens e o 
surgimento de novas lideranças. 
A Castrolanda possui atualmente 
três gerações de Cooperados que 
convivem. Como agir diante 
desse cenário?

Quem vai liderar o mundo, em 
2050, serão os jovens de hoje. O 
mundo estará dependendo de 
uma maior ou menor consciência 
evolutiva. Não que as gerações 
anteriores tenham sido um 
exemplo de tamanha magnitude.

Mas em meio aos traumas, 
tivemos muitas coisas bonitas. As 
forças do bem e mal sempre 
existiram, e a grande diferença do 
século 21 será como a juventude 
irá se organizar. E isso vai 
depender muito da educação que 
eles receberem hoje.

Você falou das três gerações na 
Castrolanda, os imigrantes que 
formaram nosso país eram muito 
sofridos, nenhum era rico. Pelo 
contrário, vinham de brutais 
dificuldades, muito maiores do 
que hoje. Eles passaram pela 
primeira guerra mundial, gripe 
espanhola, crise de 29, segunda 
guerra. Dentro dessas 
dificuldades eles criaram 
cooperativas como a Castrolanda. 
Nada é perfeito, obviamente, mas 
o aperfeiçoamento ocorre 
diariamente nas ações. 

Como tratar a nova geração? Se 
essa geração for criada sob o 

símbolo do medo, nós vamos 
atrasar a evolução do planeta em 
100 anos. Se elas forem criadas 
sob o símbolo da coragem e 
olharem o cenário como uma 
oportunidade, teremos uma 
evolução como nunca vimos 
antes.

E para alcançar esse patamar, o 
que é preciso fazer? Quais 
atitudes tomar?

Os jovens de hoje precisam de 
bons exemplos e de coragem para 
se tornarem líderes no futuro. A 
juventude é movida por 
propósitos e sentido de vida. E a 
cooperação tem um papel 
relevante nesse processo.

Quem é a melhor pessoa para 
falar sobre sucessão para um 
jovem? Outro jovem. Então temos 
que achar jovens que já carregam 
isso dentro deles, para que eles 
possam influenciar outros e 
serem vozes de convencimento e 
persuasão.

E como seria essa linguagem?

Temos que falar do mundo da 
cooperação com os jovens dos 
grandes centros também, criar 
essa conscientização neles. A 
juventude anterior ficou mal 
formada, pois os pais se 
preocuparam muito em esconder 
as dificuldades dos filhos. 

Fator vital para a boa educação 
para conscientização é ter líderes 
que não reclamem do mundo, não 
busquem culpados e tragam pra 
si as responsabilidades de 
aperfeiçoar o que não é perfeito. 

Medidas de desburocratização 
na tomada do crédito rural e 
a atuação da Castrolanda 
na viabilização das concessões
O Conselho Monetário Nacional (CNM), 
como ação emergencial para os produtores 
rurais, realizou uma série de medidas para 
facilitar a concessão e o controle das 
operações de crédito rural no país. As 
medidas emergenciais, tomadas em função 
do avanço da pandemia da Covid-19 em todo 
o país, foram publicadas no Diário Oficial da 
União (DOU) por meio da Resolução 4.810.

Em conversa com a equipe da Castrolanda 
Revista, o Supervisor Financeiro de Crédito e 
Seguro Rural da Cooperativa, Jefferson 
Neves destaca que o material traz benefícios 
aos Cooperados ao acelerar a tomada de 
recurso e permitir também uma renovação 
simplificada de custeios agrícolas e 
pecuários.

“Apesar de termos um fluxo diferenciado de 
crédito, a grande vantagem é uma maior 
rapidez no processo. Não há morosidade de 
pegar uma cédula, levar ao cartório, 
registrar novamente, para só então a 
instituição financeira liberar o 
financiamento. Em momento como o que 
vivemos, a agilidade é imprescindível”, 
destaca Jefferson.

Outra questão importante implementada na 
resolução diz respeito a apresentação da 
Guia de Trânsito Animal (GTA) e ficha 
sanitária. O texto válido permite adiar para o 
final do mês de julho a apresentação dos 
documentos. Há recomendação, no entanto, 
é a de que os todos os documentos sejam 
guardados, a fim de comprovar nos prazos 
estabelecidos pelas resoluções no momento 
adequado. 

A Castrolanda, além de se adequar 
instantaneamente aos pontos abordados e 
informar os seus Cooperados sobre as 
possibilidades, desde o início de março 
estruturou uma série de outros modelos de 
atuação pensados e articulados para 
trabalhar de uma maneira diferenciada e 
assertiva. 
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A juventude deve ser olhada como 
única e ser diferente das gerações 
anteriores. É necessário uma 
linguagem diferente, ter núcleos 
nas cooperativas para falar a 
língua dessas pessoas. Deve-se 
criar uma estratégia envolvente e 
carismática para engajar o jovem. 
Usar a minoria que tem total 
consciência para elevar o nível 
dos demais. 

Qual o papel das cooperativas? O 
que é possível ser feito com essas 
lideranças? 

As cooperativas que tenho 
acompanhado presencialmente e 
assistido assembleias de 
demonstração de resultados dão 
um show de democracia. Abrem 
salários dos presidentes, fazem 
eleições abertas.

Quando uma cooperativa não é 
liderada de acordo com os valores 
reais do cooperativismo, ela dá 
errado. Não existe cooperativa 
sem esses valores filosóficos 
fundamentais, rigor e integridade 
da sua liderança. Podemos ver 
isso em cooperativas que estão aí 
há muitos anos, o estado do 
Paraná é um exemplo com 
diversas delas. Então a liderança é 
o que liga o sonho com a 
esperança. 

O sonho é o poder maravilhoso do 
ser humano de imaginar. É 
arriscado se você o confunde com 
ilusão. A esperança é a fé absoluta 
da capacidade humana de 
progredir. E é a liderança que liga 
essas duas coisas, pois ela é a 
consciência entre os dois.

Um grande líder não existe pra 
fazer o que as pessoas querem, e 
sim o que deve ser feito. Ele 
precisa ser um guardião desses 
valores e princípios. E eles darão 
certo se forem fundamentados. E 
no planeta terra não adianta, você 
não vai conseguir ser bem 
sucedido se o outro não for 
também. Isso pode durar 10, 20, 
100 anos, mas vai ser inexorável. 

Todos os grandes pensadores 
com quem já conversei sempre 

dizem: um bom líder vem de 
berço, da educação. Obviamente 
que quem já está envolvido em 
cooperativa, sai na frente, pois o 
cooperativismo traz consigo 
valores ascensionais. E quem 
convive nesse habitat, conta com 
uma vantagem competitiva para 
a mais difícil arte do mundo, que 
é a arte de liderar.  

Quais as principais virtudes que 
consegue observar dos jovens 
que assumem esse papel?

Essa geração já nasceu inserida 
em um mundo midiático e digital. 
Eles poderão trazer novas 
tecnologias para os negócios, 
fazer uma gestão mais 
automatizada.  Nós poderemos 
passar a fazer coisas antes 
impossíveis, utilizando as novas 
tecnologias, e isso oferece uma 
possibilidade de performance 
bem mais avançada.

A geração atual tem à disposição 
um arsenal científico espetacular.  
Não será por falta de 
conhecimento que essa pessoa 
não será bem sucedida, e sim por 
falta de consciência e design 
thinking. E aí voltamos para o 
lado humano: você não faz nada 
sozinho. Por isso precisará 
integrar sistemas, pessoas de 
diferentes talentos, porque o 
resultado da gestão do negócio 
será dado pela reunião das 
diversidades e diferentes 
conhecimentos. Envolve também 
um trabalho de autoconsciência e 
autoconhecimento. Se você sabe 
que não é bom em alguma coisa, 
se não gosta de algum assunto, 
você vai buscar pessoas e 
conhecimentos para te ajudarem.

Portanto, o jovem para assumir 
esse novo mundo, tem a sua 
disposição facilidades 
tecnológicas e científicas como 
nunca, tem a sua disposição o 
mundo aberto para buscar 
relações comerciais, conquistar 
as pessoas. Ele precisa saber no 
que ele é bom e no que não é para 
buscar ajuda e aperfeiçoamento.

Apesar de termos um fluxo 
diferenciado de crédito, 
a grande vantagem é uma 
maior rapidez no processo.
Em momento como o 
que vivemos, a agilidade 
é imprescindível”
Jefferson Neves 
Supervisor Financeiro

Antes mesmo das ações aprovadas pelo 
governo, já havia sido realizado, de maneira 
digital – através de WhatsApp, e-mail e 
ligações, contato prévio direto com 
produtores para entender as necessidades e 
a forma de financiamento. “O nosso trabalho 
é de agilizar os trâmites e tornar a atividade 
cada vez mais dinâmica para nossos 
Cooperados. O setor de crédito realizou uma 
linha direta e antecipou-se para diminuir a 
necessidade de se deslocar até a Cooperativa. 
Realizando o trâmite de maneira on-line, o 
nosso produtor só precisou ir ao banco no 
momento da assinatura da cédula, com 
horário marcado e sem aglomeração”, 
comenta o Supervisor.

“Ao realizar tais demandas, evita-se assim a 
necessidade de deslocamentos frequentes as 
instituições financeiras, a própria 
Cooperativa, como dá tranquilidade para que 
o produtor desenvolva suas atividades, 
concentre-se em seus negócios e preserve a 
sua saúde e dos demais”.



Vivemos um momento de 
transformação e um cenário 
totalmente atípico, como o senhor 
vê o mundo hoje e o que podemos 
esperar para os próximos anos?

Após um trauma de imensas 
dimensões, como o que estamos 
enfrentando, dificilmente as coisas 
voltem a ser como era antes. E um 
ponto importante sobre os traumas, 
e isso vale tanto para pessoas, 
quanto para empresas, é o fato de 
que não devemos nos apegar ao 
passado. É necessário projetar as 
novas circunstâncias.

Também não gosto da ideia de que 
no planeta temos cinco bilhões de 
pessoas na faixa da miséria, oito mil 
crianças morrendo por dia de fome. 
Desigualdades brutais que estão 
sendo escancaradas pela crise, 
inclusive a desigualdade digital. 
Todavia, é necessário encarar os 
fatos para então mudarmos a 
realidade.

A Covid-19 mostra que o mundo é 
imperfeito, a missão humana é 
buscar o aprimoramento.  Vejo 
quatro junções extraordinárias em 
nosso planeta, desde que elas se 
encontrem: a primeira é o 
cooperativismo. Ele não surgiu de 
mares calmos, surgiu de tempos 
difíceis. O movimento 
cooperativista tem sempre uma 
visão de longo prazo, com muito 
pragmatismo e educação, porque o 
grande objetivo do cooperativismo é 
não deixar ninguém para trás. 

Existem mais de 1 bilhão de pessoas 
envolvidas no movimento 
cooperativista no mundo. No Brasil, 
são cerca de 14 milhões. Temos aí 
um fator real e preparado para o 
mundo pós-Covid.
 
Segundo, precisaremos de uma 
reinicialização econômica do 
planeta. O empreendedorismo vai 
passar atuar muito próximo ao 
agronegócio. Isso significa o 
desenvolvimento de áreas em 
países subdesenvolvidos, como 

África e Sul da Ásia, e em países 
como o nosso, um aperfeiçoamento 
em regiões como Norte e Nordeste. 
Então vamos assistir a 
reinicialização do planeta sob uma 
base que permita o 
desenvolvimento de riqueza. E o 
agro pode ser essa saída para gerar 
oportunidades para muitas pessoas.

Terceiro ponto: iremos assistir 
muitos fundos de investimentos, as 
corporações mais poderosas do 
planeta, organizações de 
desenvolvimento internacional, os 
100 mil mais ricos do planeta, 
obrigados a fazer inversões em 
investimentos de capitais. Existe 
uma consciência no capitalismo das 
grandes corporações nesse 
desenvolvimento.

O quarto fator eu imagino que seja a 
sensibilidade humana, que está 
sendo chacoalhada, ao escancarar a 
fragilidade humana e do nosso 
planeta. Através do que estamos 
vivendo, da mídia, podemos ter 
consciência dessa devastação. Um 
vírus minúsculo e invisível que é 
capaz de matar milhares de pessoas 
por dia. 

Passaremos a ter uma consciência 
de sensibilidade humana para os 
aspectos de saúde, segurança, meio 
ambiente, de nossa vulnerabilidade 
a tudo que acontece no mundo. Se 
esses quatro pilares forem 
integrados pelas boas lideranças do 
mundo, teremos um futuro muito 
melhor do que o que estávamos 
vivendo antes da pandemia. 

E em relação ao agronegócio e as 
agroindústrias, especificamente?

É importante em nossa análise 
pensar no agronegócio. A 
Castrolanda representa exatamente 
a integração das cadeias produtivas 
do agrobusiness de fato. Esse 
movimento, significa em torno de 
20% do Produto Interno Bruto (PIB) 
do planeta. É o maior negócio do 
mundo. 

O PIB vai cair em 2020? 
Certamente sim, porém dentro 
dessa queda, o menos afetado 
será o do agrobusiness. Temos 
algumas cadeias muito bem 
sucedidas. Mas temos diversas 
que poderiam ser melhor 
exploradas. Temos que olhar o 
agronegócio no país com uma 
visão de planejamento 
estratégico, olhando de A a Z, 
uma visão global. 

Se olharmos como plano 
estratégico, podemos dobrar o 
PIB do agronegócio brasileiro e, 
por consequência, aumentar o 
do Brasil também. 

Como o professor avalia o 
cooperativismo atualmente? A 
intercooperação pode ser 
considerada uma saída viável?

Temos que desenvolver o 
cooperativismo no Brasil em 
regiões onde ele ainda não está 
presente. Não podemos esquecer 
também do cooperativismo nas 
grandes cidades, que é onde será 
desenvolvido o micro e pequeno 
empresário. 

Nesse momento o 
cooperativismo mundial poderia 
ter uma ordem, uma voz. Seria o 
momento dessa intercooperação 
ativada, para que todas 
atuassem sem fronteiras. Seria a 
grande diferença para darmos 
um salto mais veloz no planeta, 
na recuperação mais rápida da 
economia. No Brasil da mesma 
forma, deveríamos ter uma 
orquestração para se ajudar 
entre as cooperativas.

A intercooperação é um primeiro 
passo da possibilidade da vitória 
da dignidade humana. E com 
uma coisa importante: ao fazer 
isso, não significa que você está 
excluindo aquilo que não é 
cooperativa. Muito pelo 
contrário. O cooperativismo é 
uma base que tem como 
fundamento estimular a 

economia em todos os níveis. 
Está na hora de nossos líderes 
entenderem esse chamado para o 
novo mundo que teremos de 
enfrentar.

E em relação aos jovens e o 
surgimento de novas lideranças. 
A Castrolanda possui atualmente 
três gerações de Cooperados que 
convivem. Como agir diante 
desse cenário?

Quem vai liderar o mundo, em 
2050, serão os jovens de hoje. O 
mundo estará dependendo de 
uma maior ou menor consciência 
evolutiva. Não que as gerações 
anteriores tenham sido um 
exemplo de tamanha magnitude.

Mas em meio aos traumas, 
tivemos muitas coisas bonitas. As 
forças do bem e mal sempre 
existiram, e a grande diferença do 
século 21 será como a juventude 
irá se organizar. E isso vai 
depender muito da educação que 
eles receberem hoje.

Você falou das três gerações na 
Castrolanda, os imigrantes que 
formaram nosso país eram muito 
sofridos, nenhum era rico. Pelo 
contrário, vinham de brutais 
dificuldades, muito maiores do 
que hoje. Eles passaram pela 
primeira guerra mundial, gripe 
espanhola, crise de 29, segunda 
guerra. Dentro dessas 
dificuldades eles criaram 
cooperativas como a Castrolanda. 
Nada é perfeito, obviamente, mas 
o aperfeiçoamento ocorre 
diariamente nas ações. 

Como tratar a nova geração? Se 
essa geração for criada sob o 

símbolo do medo, nós vamos 
atrasar a evolução do planeta em 
100 anos. Se elas forem criadas 
sob o símbolo da coragem e 
olharem o cenário como uma 
oportunidade, teremos uma 
evolução como nunca vimos 
antes.

E para alcançar esse patamar, o 
que é preciso fazer? Quais 
atitudes tomar?

Os jovens de hoje precisam de 
bons exemplos e de coragem para 
se tornarem líderes no futuro. A 
juventude é movida por 
propósitos e sentido de vida. E a 
cooperação tem um papel 
relevante nesse processo.

Quem é a melhor pessoa para 
falar sobre sucessão para um 
jovem? Outro jovem. Então temos 
que achar jovens que já carregam 
isso dentro deles, para que eles 
possam influenciar outros e 
serem vozes de convencimento e 
persuasão.

E como seria essa linguagem?

Temos que falar do mundo da 
cooperação com os jovens dos 
grandes centros também, criar 
essa conscientização neles. A 
juventude anterior ficou mal 
formada, pois os pais se 
preocuparam muito em esconder 
as dificuldades dos filhos. 

Fator vital para a boa educação 
para conscientização é ter líderes 
que não reclamem do mundo, não 
busquem culpados e tragam pra 
si as responsabilidades de 
aperfeiçoar o que não é perfeito. 

A juventude deve ser olhada como 
única e ser diferente das gerações 
anteriores. É necessário uma 
linguagem diferente, ter núcleos 
nas cooperativas para falar a 
língua dessas pessoas. Deve-se 
criar uma estratégia envolvente e 
carismática para engajar o jovem. 
Usar a minoria que tem total 
consciência para elevar o nível 
dos demais. 

Qual o papel das cooperativas? O 
que é possível ser feito com essas 
lideranças? 

As cooperativas que tenho 
acompanhado presencialmente e 
assistido assembleias de 
demonstração de resultados dão 
um show de democracia. Abrem 
salários dos presidentes, fazem 
eleições abertas.

Quando uma cooperativa não é 
liderada de acordo com os valores 
reais do cooperativismo, ela dá 
errado. Não existe cooperativa 
sem esses valores filosóficos 
fundamentais, rigor e integridade 
da sua liderança. Podemos ver 
isso em cooperativas que estão aí 
há muitos anos, o estado do 
Paraná é um exemplo com 
diversas delas. Então a liderança é 
o que liga o sonho com a 
esperança. 

O sonho é o poder maravilhoso do 
ser humano de imaginar. É 
arriscado se você o confunde com 
ilusão. A esperança é a fé absoluta 
da capacidade humana de 
progredir. E é a liderança que liga 
essas duas coisas, pois ela é a 
consciência entre os dois.

Um grande líder não existe pra 
fazer o que as pessoas querem, e 
sim o que deve ser feito. Ele 
precisa ser um guardião desses 
valores e princípios. E eles darão 
certo se forem fundamentados. E 
no planeta terra não adianta, você 
não vai conseguir ser bem 
sucedido se o outro não for 
também. Isso pode durar 10, 20, 
100 anos, mas vai ser inexorável. 

Todos os grandes pensadores 
com quem já conversei sempre 

dizem: um bom líder vem de 
berço, da educação. Obviamente 
que quem já está envolvido em 
cooperativa, sai na frente, pois o 
cooperativismo traz consigo 
valores ascensionais. E quem 
convive nesse habitat, conta com 
uma vantagem competitiva para 
a mais difícil arte do mundo, que 
é a arte de liderar.  

Quais as principais virtudes que 
consegue observar dos jovens 
que assumem esse papel?

Essa geração já nasceu inserida 
em um mundo midiático e digital. 
Eles poderão trazer novas 
tecnologias para os negócios, 
fazer uma gestão mais 
automatizada.  Nós poderemos 
passar a fazer coisas antes 
impossíveis, utilizando as novas 
tecnologias, e isso oferece uma 
possibilidade de performance 
bem mais avançada.

A geração atual tem à disposição 
um arsenal científico espetacular.  
Não será por falta de 
conhecimento que essa pessoa 
não será bem sucedida, e sim por 
falta de consciência e design 
thinking. E aí voltamos para o 
lado humano: você não faz nada 
sozinho. Por isso precisará 
integrar sistemas, pessoas de 
diferentes talentos, porque o 
resultado da gestão do negócio 
será dado pela reunião das 
diversidades e diferentes 
conhecimentos. Envolve também 
um trabalho de autoconsciência e 
autoconhecimento. Se você sabe 
que não é bom em alguma coisa, 
se não gosta de algum assunto, 
você vai buscar pessoas e 
conhecimentos para te ajudarem.

Portanto, o jovem para assumir 
esse novo mundo, tem a sua 
disposição facilidades 
tecnológicas e científicas como 
nunca, tem a sua disposição o 
mundo aberto para buscar 
relações comerciais, conquistar 
as pessoas. Ele precisa saber no 
que ele é bom e no que não é para 
buscar ajuda e aperfeiçoamento.



Vivemos um momento de 
transformação e um cenário 
totalmente atípico, como o senhor 
vê o mundo hoje e o que podemos 
esperar para os próximos anos?

Após um trauma de imensas 
dimensões, como o que estamos 
enfrentando, dificilmente as coisas 
voltem a ser como era antes. E um 
ponto importante sobre os traumas, 
e isso vale tanto para pessoas, 
quanto para empresas, é o fato de 
que não devemos nos apegar ao 
passado. É necessário projetar as 
novas circunstâncias.

Também não gosto da ideia de que 
no planeta temos cinco bilhões de 
pessoas na faixa da miséria, oito mil 
crianças morrendo por dia de fome. 
Desigualdades brutais que estão 
sendo escancaradas pela crise, 
inclusive a desigualdade digital. 
Todavia, é necessário encarar os 
fatos para então mudarmos a 
realidade.

A Covid-19 mostra que o mundo é 
imperfeito, a missão humana é 
buscar o aprimoramento.  Vejo 
quatro junções extraordinárias em 
nosso planeta, desde que elas se 
encontrem: a primeira é o 
cooperativismo. Ele não surgiu de 
mares calmos, surgiu de tempos 
difíceis. O movimento 
cooperativista tem sempre uma 
visão de longo prazo, com muito 
pragmatismo e educação, porque o 
grande objetivo do cooperativismo é 
não deixar ninguém para trás. 

Existem mais de 1 bilhão de pessoas 
envolvidas no movimento 
cooperativista no mundo. No Brasil, 
são cerca de 14 milhões. Temos aí 
um fator real e preparado para o 
mundo pós-Covid.
 
Segundo, precisaremos de uma 
reinicialização econômica do 
planeta. O empreendedorismo vai 
passar atuar muito próximo ao 
agronegócio. Isso significa o 
desenvolvimento de áreas em 
países subdesenvolvidos, como 

África e Sul da Ásia, e em países 
como o nosso, um aperfeiçoamento 
em regiões como Norte e Nordeste. 
Então vamos assistir a 
reinicialização do planeta sob uma 
base que permita o 
desenvolvimento de riqueza. E o 
agro pode ser essa saída para gerar 
oportunidades para muitas pessoas.

Terceiro ponto: iremos assistir 
muitos fundos de investimentos, as 
corporações mais poderosas do 
planeta, organizações de 
desenvolvimento internacional, os 
100 mil mais ricos do planeta, 
obrigados a fazer inversões em 
investimentos de capitais. Existe 
uma consciência no capitalismo das 
grandes corporações nesse 
desenvolvimento.

O quarto fator eu imagino que seja a 
sensibilidade humana, que está 
sendo chacoalhada, ao escancarar a 
fragilidade humana e do nosso 
planeta. Através do que estamos 
vivendo, da mídia, podemos ter 
consciência dessa devastação. Um 
vírus minúsculo e invisível que é 
capaz de matar milhares de pessoas 
por dia. 

Passaremos a ter uma consciência 
de sensibilidade humana para os 
aspectos de saúde, segurança, meio 
ambiente, de nossa vulnerabilidade 
a tudo que acontece no mundo. Se 
esses quatro pilares forem 
integrados pelas boas lideranças do 
mundo, teremos um futuro muito 
melhor do que o que estávamos 
vivendo antes da pandemia. 

E em relação ao agronegócio e as 
agroindústrias, especificamente?

É importante em nossa análise 
pensar no agronegócio. A 
Castrolanda representa exatamente 
a integração das cadeias produtivas 
do agrobusiness de fato. Esse 
movimento, significa em torno de 
20% do Produto Interno Bruto (PIB) 
do planeta. É o maior negócio do 
mundo. 

O PIB vai cair em 2020? 
Certamente sim, porém dentro 
dessa queda, o menos afetado 
será o do agrobusiness. Temos 
algumas cadeias muito bem 
sucedidas. Mas temos diversas 
que poderiam ser melhor 
exploradas. Temos que olhar o 
agronegócio no país com uma 
visão de planejamento 
estratégico, olhando de A a Z, 
uma visão global. 

Se olharmos como plano 
estratégico, podemos dobrar o 
PIB do agronegócio brasileiro e, 
por consequência, aumentar o 
do Brasil também. 

Como o professor avalia o 
cooperativismo atualmente? A 
intercooperação pode ser 
considerada uma saída viável?

Temos que desenvolver o 
cooperativismo no Brasil em 
regiões onde ele ainda não está 
presente. Não podemos esquecer 
também do cooperativismo nas 
grandes cidades, que é onde será 
desenvolvido o micro e pequeno 
empresário. 

Nesse momento o 
cooperativismo mundial poderia 
ter uma ordem, uma voz. Seria o 
momento dessa intercooperação 
ativada, para que todas 
atuassem sem fronteiras. Seria a 
grande diferença para darmos 
um salto mais veloz no planeta, 
na recuperação mais rápida da 
economia. No Brasil da mesma 
forma, deveríamos ter uma 
orquestração para se ajudar 
entre as cooperativas.

A intercooperação é um primeiro 
passo da possibilidade da vitória 
da dignidade humana. E com 
uma coisa importante: ao fazer 
isso, não significa que você está 
excluindo aquilo que não é 
cooperativa. Muito pelo 
contrário. O cooperativismo é 
uma base que tem como 
fundamento estimular a 

economia em todos os níveis. 
Está na hora de nossos líderes 
entenderem esse chamado para o 
novo mundo que teremos de 
enfrentar.

E em relação aos jovens e o 
surgimento de novas lideranças. 
A Castrolanda possui atualmente 
três gerações de Cooperados que 
convivem. Como agir diante 
desse cenário?

Quem vai liderar o mundo, em 
2050, serão os jovens de hoje. O 
mundo estará dependendo de 
uma maior ou menor consciência 
evolutiva. Não que as gerações 
anteriores tenham sido um 
exemplo de tamanha magnitude.

Mas em meio aos traumas, 
tivemos muitas coisas bonitas. As 
forças do bem e mal sempre 
existiram, e a grande diferença do 
século 21 será como a juventude 
irá se organizar. E isso vai 
depender muito da educação que 
eles receberem hoje.

Você falou das três gerações na 
Castrolanda, os imigrantes que 
formaram nosso país eram muito 
sofridos, nenhum era rico. Pelo 
contrário, vinham de brutais 
dificuldades, muito maiores do 
que hoje. Eles passaram pela 
primeira guerra mundial, gripe 
espanhola, crise de 29, segunda 
guerra. Dentro dessas 
dificuldades eles criaram 
cooperativas como a Castrolanda. 
Nada é perfeito, obviamente, mas 
o aperfeiçoamento ocorre 
diariamente nas ações. 

Como tratar a nova geração? Se 
essa geração for criada sob o 

símbolo do medo, nós vamos 
atrasar a evolução do planeta em 
100 anos. Se elas forem criadas 
sob o símbolo da coragem e 
olharem o cenário como uma 
oportunidade, teremos uma 
evolução como nunca vimos 
antes.

E para alcançar esse patamar, o 
que é preciso fazer? Quais 
atitudes tomar?

Os jovens de hoje precisam de 
bons exemplos e de coragem para 
se tornarem líderes no futuro. A 
juventude é movida por 
propósitos e sentido de vida. E a 
cooperação tem um papel 
relevante nesse processo.

Quem é a melhor pessoa para 
falar sobre sucessão para um 
jovem? Outro jovem. Então temos 
que achar jovens que já carregam 
isso dentro deles, para que eles 
possam influenciar outros e 
serem vozes de convencimento e 
persuasão.

E como seria essa linguagem?

Temos que falar do mundo da 
cooperação com os jovens dos 
grandes centros também, criar 
essa conscientização neles. A 
juventude anterior ficou mal 
formada, pois os pais se 
preocuparam muito em esconder 
as dificuldades dos filhos. 

Fator vital para a boa educação 
para conscientização é ter líderes 
que não reclamem do mundo, não 
busquem culpados e tragam pra 
si as responsabilidades de 
aperfeiçoar o que não é perfeito. 

A juventude deve ser olhada como 
única e ser diferente das gerações 
anteriores. É necessário uma 
linguagem diferente, ter núcleos 
nas cooperativas para falar a 
língua dessas pessoas. Deve-se 
criar uma estratégia envolvente e 
carismática para engajar o jovem. 
Usar a minoria que tem total 
consciência para elevar o nível 
dos demais. 

Qual o papel das cooperativas? O 
que é possível ser feito com essas 
lideranças? 

As cooperativas que tenho 
acompanhado presencialmente e 
assistido assembleias de 
demonstração de resultados dão 
um show de democracia. Abrem 
salários dos presidentes, fazem 
eleições abertas.

Quando uma cooperativa não é 
liderada de acordo com os valores 
reais do cooperativismo, ela dá 
errado. Não existe cooperativa 
sem esses valores filosóficos 
fundamentais, rigor e integridade 
da sua liderança. Podemos ver 
isso em cooperativas que estão aí 
há muitos anos, o estado do 
Paraná é um exemplo com 
diversas delas. Então a liderança é 
o que liga o sonho com a 
esperança. 

O sonho é o poder maravilhoso do 
ser humano de imaginar. É 
arriscado se você o confunde com 
ilusão. A esperança é a fé absoluta 
da capacidade humana de 
progredir. E é a liderança que liga 
essas duas coisas, pois ela é a 
consciência entre os dois.

Um grande líder não existe pra 
fazer o que as pessoas querem, e 
sim o que deve ser feito. Ele 
precisa ser um guardião desses 
valores e princípios. E eles darão 
certo se forem fundamentados. E 
no planeta terra não adianta, você 
não vai conseguir ser bem 
sucedido se o outro não for 
também. Isso pode durar 10, 20, 
100 anos, mas vai ser inexorável. 

Todos os grandes pensadores 
com quem já conversei sempre 

dizem: um bom líder vem de 
berço, da educação. Obviamente 
que quem já está envolvido em 
cooperativa, sai na frente, pois o 
cooperativismo traz consigo 
valores ascensionais. E quem 
convive nesse habitat, conta com 
uma vantagem competitiva para 
a mais difícil arte do mundo, que 
é a arte de liderar.  

Quais as principais virtudes que 
consegue observar dos jovens 
que assumem esse papel?

Essa geração já nasceu inserida 
em um mundo midiático e digital. 
Eles poderão trazer novas 
tecnologias para os negócios, 
fazer uma gestão mais 
automatizada.  Nós poderemos 
passar a fazer coisas antes 
impossíveis, utilizando as novas 
tecnologias, e isso oferece uma 
possibilidade de performance 
bem mais avançada.

A geração atual tem à disposição 
um arsenal científico espetacular.  
Não será por falta de 
conhecimento que essa pessoa 
não será bem sucedida, e sim por 
falta de consciência e design 
thinking. E aí voltamos para o 
lado humano: você não faz nada 
sozinho. Por isso precisará 
integrar sistemas, pessoas de 
diferentes talentos, porque o 
resultado da gestão do negócio 
será dado pela reunião das 
diversidades e diferentes 
conhecimentos. Envolve também 
um trabalho de autoconsciência e 
autoconhecimento. Se você sabe 
que não é bom em alguma coisa, 
se não gosta de algum assunto, 
você vai buscar pessoas e 
conhecimentos para te ajudarem.

Portanto, o jovem para assumir 
esse novo mundo, tem a sua 
disposição facilidades 
tecnológicas e científicas como 
nunca, tem a sua disposição o 
mundo aberto para buscar 
relações comerciais, conquistar 
as pessoas. Ele precisa saber no 
que ele é bom e no que não é para 
buscar ajuda e aperfeiçoamento.
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Cooperativas Frísia, Castrolanda 
e Capal registram crescimento 
de 9,5% na captação de leite
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Fonte: Leite Brasil

A Associação Leite Brasil divulgou 
recentemente o ranking com as maiores 
empresas de laticínios do país. O resultado 
manteve a Unium entre as principais 
produtoras do Brasil, bem como, as 13 
demais empresas que já figuravam na lista 
em 2018 e que representam 31% da 
captação formal brasileira. Em termos 
gerais, a captação do leite cresceu 4,1% e 
soma 7,9 bilhões de litros (cerca de 21,6 
milhões de litros dia), tendo Nestlé, 
Laticínios Bela Vista e a união das 
Cooperativas Frísia, Castrolanda e Capal 
como as maiores, respectivamente. 

“Ficamos extremamente felizes pela 
divulgação do ranking e por 
permanecermos entre as principais 
empresas de laticínios do país. Os 
resultados, referentes ao ano de 2019, 

mostram que o modelo de intercooperação 
da Unium é extremamente viável”, salienta 
o Diretor Presidente da Castrolanda, 
Willem Berend Bouwman.

A Unium obteve crescimento de captação 
próximo a 10%. Com produção diária de 
2,200.000 litros e uma média de 1.700 litros 
diários por produtor, a indústria de lácteos 
consegue com esses números atingir o 
melhor resultado entre todas as empresas 
do ranking. “O grande diferencial começa 
na alta qualidade do nosso leite. Nossos 
quase mil e trezentos produtores têm papel 
essencial no resultado apresentado. São 
altamente qualificados, possuem grande 
volume de produção e preocupação 
constante na qualidade do leite produzido”, 
comemora o Presidente. 

Volume captado 
em milhões de 
litros processados

2018 2019
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O conceito de negócios de lácteos da Unium pode ser 
considerado o grande diferencial. A industrialização 
prestada para os parceiros comerciais garante uma 
posição de destaque no cenário nacional. Há também 
a garantia para o Cooperado de que o leite produzido 
tenha colocação com preço justo e compatível com o 
volume e qualidade do que é entregue durante todo o 
ano. “Com a Unium nós só temos a somar. É através 
da intercooperação que nós conseguimos otimizar 
produção, potencializar nossos negócios e, 
consequentemente, crescermos juntos”, completa 
Willem. 

As três unidades de beneficiamento de leite, 
localizadas nas cidades de Castro e Ponta Grossa no 
Paraná e Itapetininga em São Paulo envasam 
atualmente mais de 100 skus (sigla em inglês para 
Unidade de Manutenção de Estoque), entre produtos 
próprios e de terceiros, e os com base láctea e não 
láctea (bebidas vegetais e enterais).

Unium no Ranking das maiores
empresas de laticínios do Brasil

Posição 
no Ranking

Leite de 
Produtores
(Var. % Ano x ano)

Número
Produtores

Média/
Produtor
(L/dia)

2015 2016 2017 2018 2019

5

624.521

1.988

0,861

5

600.382

1.819

0,904

3

679.654

1.520

1,225

3

732.509

1.336

1,502

3

791.007

1.293

1,676

3,9% 13,2% 7,8% 8,0%

Mil litros/ano

Willem Berend Bouwman
Presidente da Castrolanda

É através da 
intercooperação 
que nós conseguimos 
otimizar produção, 
potencializar nossos 
negócios e, 
consequentemente, 
crescermos juntos”



Castrolanda Revista     23

Mercado propício e em expansão 
demonstra visão acertada ao investir 
em torre de secagem de leite em pó 

O investimento na torre de secagem de leite em pó 
surgiu em 2016 e tinha como base o crescimento 
médio anual de produção de aproximadamente 
7%. Ao alocar R$ 92 milhões, já considerando a 
variação do dólar, foi possível capacitar as 
operações para absorver o crescimento e trabalhar 
na diversificação do mix de produtos das plantas.

A produção da torre, que teve início no final de 
dezembro do ano passado, tem capacidade diária 
de 600 mil litros de leite. O Gerente Comercial das 
Unidades de Beneficiamento de Leite, Egidio 
Maffei destaca que tudo o que foi produzido, até o 
momento, já foi negociado. “Vendemos também 
um volume considerável para entrega futura. 
Estamos habilitados junto as duas maiores 
empresas multinacionais - com vendas já 
realizadas para eles, assim como em várias outras 
empresas nacionais do setor e que utilizam o leite 
em pó como matéria-prima”, comenta o gestor, 
que revela o interesse de que o leite em pó 
fracionado para a venda ao varejo seja direcionado 
para os mercados do norte e nordeste brasileiro, 
principais consumidores desse produto.

Egidio ainda destaca que o momento, apesar de 
todas as circunstâncias, pode ser considerado 
propício e com possibilidade de expansão, 
principalmente, em função da alta do dólar que 
impacta diretamente nas importações. “São 
fatores que nos ajudam a operar com margens 

positivas para esse produto”. Quanto as 
exportações, revela que o mercado, em condições 
normais, é importador. Todavia, no atual cenário, 
a exportação também pode passar a ser uma 
alternativa.

Outro fator determinante para o investimento, foi 
a possibilidade de a produção de leite em pó servir 
como estoque regulador e garantir preços de 
vendas mais equilibrados. “O leite em pó 
produzido na safra poderá ser comercializado na 
entressafra, tendo em vista a sua validade de 18 
meses, e com preços maiores do que se 
conseguiria, via de regra, na safra”, enfatiza 
Egidio.

Já em relação ao mercado de lácteo, de maneira 
geral, perspectivas e medidas tomadas diante da 
pandemia, Egidio fez questão de destacar as ações 
tomadas para proteger a saúde dos colaboradores, 
clientes, parceiros, bem como, a continuidade da 
produção. “Aguardamos a retomada, mesmo que 
aos poucos, da economia, para uma melhor 
avaliação dos impactos causados por essa 
pandemia. No entanto, temos que estar 
preparados para podermos enfrentar tudo que vier 
pela frente. Nada será como antes, porém, com 
certeza, outras oportunidades surgirão para 
podermos continuar recebendo, industrializando e 
vendendo todo o leite que nossos Cooperados 
entregam diariamente nas três plantas”.

Em seu primeiro semestre de produção, indústria conseguiu 
negociar todo o leite produzido.

Nova torre 
de secagem 
de leite em 
Castro - PR. 
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Qualidade produzida em laboratório: 
potencial genético de batata-semente 
aumenta produtividade a longo prazo 
na Castrolanda   
De acordo com a Empresa 
Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), a 
batata é uma das hortaliças mais 
importantes no Brasil, com 
produção anual de 
aproximadamente 3,5 milhões de 
toneladas. Mesmo com bons 
números, o país ainda depende 
da importação de 
batata-semente, devido 
principalmente às condições 
climáticas e pragas. Como 
consequência, se tem o aumento 
do custo de produção para os 
agricultores. 

A batata-semente é um dos 
principais insumos para a 
produção do tubérculo. Em 2019, 
da área total no país, apenas 11,7 
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Unidade de Beneficiamento de 
Batata-Semente em Castro - PR. 

mil hectares foram destinados ao 
cultivo de sementes. Em primeiro 
lugar temos a produção de batata 
de mesa, comprada in natura 
pelo consumidor final, que 
corresponde a 65 mil hectares e 
na segunda posição fica a 
colheita que vai para indústria, 
com 23,4 mil hectares, em que 
metade disso é voltada ao 
segmento de batata chips, 
segundo análises da Centro de 
Estudos Avançados em Economia 
Aplicada (Cepea/USP). A pesquisa 
ainda estima que a área total de 
batata no Brasil em 2019 foi cerca 
de 100,1 mil hectares. 

No último ano a Unidade de 
Beneficiamento de 
Batata-Semente (UBBS) da 

Castrolanda produziu 10.500 
toneladas de sementes. A partir 
dos crescentes números, a 
unidade implantou uma estufa 
com área de 2.000 m² e iniciou a 
produção de mini-tubérculos no 
sistema de aeroponia. E para 
2020 estará implantando um 
Laboratório para produção de 
plântulas de batata in vitro, de 
forma a se tornar autossuficiente 
em todas as etapas da produção 
de sementes, isentar a compra de 
materiais (plântulas) de outros 
laboratórios e importação de 
sementes, reduzir custos de 
produção e melhorar a 
produtividade em campo, 
fornecendo aos Cooperados uma 
semente de maior vigor.  
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O Gerente de Negócios, Cassiano Carrano, explica que para a 
manter a produção anual e fazer a renovação das sementes, ainda 
se depende de algumas importações de semente básica e da 
aquisição de plântulas de outros laboratórios. “O que produzíamos 
anteriormente nas estufas em vasos e no sistema de hidroponia, 
não era suficiente para abastecer nossos Cooperados de forma 
sustentável sem depender de ninguém. Por vezes precisávamos 
comprar materiais de outros produtores ou importar. Depois de 
alguns anos de testes, o modelo de produção em estufas que obteve 
os melhores resultados foi o de produção em aeroponia, em que os 
números mostraram taxa de multiplicação de no mínimo sete 
vezes, o que contribui diretamente para redução do custo de 
produção e obtenção de semente de maior qualidade”, afirma.  

A implantação do projeto torna a unidade autossuficiente em toda a 
cadeia de produção. “Quando é necessário fazer a importação de 
sementes, recebemos esse material fora da melhor época de 
plantio, perdendo o potencial produtivo”.  

O Cooperado, Jean Bouwman conta como a batata-semente é 
importante para a lavoura. “Quanto maior a qualidade do nosso 
insumo, mais produtividade teremos no campo. Assim, 
conseguimos garantir qualidade e segurança para o consumidor, 
além de ser um processo que reduz o custo final para nós 
Cooperados”, comenta o produtor. A propriedade de Bouwman 
reproduz anualmente cerca de 25 toneladas de batata-semente por 
hectare.       

Jean Bouwman
Cooperado da Castrolanda

Cultivo sem solo
Entenda como funciona o sistema aeropônico da produção

PLANTAS
São acomodadas de
forma que as folhas
fiquem expostas e 
as raízes cresçam
internamente

CAIXA
em total escuridão,
funciona como uma
estufa

IRRIGAÇÃO
sistema à base de

energia elétrica
pulveriza as raízes

com solução
aquosa

ÁGUA
composta de micros e

macronutrientes
responsáveis pelo

crescimento da planta

NOTÍCIAS
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De acordo com a Associação Brasileira da 
Batata (ABBA), o cultivo in vitro está entre 
as técnicas mais complexas para 
reprodução, entretanto a principal 
vantagem é a possibilidade de obter 
plantas de batata durante todo o ano, já 
que as condições ambientais são 
controladas. 

Para 2020 a Castrolanda já prevê o início 
da produção de plântulas de batata in 
vitro, que permite a multiplicação rápida 
de plantas sadias e a produção de 
tubérculos livre de vírus. Neste processo, 
são coletados meristemas - tecidos 
vegetais responsáveis pelo crescimento da 
planta. A partir disso, começa o processo 
de clonagem do material, que 
posteriormente passará para a estufa de 
aeroponia. O novo laboratório para 
produção in vitro torna a Castrolanda a 
única empresa no Brasil a realizar todas as 
etapas da cadeia produtiva da batata, com 
início no laboratório, estufas de produção 
em aeroponia, sementes em campo, 
batata consumo, lavador de batatas e o 
último passo na indústria de batata palha 
e chips. 

“Escolhemos este método principalmente 
pelo controle da quantidade de repicagem 
feita em laboratório, quando você adquire 
uma semente, não se sabe quantas vezes 
ela foi reproduzida. Quanto mais 
repicagens, mais se perde o potencial 
genético da planta. Com este controle 
desde o início, mantemos a qualidade da 
semente em todas as etapas do ciclo de 
produção até chegar na indústria”, diz o 
Agrônomo, Emilson Menarim.  

Mais rápido, 
mais qualidade 

Cassiano completa que quando se adquire plântulas de 
terceiros, até mesmo o transporte dela causa perdas na 
qualidade do material, pois mesmo com todo o cuidado as 
raízes acabam sofrendo danos. “Nosso objetivo é 
verticalizar a produção, desde laboratórios e estufas até 
chegar na multiplicação da semente em campo. Tudo é 
pensado para melhorar a produtividade, para entregar uma 
semente com maior potencial. Isso vai ter reflexo em todas 
as etapas”.

O primeiro ciclo tem em torno de três anos até se obter os 
primeiros resultados, e passa por reprodução em 
laboratório, plantio e indústria. Com isso se espera a 
redução de parte dos custos de produção e melhor 
qualidade. Além disso, a unidade pretende deixar de adquirir 
plântulas de terceiros, mantendo a produção própria 
durante todo o ano.  

Tudo é pensado para melhorar 
a produtividade, para entregar 
uma semente com maior 
potencial. Isso vai ter reflexo 
em todas as etapas”

Estufa por aeroponia 
na Unidade de
Beneficiamento de 
Batata-Semente.

Plantio por 
aeroponia pode 
dar até 10 vezes 
mais resultados 
que outros métodos.

Cassiano Carrano 
Gerente de Negócios Batata
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UMA 
HISTÓRIA 
DE SUCESSO
COMEÇA
AQUI 



Para alcançar grandes resultados é necessário planejamento, dedicação e trabalho 
duro. Para auxiliar os produtores nesta tarefa, a Castrolanda criou a Jornada do 
Cooperado. Dividida em diversas fases, o método permite visualizar todas as 
atividades pelas quais os Cooperados passam desde sua admissão.  

A jornada permite que seja constante o crescimento dos associados e identifica 
melhorias no atendimento, levando em conta os valores e diretrizes internas. 
Alinhados com o Planejamento Estratégico Horizonte, a Cooperativa pretende que 
todos os Cooperados conheçam este plano. Confira algumas das etapas: 

A Assistência Técnica traz a segurança 
que o produtor terá o melhor 
posicionamento profissional, com 
respaldo das áreas de pesquisa da 
Fundação ABC. O foco é o resultado do 
Cooperado e a sustentabilidade da 
atividade no campo. Aqui destacamos 
a inovação e atualização de forma 
contínua.

PRODUÇÃO

A Castrolanda tem em seu Planejamento 
Estratégico o fomento a gestão e sucessão nas 
propriedades dos Cooperados e está 
empenhada em transmitir os valores do 
cooperativismo. Atrair os jovens para viver a 
cooperação é um desafio enorme e envolve 
diretamente a atuação dentro da Castrolanda.

SUCESSÃO

Aos agricultores temos um setor de 
operações de mercado (Comercial de 
Grãos) que tem como objetivo agregar 
valor à produção do Cooperado. 
Através de uma comercialização 
segura, conectando a intenção de 
venda a excelentes compradores, com 
melhores preços e menor risco, 
realizamos todo o processo de venda e 
pós-venda. Já aos pecuaristas, a 
produção fica diretamente ligada as 
nossas indústrias.

COMERCIALIZAÇÃO

A atualização cadastral é relevante 
para identificar o perfil do Cooperado, 
proporcionar suporte customizado, 
agilidade na tomada de crédito, nas 
rotinas internas e garantir a 
comunicação da Castrolanda com o 
associado.

CADASTRO

Neste primeiro passo, o futuro Cooperado 
recebe informações sobre o cooperativismo e 
é apresentado ao universo Castrolanda. Tem 
contato com a equipe técnica e apresenta os 
documentos solicitados para cadastro.

ADMISSÃO

ESPECIAL
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A temporada 2019/2020 da safra no país marcou a retomada do crescimento na produção 
nacional. Com os maiores preços por saca já negociados na história, números relevantes em 
comparação as médias estaduais e condições climáticas que, apesar da estiagem, favoreceram 
os produtores, garantiram um incremento de 8% na produção da Cooperativa Castrolanda em 
comparação à safra anterior.  

Castrolanda tem aumento 
na produtividade e
comercialização recorde 
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Dados da Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab), em seu 8º levantamento de safra, no mês de 
maio, mostram que o país atingirá um área plantada de 
36,9 milhões de hectares e que o volume da produção de 
grãos no Brasil, estimada em 250,9 milhões de toneladas, 
é 3,7% ou 8,8 milhões de toneladas superior ao colhido 
em 2018/19. Já no que diz respeito a soja, a produção de 
120,3 milhões de toneladas, teve um ganho de 4,6% em 
relação a safra dos anos anteriores, mesmo com as fortes 
perdas provocadas pela estiagem no Rio Grande do Sul.  

Com 20,5 milhões de toneladas, o Paraná figura na 
segunda colocação no ranking de produção, atrás apenas 
do estado do Mato Grosso. O estado de São Paulo também 
trouxe crescimento, com produção de 3,9 milhões de 
toneladas e um aumento de aproximadamente  30% em 
relação a última temporada. A demanda internacional e o 
consumo nacional de derivados – farelo para ração 
animal e óleo para fins comestíveis e energéticos para a 
produção de biodiesel – garantem a rentabilidade da 
oleaginosa e salientam a expansão da sojicultora em todo 
o Brasil. 

O Coordenador de Grãos, Diógenes Novakowiski relata 
que na safra 2019/2020 a Cooperativa plantou uma área 
de 84.462 mil hectares de soja. A lavoura, além de 
garantir médias acima dos resultados do estado, 
ultrapassou a marca de recepção de 400.000 mil 
toneladas de soja. “As culturas, apesar da instabilidade 
inicial, conseguiram trazer rendimentos superiores aos 
da safra passada”, completa Diógenes. 

Condições e a produção 
da soja nas regiões 

“Vejo alguns pontos importantes: vivemos uma 
estiagem que praticamente não nos trouxe impactos. Ou 
seja, as condições climáticas nos favoreceram e com isso 
os nossos agricultores tiveram índices produtivos muito 
bons. Além disso, devido ao elevado valor das 
commodities, conseguimos realizar a comercialização 
antecipada e aproveitamos, dessa forma, para garantir 
uma boa liquidez”, é o que destaca a Gerente de 
Negócios Agrícola da Cooperativa, Tatiane Bugallo. 

As culturas, apesar 
da instabilidade 
inicial, conseguiram
trazer rendimentos
superiores aos
da safra passada”
Diógenes Novakowiski
Coordenador de Grãos
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Uma série de fatores foram responsáveis 
pela comercialização e expedição rápida 
dos grãos. Além do fator climático, já 
elencado, o cenário econômico e político 
teve impacto nas negociações. “Podemos 
dizer que tivemos um início de ano 
totalmente atípico, estamos falando de 
uma safra colhida a partir de fevereiro. Com 
uma expressiva alta da comercialização 
nesses primeiros meses. O cenário 
econômico e político, nacional e 
internacional, favoreceu para que o câmbio 
utilizado (dólar) trouxesse uma boa 
liquidez”, enfatiza o Coordenador 
Comercial de Cereais, Maicon Nascimento. 

Levantamentos realizados pela INTL FCStone, empresa especializada em serviços de análise de 
mercado, mostram que 89% da safra de soja 2019/2020 já fora vendida, sendo que 93% no 
estado de São Paulo e 89% no Paraná. “Para o agronegócio de modo geral é um cenário excelente. 
Muito positivo para cadeia, pois o produtor consegue construir margens melhores para sua 
operação e, com isso, suportar riscos que possam ocorrer futuramente”, finaliza Maicon. 

Comercialização 
em tempo recorde 

19/20
Média
3 anos

Evolução % de 
comercialização de soja
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É possível verificar que historicamente há uma 
grande diferença se comparada a 
comercialização da soja por parte da 
Cooperativa. A Castrolanda comercializou nos 
quatro primeiros meses de 2020 40% acima da 
média histórica dos últimos três anos.  

“Os negócios foram favorecidos pela variação 
cambial que levou a saca de soja a ultrapassar a 
barreira de 100 reais. Alcançamos em abril o que 
completaríamos somente no mês de agosto”, 
completa. Apesar das cotações em Chicago da 
soja estarem com tendência de baixa, os preços 
internos devem continuar aquecidos, motivados 
ainda pela volatilidade da taxa de câmbio. 
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A família representa um dos pilares 
do cooperativismo e tem papel 
essencial na construção e 
desenvolvimento dos negócios. A 
união entre os membros, o apoio 
constante, a educação e o diálogo 
aberto desde a infância são fatores 
essenciais para que as próximas 
gerações possam gerir as empresas 
e terem condições de dar sequência 
às atividades, lidar com as 
adversidades e construir uma 
jornada autônoma. 

Mais da metade de todas as 
empresas no mundo possuem um 
planejamento já elaborado de 
sucessão. Ao comparar esses 
números com os dados de 2014, 
identifica-se um crescimento de 
44% em menos de seis anos. Porém, 
mesmo que existam esses planos, os 
resultados ainda não seguem a 
mesma lógica. A grande maioria das 
empresas não vão além da segunda 
ou terceira geração. Segundo o 
National Bureau of Economic 
Research Family Business Alliance 
apenas 12% das companhias 
familiares chegam até a quarta 
geração e somente 3% vão além. 

Apesar da ausência de dados 
específicos sobre empresas 
familiares no agronegócio 
brasileiro, é possível identificar, ao 
analisar pesquisas mais 
abrangentes sobre esse tipo de 

Nova geração começa a assumir o comando
das propriedades e reforça a importância
do processo sucessório

A nova força do agro

empresa, aspectos importantes sobre os 
desafios do setor. A PwC realizou em 
2018 uma pesquisa sobre empresas 
familiares em 53 países, que revelou 
aspectos fundamentais para o 
crescimento destes no agro brasileiro. O 
processo de sucessão é um deles. 

A Cooperativa Castrolanda, em quase 
sete décadas de desenvolvimento, tem 
em sua história a força e o poder do 
processo sucessório e reforça como 
trabalhar o assunto dentro dos núcleos é 
garantia de uma transição efetiva.  

Em termos gerais, o Conselho 
Estratégico da Castrolanda é formado, 
atualmente, por cerca de 50% de 
sucessores. Tem em seu quadro de 
associados aproximadamente ¼ de 
Cooperados com menos de 40 anos. Além 
do mais, sua figura central, o Presidente 
da entidade, é um exemplo claro de 
sucessão e empreendedorismo. “A 
renovação é necessária. Ao trazer novas 
opiniões, conceitos e pensamentos, 
oxigenamos o ambiente. Os conselhos, 
comitês e grupos só tem a ganhar, são 
diferentes fontes de informação e 
bagagens que só enriquecem as 
discussões e trazem benefícios para toda 
a organização”, comenta o Diretor 
Presidente. 



“O trabalho na fazenda necessita de gestão e 
conhecimento, não é só você saber fazer. Todo dia 
aparece uma nova tecnologia para nossa produção, 
temos que estar sempre atentos e acompanhar 
estes avanços”, explica. 

Em 2020, Reynold faz parte da chapa eleita para 
integrar o Comitê de Bovinocultores da Castrolanda 
“Não achei que aconteceria tão cedo. É uma 
experiência nova e está sendo de muito 
aprendizado. A cada ano, espero que tenham mais 
lideranças jovens na Cooperativa”. Ele conta que 
esta participação ativa foi aprendida dentro de 
casa, já que seu pai, Hans Groenwold é atualmente 
o Presidente da Associação Paranaense (APCBRH), 
e da Associação Brasileira de Criadores de Bovinos 
da Raça Holandesa (ABCPRH). 

“Quando unimos pessoas mais maduras e jovens, 
juntamos a experiência com a vontade de inovar. 
Hoje sou o mais novo dentro do Comitê, estou 
aberto a aprender, escuto mais do que falo. Me 
espelho muito no meu avô e em meu pai, que são 
exemplos de humildade e sempre deram espaço 
para escutar e debater novas ideias para o bem 
comum. Meu avô sempre dizia ‘juntos somos mais 
fortes’, e este sentimento cooperativista não pode 
se perder no caminho”. O segredo da sucessão é 
confiança adquirida com o tempo”, relata o jovem 
Cooperado. 
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É extremamente
necessário trazer as
esposas e os filhos para 
as decisões estratégicas. 
Diminui a chance de erro,
ao permitir diferentes 
visões”
Willem Berend Bouwman
Diretor Presidente da Castrolanda

Reynold Groenwold, 28 anos, faz parte do 
grupo mais jovem de Cooperados na 
Castrolanda. A história dos Groenwold se 
mistura com a construção da própria 
Colônia Castrolanda e da origem da 
Cooperativa. 

Seu bisavô, Teunis Groenwold e seu avô, 
Jan Herman Groenwold vieram da Holanda 
com o segundo grupo de produtores que 
formaram a colônia, em 1952. “Foram 
muitos os desafios encontrados, não 
consigo nem imaginar como é ir para um 
país onde não se conhece nada, nem se fala 
o idioma. São 69 anos da família no agro e 
na Castrolanda, ser parte disso é um 
desafio e uma honra”, fala Reynold. 

Com a aposentadoria de Jan Groenwold em 
1992, a fazenda passou totalmente para os 
cuidados de seus filhos, dentre eles, Hans 
Groenwold, pai de Reynold. “Eu sou a 
quarta geração da família no ramo. Acho 
que isso é muito genético. É preciso gostar 
do que faz, pois não é fácil. Vejo que isso 
vem muito do meu avô e da dedicação que 
ele ensinou a todos”, completa ele. 

O jovem é formado em agronomia pelo 
Centro de Ensino Superior dos Campos 
Gerais (Cescage), assumiu algumas 
atividades dentro da propriedade da família 
logo após a conclusão do curso. 

JUNTOS
SOMOS
MAIS
FORTES

Conheça as histórias de trabalho 
e amor com a terra de cinco 
sucessores do agro dentro da 
Castrolanda. 

Willem Berend Bouwman enfatiza que por 
vezes o produtor rural tem receio de passar o 
bastão e abrir informações sobre o negócio. No 
entanto, acredita que quanto antes tratar da 
temática, melhor. “É extremamente necessário 
trazer as esposas e os filhos para as decisões 
estratégicas. Diminui a chance de erro, ao 
permitir diferentes visões, e abre a 
oportunidade para que os futuros sucessores 
conheçam a estrutura, criem interesse e, assim, 
sejam estimulados ainda mais a participar 
ativamente”. 

O Presidente da Castrolanda relata que sempre 
atuou em sintonia com sua família. Willem 
comenta que no início da década passada foi 
realizado um desenho dos negócios e feita a 
divisão entre os cinco filhos. “Meu irmão e eu 
continuamos juntos, nos completamos, mas 
hoje tenho uma visão clara da importância de 
conduzir o processo, como foi feito conosco lá 
atrás”.  

Além disso, há cerca de quatro anos, ele e o 
irmão Jean Bouwman tem feito o mesmo 
processo em família. “Já criamos um protocolo 
familiar de gestão, realizamos reuniões 
esporádicas com as esposas para tratar de 
temas importantes e também encontros 
semestrais com os filhos para mostrar o 
andamento, falar sobre como foi a safra, a 
produtividade. No momento são participações 
pontuais, queremos antes de mais nada, que 
estudem e se preparem. A educação é um fator 
primordial”.  



“O trabalho na fazenda necessita de gestão e 
conhecimento, não é só você saber fazer. Todo dia 
aparece uma nova tecnologia para nossa produção, 
temos que estar sempre atentos e acompanhar 
estes avanços”, explica. 

Em 2020, Reynold faz parte da chapa eleita para 
integrar o Comitê de Bovinocultores da Castrolanda 
“Não achei que aconteceria tão cedo. É uma 
experiência nova e está sendo de muito 
aprendizado. A cada ano, espero que tenham mais 
lideranças jovens na Cooperativa”. Ele conta que 
esta participação ativa foi aprendida dentro de 
casa, já que seu pai, Hans Groenwold é atualmente 
o Presidente da Associação Paranaense (APCBRH), 
e da Associação Brasileira de Criadores de Bovinos 
da Raça Holandesa (ABCPRH). 

“Quando unimos pessoas mais maduras e jovens, 
juntamos a experiência com a vontade de inovar. 
Hoje sou o mais novo dentro do Comitê, estou 
aberto a aprender, escuto mais do que falo. Me 
espelho muito no meu avô e em meu pai, que são 
exemplos de humildade e sempre deram espaço 
para escutar e debater novas ideias para o bem 
comum. Meu avô sempre dizia ‘juntos somos mais 
fortes’, e este sentimento cooperativista não pode 
se perder no caminho”. O segredo da sucessão é 
confiança adquirida com o tempo”, relata o jovem 
Cooperado. 
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Reynold Groenwold, 28 anos, faz parte do 
grupo mais jovem de Cooperados na 
Castrolanda. A história dos Groenwold se 
mistura com a construção da própria 
Colônia Castrolanda e da origem da 
Cooperativa. 

Seu bisavô, Teunis Groenwold e seu avô, 
Jan Herman Groenwold vieram da Holanda 
com o segundo grupo de produtores que 
formaram a colônia, em 1952. “Foram 
muitos os desafios encontrados, não 
consigo nem imaginar como é ir para um 
país onde não se conhece nada, nem se fala 
o idioma. São 69 anos da família no agro e 
na Castrolanda, ser parte disso é um 
desafio e uma honra”, fala Reynold. 

Com a aposentadoria de Jan Groenwold em 
1992, a fazenda passou totalmente para os 
cuidados de seus filhos, dentre eles, Hans 
Groenwold, pai de Reynold. “Eu sou a 
quarta geração da família no ramo. Acho 
que isso é muito genético. É preciso gostar 
do que faz, pois não é fácil. Vejo que isso 
vem muito do meu avô e da dedicação que 
ele ensinou a todos”, completa ele. 

O jovem é formado em agronomia pelo 
Centro de Ensino Superior dos Campos 
Gerais (Cescage), assumiu algumas 
atividades dentro da propriedade da família 
logo após a conclusão do curso. 

Terceira, quarta e quinta geração da Família Groenwold.
Da direita para esquerda, Hans Groenwold e esposa e 
o filho Reynold Groenwold.

Teunis Groenwold, primeira
geração da família, chegou na

Castrolanda com o segundo
grupo de imigrantes.

Jan Herman Groenwold, avô
de Reynold, participou da

criação da Colônia.
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Apaixonada pelo agronegócio, 
Camila Kugler, 27 anos, é uma 
das jovens mulheres que 
trabalham ativamente na 
Cooperativa desde muito cedo, 
onde começou a frequentar as 
assembleias da Castrolanda 
ainda pequena com seu pai. “No 
início não entendia nada, aí com 
o tempo você pega o jeito, passa 
a entender como funcionam as 
votações e todos aqueles 
números. E isso é a mesma coisa 
na propriedade, só vai aprender 
depois que fizer. Você só passa a 
entender de verdade cada 
processo quando se está inserido 
neste meio, não adianta olhar de 
longe”, diz Camila. 

Médica Veterinária formada pela 
Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), Camila assumiu a 
coordenação de projetos dentro 
da propriedade há dois anos, 
assim que terminou a graduação. 
Para ela, a sucessão foi um 
desafio natural, numa tarefa que 
exige o comprometimento de 
pais e filhos. 

“É preciso trabalhar a sucessão 
da propriedade como empresa. 

Tento colocar todo o meu 
conhecimento nisso, aqui em 
casa é o negócio da família 
mesmo, todo mundo trabalha 
para dar certo. Tive abertura 
para as responsabilidades e para 
trabalhar do meu jeito. O 
principal objetivo para mim é 
tornar o negócio cada vez mais 
sustentável e rentável”, 
comenta.  

Ela fez parte do primeiro grupo 
de Jovens Cooperativistas (JC) da 
Castrolanda e desde o início do 
ano integra a Comissão da 
Mulher Cooperativista (MC). 
Camila conta que sempre teve 
claro o seu papel de ajudar a 
todos dentro destes grupos e o 
maior desejo é que mais jovens e 
mulheres se interessem pelas 
atividades dentro da 
Cooperativa. 

“Estou adorando a experiência 
na Comissão da Mulher 
Cooperativista, aprendo muito 
com o grupo, pois todas tem 
mais experiência no 
agronegócio, é uma verdadeira 
troca. Gostaria de ver mais 
jovens ativos no agro, nas suas 
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propriedades e dentro da 
Castrolanda” afirma ela. 
Segundo Camila, a sucessão 
efetiva necessita cada vez mais 
de trabalho em equipe. 
“Precisamos de mais 
cooperativismo e menos 
individualismo. Tem que 
persistir e não considerar a 
desistência como uma opção”. 

Camila e seu pai Cláudio Henrique Kugler.

NEGÓCIOS 
E HISTÓRIA 
DE FAMÍLIA

É preciso trabalhar 
a sucessão da propriedade
como empresa. [...]
O principal objetivo para 
mim é tornar o negócio 
cada vez mais sustentável 
e rentável”
Camila Kugler
Médica Veterinária e
Integrante da Comissão 
da Mulher Cooperativista
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“Costumo dizer que minha 
brincadeira favorita era 
fazendinha. Tinha os tratores de 
brinquedo e as vaquinhas, essa 
foi a minha infância”, afirma 
Luan Marques, Cooperado da 
Castrolanda. 

Em seus 27 anos, ele diz que não 
se lembra de um momento em 
que esteve longe do campo. 
“Meu pai me levava para 
acompanhar seu trabalho nos 
finais de semana e nas férias. 
Sempre aprendendo, como 
preparar o solo, como cuidar do 
gado, tudo isso sem pressa. 
Nunca tive dúvida que era isso 
que eu gostava de fazer”, conta. 

Junto com seu pai e irmão, Luan 
toca a propriedade da família 
desde que concluiu a graduação 
em Medicina Veterinária, pelo 
Cescage. “Depois que terminei a 
faculdade, decidimos montar um 
setor novo na propriedade, que 
foi a pecuária leiteira. Antes 
disso, trabalhávamos apenas 
com a agricultura. Percebi que a 
integração entre as duas 
atividades dá muito certo”. 

Com metas ambiciosas para o 
desenvolvimento do negócio, ele 
relata que é um processo diário 
de aprendizagem. “Todo dia 
aprendo um pouco mais sobre 
como administrar tudo, as falhas 
existem e temos de ser humildes 
para reconhecer isso. Me inspiro 
muito em meu pai, que 
conquistou com trabalho duro 
tudo o que temos aqui”. 

Para Luan a sucessão do jovem 
no agronegócio é um processo 
lento, gradativo e precisa 
principalmente do incentivo da 
família. “Os pais são o primeiro 
exemplo que a criança tem, e ver 
como o pai ama aquele trabalho, 
com certeza vai ajudar bastante. 
Da parte dos jovens, não 
podemos ter medo de colocar a 
mão na massa. É essencial ter 
humildade para entender que 
como jovens não somos donos da 
razão e precisamos aprender 
com quem tem mais 
experiência”.   

CAPA

AMOR
QUE SE

APRENDE
EM CASA

Luan enxergou na 
pecuária leiteira uma 
possibilidade de alavancar 
os negócios da família.
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Julio Netto, 19 anos, é um dos jovens 
que faz parte da Comissão eleita de 
Jovens Cooperativistas da 
Castrolanda. Atualmente ele e seu pai, 
José Franques Netto, trabalham na 
propriedade em Itaberá/SP e contam 
que a parceria deles com a 
Castrolanda começou quando a 
Cooperativa inaugurou sua sede no 
município. Para eles, o trabalho entre 
pai e filho sempre foi motivo de 
orgulho na família. 

“Desde pequeno o Julio esteve 
presente aqui no trabalho da lavoura. 
Ter meu filho comigo no campo é 
muito bom, podemos dividir as 
atividades e posso passar para ele 
tudo que aprendi”, afirma José. 

Julio conta já pensou em seguir para 
outras áreas, mas o amor pelo campo 
falou mais alto. “O amor que sinto por 
isso tudo foi mais forte e decidi 
continuar aqui. Trabalhar dentro da 
propriedade me fez aprender desde o 
‘como fazer’, até os valores e paixão 
pela terra. Nossa parceria é ótima”, 
reafirma.  

Para o jovem, o mais importante é 
pensar no legado que a família deixa. 
Incentivar este gosto pelo 
agronegócio e discutir a sucessão é 
um dos papéis mais importantes 
dentro da Comissão dos Jovens 
Cooperativistas, segundo Julio. 

“Temos ganhado voz dentro da 
Cooperativa, o mais importante para 
mim é saber que estamos pensando 
em novos Cooperados. Este papel é 
gratificante”. 

A sucessão por si só é um tema que 
depende de muito diálogo e vontade 
de fazer acontecer, isso é o que 
confirmam pai e filho. “Sempre tive 
liberdade, mas conquistar a confiança 
não foi fácil. Comecei com coisas bem 
pequenas, aos poucos fui entrando 
em trabalhos mais complexos. Até 
hoje a gente discute e debate 
bastante, mas gosto de ter a opinião 
dele para tomar as decisões. Hoje 
consigo sentir que ele confia e 
acredita bastante em mim”, declara. 

José fala da importância de trabalhar 
como uma equipe. “O mais 
importante é ter respeito e 
honestidade no que você fizer. Vão ter 
momentos em que você achará que é 
um trabalho cansativo, o que 
realmente é. Antes de desistir, analise 
tudo o que foi construído”. 

Julio e José Netto,
parceria de pai e

filho faz a diferença
nos negocios.

COMO UMA 
VERDADEIRA 
EQUIPE 

Trabalhar dentro da propriedade me
fez aprender desde o ‘como fazer’, 
até os valores e paixão pela terra” 
Julio Netto
Integrante da Comissão de Jovens Cooperativistas

CAPA
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“Hoje o negócio para dar certo depende de 
muitas questões, inclusive do ambiente 
externo, como a economia. É importante 
conhecer estes fatores para saber tomar as 
melhores decisões”, explica o Cooperado, 
Pablo Borg. 

Ele comenta que participar da rotina da 
propriedade sempre foi algo recorrente 
desde jovem. Atualmente Pablo é um dos 
membros do Comitê de Suinocultores da 
Castrolanda. “Apesar da minha 
participação no grupo ser recente, sei da 
responsabilidade e da importância das 
decisões tomadas lá dentro para o rumo da 
Cooperativa. Os mais jovens precisam 
participar ativamente destes debates, o que 
acontece da porteira para fora também faz 
parte do nosso negócio”, enfatiza. 

O produtor expressa que a sucessão 
caminha junto com a aptidão e amor pelo 
agronegócio. “Além de gostar daquilo que 
fazemos, o jovem precisa ser preparado 
para assumir o negócio, não se pode levar 
apenas como destino. O primeiro passo é 
fazer tudo com amor e dedicação, isso é 
essencial para se ter sucesso”, afirma. 

Filho do ex-presidente da Castrolanda e uma das 
principais lideranças cooperativistas no país, 
Frans Borg, Pablo é Agrônomo e conta que a 
escolha não foi difícil. “Logo após a faculdade 
meu irmão decidiu tocar os negócios no Paraguai 
e meu pai já estava mais focado no trabalho 
dentro da Cooperativa. Foi quando assumi a 
propriedade em Castro, tudo com a ajuda, 
supervisão e experiência que meu pai já tinha 
como gestor”. 

Mesmo após anos de experiência, Pablo conta 
que sempre procura seu pai na hora de tomar 
uma decisão dentro da fazenda. “Gosto de trocar 
ideia com ele, temos visões diferentes, isso é 
normal e contribui bastante para o crescimento. 
Quando a conversa acontece de um modo 
saudável, todos saem ganhando”. 

Ele comenta que espera que possa fazer a 
sucessão com seus filhos também, entretanto 
com muito diálogo e amor. “Meus filhos ainda 
são novos demais para decidirem alguma coisa. 
Claro que gostaria que eles seguissem no ramo, 
porém tem que ser algo que eles realmente 
gostem, não pode ser nada forçado. Quero que 
seja natural, do mesmo modo que aconteceu 
comigo”.  

DA PORTEIRA
PARA FORA

Pablo espera realizar 
a sucessão com seus filhos 
também, mas sempre 
levando em consideração 
o amor e o diálogo.

CAPA



O Diretor Executivo Seung Hyun 
Lee conversou com a Castrolanda 
Revista sobre a sucessão familiar 
dentro dos negócios e o cenário 
atual. A importância de se engajar 
a nova geração, despertar 
interesse para tocar as atividades 
nas produções e como introdução 
de novas tecnologias por uma 
geração completamente imersa 
no universo digital pode trazer 
inúmeros benefícios e um 
crescimento ainda mais acelerado 
para o setor. 

Os desafios são grandes, porém as 
possibilidades infinitas. Confira a 
entrevista completa.

Qual a importância da sucessão 
familiar no agronegócio e na 
Castrolanda?  
 
‘A Cooperativa é uma extensão da 
propriedade do Cooperado’: os 
Cooperados são nossa razão de 
existir, então garantir a 
perenidade da Castrolanda passa 
por garantir a perenidade das 
atividades do associado. E a 
questão da sucessão é de 
fundamental importância. Mais 
da metade de nossos Cooperados 
têm acima de 50 anos e mais de 
um quarto têm acima de 70 anos. 
E temos sucessores que 
direcionam seus estudos e 
carreira profissional para áreas 
fora do agronegócio. Neste 
contexto, é importante despertar 
nos jovens o interesse pelo 
negócio e auxiliá-los a melhorar a 
gestão de sua propriedade de 
forma a capturar melhores 
resultados.  

O Planejamento Estratégico da 
Cooperativa destaca o fomento 
da gestão e sucessão nas 
propriedades. Como a 
Castrolanda vem trabalhando 
esses temas?  

As principais ações que 
realizamos com foco na sucessão 
são o Programa Jovem 
Cooperativista e Mulher 
Cooperativista, com o objetivo de 
estreitar a conexão entre famílias 
e Castrolanda. A Covid-19 
impactou as atividades que 
estavam previstas, mas a ideia é 
retomar o quanto antes após a 
pandemia. Para 2020, a agenda 
previa visitas na cooperativa e em 
propriedades, permitindo 
apresentação dos negócios e troca 
de experiências. Iniciamos com os 
jovens um treinamento ‘Metas e 
Resultados’ e curso sobre ‘Gestão 
Financeira’ em parceria com a 
Fundação ABC, ambos no formato 
on-line. Este curso continuará no 
segundo semestre com encontros 
presenciais.  
 
Vale também destacar o 
‘Programa Semear’, que tem por 
objetivo mostrar a nossa história, 
o que fazemos, quais nossos 
produtos, serviços e a 
compreensão da estratégia, este 
programa terá um piloto com os 
jovens. E, ainda, a Cooperativa 
Escolar que desperta nas crianças 
o interesse ao cooperativismo e a 
vivência em cooperação. Estas 
atividades são um primeiro 
passo, mas sabemos que ainda há 
muito que evoluir. 

Motivar os jovens 
e criar oportunidades 
de crescimento
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Quais os principais desafios da 
Cooperativa ao trabalhar essa 
temática?  
 
São vários, mas destacaria dois 
que estão interligados: motivar os 
jovens e criar oportunidades de 
crescimento em uma propriedade 
cuja área não cresce. A 
Castrolanda precisa mostrar aos 
jovens que existem 
oportunidades de crescimento 
profissional e financeiro dentro 
de suas propriedades e que ela 
pode ser a ferramenta que 
viabiliza isto. Com o uso de 
tecnologia e gestão e com o 
suporte da Castrolanda temos que 
melhorar a produtividade da 
indústria e do campo e agregar 
cada vez mais valor aos nossos 
produtos. Ainda existe espaço 
para melhorias operacionais 
dentro da cadeia, mas não é 
saudável competirmos 
eternamente baseado em redução 
de custos. Temos que, no longo 
prazo, agregar mais valor para 
que a cadeia como um todo 
ganhe, melhorando o retorno 
sobre o principal ativo do 
Cooperado, que é a terra. 
 
O agro é tech e os jovens são 
extremamente ligados a 
tecnologia. Que ações a 
Castrolanda toma para 
engajá-los? 
 
Estamos envolvendo e 
aproximando nossos jovens nas 
temáticas de Inovação e 
Tecnologia, movimento que foi 
reforçado principalmente a partir 
da Semana da Inovação no 

Agroleite 2019. Neste ano, 
também realizamos com os 
jovens uma missão técnica no 
Ecossistema de Inovação de 
Florianópolis. O objetivo da 
missão é ‘abrir a cabeça’ para o 
mundo tecnológico e gerar ideias 
que possam ser aplicadas no 
futuro. Em outubro de 2020, está 
programada uma missão técnica 
no Ecossistema de Inovação de 
São Paulo. Além disso, ao longo 
do ano, estamos estruturando 
ações, tais como participação 
dos jovens no nosso podcast 
para abordar a temática de 
Covid-19, tecnologia e sucessão. 
 
Vivemos um momento de 
incertezas, qual a postura da 
Castrolanda diante desse 
cenário? 
 
Eu acredito que o equilíbrio é a 
melhor postura para qualquer 
momento. Ser 
irresponsavelmente arrojado nos 
momentos de bonança ou ficar 
‘congelado’ nos momentos de 
crise e incerteza não são 
comportamentos saudáveis. As 
oportunidades sempre existem e 
temos que estar atentos para não 
perder o timing. Logicamente 
que, considerando o momento 
atual, estamos sendo bastante 
conservadores, trabalhando 
redução de custos e segurando 
investimentos. Entretanto, 
algumas iniciativas continuam 
no seu ritmo. Não tenho dúvida 
que a crise virá e, com ela, 
surgirão ‘espaços’ no mercado 
que empresas bem preparadas 
podem ocupar.  Se mantivermos 

uma estabilidade financeira, 
tenho certeza de que podemos 
ocupar estes ‘espaços’, 
pavimentando nosso 
crescimento de forma 
sustentável. 

É possível trazer algum 
prognóstico em relação as 
perspectivas econômicas e de 
desenvolvimento? 

Fazer prognósticos em relação à 
economia brasileira está ficando 
cada vez mais difícil. Temos 
fatores globais que impactam 
nossa economia, mas o Brasil 
também está bastante 
desarrumado. A única certeza 
que podemos ter é de que 2020 
será um ano de recessão e o 
poder de compra será muito 
atingido no segundo semestre. 
Grande parte do crescimento de 
consumo no Brasil veio da 
migração das classes D e E para a 
classe C, a nova classe média. 
Com a recessão e o desemprego, 
eles voltam para as classes D e E 
e o consumo irá cair. Neste 
sentido, o setor de alimentos, 
por ser necessidade básica, 
deverá sofrer muito menos do 
que outros setores, mas não 

significa que estamos imunes.  
 
O que provavelmente acontecerá 
será uma migração de produtos 
de maior valor agregado para 
produtos básicos e baratos. O 
setor de food services, que era 
um dos principais focos do nosso 
planejamento estratégico, vai 
demorar muito para se 
recuperar. O que não sabemos é 
qual será a extensão e duração 
desta crise. Por isto, estamos 
redirecionando nossos esforços 
de ‘geração de valor’ para 
‘colocação no mercado’.

Precisamos ser flexíveis para 
garantir que consigamos 
escoar a produção dos nossos 
Cooperados. Infelizmente, 
flexibilidade vai na contramão 
de padronização e otimização 
de processos. Por isto, o 
momento é de austeridade 
financeira.  
 
Mas acredito que a nova 
gestão, Diretoria e Executivos 
estão bem alinhados e vamos 
conseguir passar bem por este 
momento turbulento.  

CAPA



O Diretor Executivo Seung Hyun 
Lee conversou com a Castrolanda 
Revista sobre a sucessão familiar 
dentro dos negócios e o cenário 
atual. A importância de se engajar 
a nova geração, despertar 
interesse para tocar as atividades 
nas produções e como introdução 
de novas tecnologias por uma 
geração completamente imersa 
no universo digital pode trazer 
inúmeros benefícios e um 
crescimento ainda mais acelerado 
para o setor. 

Os desafios são grandes, porém as 
possibilidades infinitas. Confira a 
entrevista completa.

Qual a importância da sucessão 
familiar no agronegócio e na 
Castrolanda?  
 
‘A Cooperativa é uma extensão da 
propriedade do Cooperado’: os 
Cooperados são nossa razão de 
existir, então garantir a 
perenidade da Castrolanda passa 
por garantir a perenidade das 
atividades do associado. E a 
questão da sucessão é de 
fundamental importância. Mais 
da metade de nossos Cooperados 
têm acima de 50 anos e mais de 
um quarto têm acima de 70 anos. 
E temos sucessores que 
direcionam seus estudos e 
carreira profissional para áreas 
fora do agronegócio. Neste 
contexto, é importante despertar 
nos jovens o interesse pelo 
negócio e auxiliá-los a melhorar a 
gestão de sua propriedade de 
forma a capturar melhores 
resultados.  

O Planejamento Estratégico da 
Cooperativa destaca o fomento 
da gestão e sucessão nas 
propriedades. Como a 
Castrolanda vem trabalhando 
esses temas?  

As principais ações que 
realizamos com foco na sucessão 
são o Programa Jovem 
Cooperativista e Mulher 
Cooperativista, com o objetivo de 
estreitar a conexão entre famílias 
e Castrolanda. A Covid-19 
impactou as atividades que 
estavam previstas, mas a ideia é 
retomar o quanto antes após a 
pandemia. Para 2020, a agenda 
previa visitas na cooperativa e em 
propriedades, permitindo 
apresentação dos negócios e troca 
de experiências. Iniciamos com os 
jovens um treinamento ‘Metas e 
Resultados’ e curso sobre ‘Gestão 
Financeira’ em parceria com a 
Fundação ABC, ambos no formato 
on-line. Este curso continuará no 
segundo semestre com encontros 
presenciais.  
 
Vale também destacar o 
‘Programa Semear’, que tem por 
objetivo mostrar a nossa história, 
o que fazemos, quais nossos 
produtos, serviços e a 
compreensão da estratégia, este 
programa terá um piloto com os 
jovens. E, ainda, a Cooperativa 
Escolar que desperta nas crianças 
o interesse ao cooperativismo e a 
vivência em cooperação. Estas 
atividades são um primeiro 
passo, mas sabemos que ainda há 
muito que evoluir. 

Quais os principais desafios da 
Cooperativa ao trabalhar essa 
temática?  
 
São vários, mas destacaria dois 
que estão interligados: motivar os 
jovens e criar oportunidades de 
crescimento em uma propriedade 
cuja área não cresce. A 
Castrolanda precisa mostrar aos 
jovens que existem 
oportunidades de crescimento 
profissional e financeiro dentro 
de suas propriedades e que ela 
pode ser a ferramenta que 
viabiliza isto. Com o uso de 
tecnologia e gestão e com o 
suporte da Castrolanda temos que 
melhorar a produtividade da 
indústria e do campo e agregar 
cada vez mais valor aos nossos 
produtos. Ainda existe espaço 
para melhorias operacionais 
dentro da cadeia, mas não é 
saudável competirmos 
eternamente baseado em redução 
de custos. Temos que, no longo 
prazo, agregar mais valor para 
que a cadeia como um todo 
ganhe, melhorando o retorno 
sobre o principal ativo do 
Cooperado, que é a terra. 
 
O agro é tech e os jovens são 
extremamente ligados a 
tecnologia. Que ações a 
Castrolanda toma para 
engajá-los? 
 
Estamos envolvendo e 
aproximando nossos jovens nas 
temáticas de Inovação e 
Tecnologia, movimento que foi 
reforçado principalmente a partir 
da Semana da Inovação no 

Agroleite 2019. Neste ano, 
também realizamos com os 
jovens uma missão técnica no 
Ecossistema de Inovação de 
Florianópolis. O objetivo da 
missão é ‘abrir a cabeça’ para o 
mundo tecnológico e gerar ideias 
que possam ser aplicadas no 
futuro. Em outubro de 2020, está 
programada uma missão técnica 
no Ecossistema de Inovação de 
São Paulo. Além disso, ao longo 
do ano, estamos estruturando 
ações, tais como participação 
dos jovens no nosso podcast 
para abordar a temática de 
Covid-19, tecnologia e sucessão. 
 
Vivemos um momento de 
incertezas, qual a postura da 
Castrolanda diante desse 
cenário? 
 
Eu acredito que o equilíbrio é a 
melhor postura para qualquer 
momento. Ser 
irresponsavelmente arrojado nos 
momentos de bonança ou ficar 
‘congelado’ nos momentos de 
crise e incerteza não são 
comportamentos saudáveis. As 
oportunidades sempre existem e 
temos que estar atentos para não 
perder o timing. Logicamente 
que, considerando o momento 
atual, estamos sendo bastante 
conservadores, trabalhando 
redução de custos e segurando 
investimentos. Entretanto, 
algumas iniciativas continuam 
no seu ritmo. Não tenho dúvida 
que a crise virá e, com ela, 
surgirão ‘espaços’ no mercado 
que empresas bem preparadas 
podem ocupar.  Se mantivermos 

uma estabilidade financeira, 
tenho certeza de que podemos 
ocupar estes ‘espaços’, 
pavimentando nosso 
crescimento de forma 
sustentável. 

É possível trazer algum 
prognóstico em relação as 
perspectivas econômicas e de 
desenvolvimento? 

Fazer prognósticos em relação à 
economia brasileira está ficando 
cada vez mais difícil. Temos 
fatores globais que impactam 
nossa economia, mas o Brasil 
também está bastante 
desarrumado. A única certeza 
que podemos ter é de que 2020 
será um ano de recessão e o 
poder de compra será muito 
atingido no segundo semestre. 
Grande parte do crescimento de 
consumo no Brasil veio da 
migração das classes D e E para a 
classe C, a nova classe média. 
Com a recessão e o desemprego, 
eles voltam para as classes D e E 
e o consumo irá cair. Neste 
sentido, o setor de alimentos, 
por ser necessidade básica, 
deverá sofrer muito menos do 
que outros setores, mas não 

significa que estamos imunes.  
 
O que provavelmente acontecerá 
será uma migração de produtos 
de maior valor agregado para 
produtos básicos e baratos. O 
setor de food services, que era 
um dos principais focos do nosso 
planejamento estratégico, vai 
demorar muito para se 
recuperar. O que não sabemos é 
qual será a extensão e duração 
desta crise. Por isto, estamos 
redirecionando nossos esforços 
de ‘geração de valor’ para 
‘colocação no mercado’.

Precisamos ser flexíveis para 
garantir que consigamos 
escoar a produção dos nossos 
Cooperados. Infelizmente, 
flexibilidade vai na contramão 
de padronização e otimização 
de processos. Por isto, o 
momento é de austeridade 
financeira.  
 
Mas acredito que a nova 
gestão, Diretoria e Executivos 
estão bem alinhados e vamos 
conseguir passar bem por este 
momento turbulento.  

O Diretor Executivo
Seung Hyun Lee
conversou com a

Castrolanda Revista
sobre a sucessão

familiar dentro dos
negócios e o cenário atual.
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Protagonismo econômico: 
cenários projetam avanço 
no agronegócio 
Diversos seguimentos sofrem com a crise econômica no Brasil há anos. Em 2020 o país passa 
ainda pela preocupação sanitária, com a pandemia do novo Coronavírus. A necessidade de 
isolamento social intensifica a queda da demanda por todo tipo de produto, além das 
restrições de funcionamento de empresas. 

As projeções do final de 2019 já não apresentavam grandes perspectivas de crescimento e o 
ano fechou com acréscimo de 1,1% no Produto Interno Bruto (PIB), seguido de expansão de 
1,3% nos dois anos anteriores, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Com isso, pelo terceiro ano seguido o PIB cresce em torno de 1%.

Na última semana do mês de maio, o Banco Central (BC) divulgou 
projeções para os principais indicadores econômicos e para o 
mercado financeiro do país. Foi a 15ª revisão que mostra um 
possível recuo do PIB. O boletim traz análises para os anos de 
2020, 2021 e 2022.  

A projeção de 2020 está abaixo da meta de inflação que deve ser 
perseguida pelo BC. A meta, definida pelo Conselho Monetário 
Nacional, é de 4%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto 
percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é 
2,5% e o superior, 5,5%. Para alcançar a meta de inflação, o 
Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de 
juros, a Selic, estabelecida atualmente em 3% ao ano pelo Comitê 
de Política Monetária (Copom).  

Aponte a  câmera
do seu celular e 

acesse o relatório.
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Apesar dos números e das possíveis dificuldades na obtenção 
de insumos, o agronegócio vislumbra oportunidades de 
crescimento contínuo, na contramão das perspectivas do 
país. O setor foi o principal responsável pelo superávit de US$ 
5,061 bilhões registrado pela balança comercial nas quatro 
primeiras semanas de abril, segundo dados divulgados pelo 
Ministério da Economia.  

De acordo com o com o Doutor em Economia Aplicada, 
Ronaldo Bulhões, a economia do país já vinha com 
desempenho baixo desde 2013. Atualmente a situação se 
agravou consideravelmente com a pandemia de Covid-19. 
“Analisando o cenário que já não era bom, temos queda das 
atividades de consumo e a crise política social que podem 
afetar. O que podemos perceber é que o agro sofre menos por 
ser um serviço essencial. Entretanto, podemos esperar que os 
setores correlatos a este sejam afetados de forma mais 
intensa”, explica.   

A cadeia do agronegócio sustenta além da própria produção 
agrícola e pecuária, setores como a comercialização de 
sementes, combustível, defensivos e as indústrias. Neste 
sentido, com a redução de consumo, os preços serão onde 
possivelmente haverá mais impacto.   

Para o Economista Rural da Fundação ABC, Claudio Kapp, 
ainda a economia não está totalmente preparada para 
diagnósticos a longos prazo sobre o possível crescimento. 
“Estamos em um ambiente de crise e nisto muitas incertezas, 
o que já se pode falar é sobre o aumento expressivo da 
cotação do dólar, geralmente relacionado com os preços das 
commodities. Tivemos um impacto que não era esperado, 
principalmente agora na colheita da Safra de Verão. No 
momento do plantio o produtor não esperava os resultados 
positivos que colheu”, afirma.  

Ronaldo Bulhões
Doutor em Economia Aplicada

Comercialização
externa 
Estudos divulgados pela TCP Partners, empresa 
especializada em Fusões e Aquisições, 
Reestruturação Operacional e Financeira, apontam 
que o agronegócio será fundamental para a 
recuperação da economia pós-pandemia. De 
acordo com o levantamento, café, soja e milho 
apresentarão o maior crescimento de receita, com 
expansão de 26%, 14% e 13,5%, respectivamente.   

“O setor agropecuário é muito dinâmico. Os ciclos 
não serão interrompidos e é por aí que podemos 
ter uma retomada da economia. Atualmente de 30 

a 40% da produção brasileira é voltada ao mercado 
externo, estamos produzindo em real e vendendo em 
dólar. No momento, ganhamos neste sentido”, 
explica Ronaldo. Ele ainda comenta que o agro 
sustenta o balanço de pagamento no Brasil. As 
exportações de grãos, farelo e complexo de carnes 
deixam a métrica positiva.  

Especialmente no estado do Paraná, as Cooperativas 
têm um papel importante no mercado externo, 
influenciando também na geração e manutenção de 
empregos. 

O que podemos
perceber é que o agro

sofre menos por ser um
serviço essencial.

Entretanto, podemos
esperar que os setores

correlatos a este sejam
afetados de forma mais

intensa”
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Ações portuárias no Porto de Itajaí

O Presidente da Organização das 
Cooperativas do Paraná, José Roberto 
Ricken, afirma que apesar dos possíveis 
impactos negativos na economia, há a 
chance do país ganhar mercado externo 
dentro do agronegócio.  

“Para o produtor o momento do dólar é 
interessante, já pudemos ver os reflexos 
disso na última safra, com resultados 
ótimos. Na agroindústria temos algumas 
dificuldades, mas nada parou. É o 
momento de atendermos as demandas 
internacionais e focar na nossa 
responsabilidade de fazer de tudo para o 
pleno abastecimento e segurança 
alimentar da população”, afirma Ricken.  

No mês de abril a Unidade de 
Industrialização de Carnes – Alegra 
exportou aproximadamente 2.000 
toneladas, com faturamento de R$ 23 
milhões. O que já era recorde para a 
unidade, em maio alcançou a marca R$ 
30 milhões nos resultados.  

As novas estratégias do mercado externo 
têm dado frutos, e já se fomenta 20% de 
expansão na carteira de clientes em 
comparação com o primeiro trimestre do 
ano. “Este é o momento para alcançar 
novos mercados. Temos um produto de 
qualidade e inteligência de mercado para 
colocar a Alegra em um lugar de destaque”, 
afirma o Especialista em Mercado Externo, 
Erik Schuller.  

De acordo com Schuller, pode-se esperar 
resultados ainda melhores no decorrer de 
2020, com o aumento da demanda externa 
e novas parcerias. “Com o dólar alto, crise 
entre China e EUA e retração do mercado 
interno, a exportação é a válvula de escape 
para a grande maioria. Neste momento, 
fidelizar nossos clientes e abrir novos 
mercados é muito importante”, explica. 
Até 2019 representava de 20 a 25% do 
volume. O cenário planejado é de cerca de 
50% a mais no volume atual de 
exportações até o final do ano.  

NOTÍCIAS
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A partir desta edição, a Castrolanda Revista destaca os 10 Cooperados com maior 
produtividade nos diversos segmentos de atuação da Cooperativa. 

O ranking 10+ Castrolanda busca reconhecer o trabalho e dar visibilidade ao esforço na 
entrega de resultados expressivos e que permitem o desenvolvimento em nossas 
regiões. São os produtores os grandes protagonistas do desenvolvimento, mostrando 
que o trabalho organizado, integrado e profissional é capaz de alavancar ainda mais o 
modelo cooperativista.

Confira a lista dos principais associados da Castrolanda na 
safra 2019/2019 de trigo no Paraná e em São Paulo:  

Associado
Roelof Rabbers

Hillebrand Roberto de Boer

Hans Jan Groenwold

Willem Hendrik van de Riet

Albertus Frederik Wolters

Marcos Napoli e Jeferson Napoli

Osmar Tadashi Okubo

Marjan Barkema Loman

Osvaldo da Silva Napoli

Roberto Meindert Borg

92,50

159,99

79,93

162,24

64,00

104,58

73,02

109,41

43,00

95,50

5.999

5.867

5.803

5.538

5.516

5.514

5.499

5.454

5.354

5.289

Área Produtividade (kg)

Associado
Ayrton Rodrigues Liberado

José Carlos de Moura Camargo

Benedito Rodrigues de Oliveira

Peter Greidanus e Outros

Joice de Camargo

Florian Bernhard Schudt e Outros

Uteva Agropecuária Ltda

Thiago Minoru Yoshimura

Esio Alves de Siqueira

Carlos S. Arie e Jaime da S. Oliveira

78,00

117,50

58,24

654,00

79,04

910,00

1.021,0

1.584,6

92,02

709,54

4.316

4.189

4.147

3.809

3.766

3.704

3.662

3.660

3.637

3.513

Área Produtividade (kg)
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Na próxima revista 
serão apresentados 
dados referentes a safra 
de verão 2019/2020 de 
milho e soja. 







CURSO DE
GESTÃO FINANCEIRANO AGRONEGÓCIO

À distância, Cooperativas 
da Unium trabalham gestão 
financeira com Cooperados

Fundação ABC. A Comissão da Mulher 
Cooperativista (MC) foi uma das responsáveis pela 
divulgação do evento, sendo o convite aberto a 
todos Cooperados Castrolanda. 

Debora Noordegraaf, Coordenadora do MC fala 
que o número de interessados no curso superou as 
expectativas. “Ficamos surpresos com o número 
de inscritos, foi muito maior do que esperávamos, 
principalmente com o grande número de 
mulheres interessadas. O nosso foco agora é 
deixar o conteúdo acessível para todos, auxiliando 
com as ferramentas on-line”. Debora completa 
que é um momento novo para todos, mas não se 
pode deixar o conhecimento de lado.  

A aluna do curso, Carla Greidanus comenta que já 
participou de treinamentos em outros momentos 
e que é preciso estar sempre em desenvolvimento. 
“É importante aprimorar nossos conhecimentos, 
principalmente quando eles minimizam nossas 
perdas financeiras dentro da propriedade e nos 
trazem mais organização”.  

As aulas on-line iniciaram no mês de abril, com 
mais de 90 participantes da Castrolanda entre 
Cooperados (as), Mulheres Cooperativistas e 
Jovens Cooperativistas. Ministrado pelo 
economista rural, Claudio Kapp, foram 4 
encontros on-line. Conforme orientações de 
distanciamento social do Ministério da Saúde, o 
curso finalizará presencialmente apenas no 
segundo semestre, momento em que serão 
aplicadas as aulas práticas .   

Em meio a pandemia do novo Coronavírus, 
muitas das atividades cotidianas precisaram ser 
adaptadas. A Covid-19 adiou os maiores eventos 
do planeta e algumas questões surgiram, como 
por exemplo, o que se precisa para alcançar as 
metas planejadas de cada setor na economia ou 
como continuar a construção do conhecimento.    

Até mesmo na educação os processos foram 
adaptados. Estados implantaram sistemas de 
ensino à distância, com objetivo de que seus 
alunos não tenham o conteúdo curricular 
atrasado, os programas de pós-graduação 
também adaptaram suas aulas. 

A partir da nova realidade vivida, surgiu a ideia 
do curso on-line sobre Gestão Financeira do 
Agronegócio. O treinamento é uma parceria entre 
Frísia, Castrolanda e Capal, com apoio da 
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Debora Noordegraaf
Coordenadora da Comissão 
da Mulher Cooperativista

Ficamos surpresos com o número 
de inscritos, foi muito maior do que 
esperávamos, principalmente com 
o grande número de mulheres 
interessadas 



Jovens Cooperados 
realizam encontro com 
Gestores da Castrolanda  

para que no futuro os jovens 
participem ativamente das 
assembleias dentro da 
Castrolanda.  

Até o momento aconteceram três 
encontros, o primeiro com o 
Diretor Executivo, Seung Lee, o 
segundo com Gerente Financeiro, 
Paulo Machinski e o mais recente 
com o Diretor Presidente da 
Cooperativa, Willem Berend 
Bouwman. A Supervisora de 
Relacionamento com o 
Cooperado, Roselia Gomes, 
comenta sobre a importância da 
ação para o crescimento e 
aproximação dos jovens com sua 
Cooperativa. 

“Nosso intuito é desenvolver 
novas lideranças, despertando 
uma visão de futuro e para isto é 
fundamental que os jovens 
conheçam mais sobre a 
Cooperativa. Diversas atividades 
já estavam previstas em 
calendário, e em função da 
pandemia algumas precisaram 
ser adiadas, para outras achamos 
como alternativa viável realizar 
bate-papos on-line. É 
importante que exista esta 
interação, que os jovens 
conheçam, tirem dúvidas sobre 
sua Cooperativa. Além dessa 
troca de ideias, contribuir para a 
relação Castrolanda e 
Cooperados”, afirma.  

Outros Bate-Papos já são 
planejados para 2020. Os nomes 
são sugeridos e escolhidos pelos 
membros da Comissão JC, o 
convite se estende a todos os 
jovens da Castrolanda que 
tenham interesse de participar. 
Para o segundo semestre há a 
possibilidade de alguns 
encontros presenciais. 

O último Censo Agropecuário, 
realizado em 2017 pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística, mostra que cerca de 
60% dos moradores da zona rural 
no país têm entre 30 e 59 anos, 
apenas 5% têm menos de 29 
anos. O levantamento indica uma 
tendência de o jovem deixar a 
zona rural para o emprego na 
cidade grande, ou seja, ainda 
poucos jovens seguem para o 
ramo.   

Nesta perspectiva, o que a 
Comissão de Jovens 
Cooperativista (JC) da 
Castrolanda coloca em prática a 
intenção de despertar o interesse 
das gerações mais novas e 
promover a troca de 
conhecimento para os assuntos 
relacionados ao trabalho no 
campo. 

Na busca de novos modos de 
trabalho e principalmente para a 
manutenção das atividades junto 
a este público, surgiu o 
Bate-Papo com Gestores. 
Dividido em rodadas com 
diversas pessoas-chaves da 
Castrolanda, o evento ocorre em 
ambiente on-line, como 
alternativa para manter as 
atividades e seguir as orientações 
dos órgãos de saúde, em meio a 
pandemia de Covid-19.   

“A ideia é aproximar mais os 
gestores dos jovens. Assim 
podemos entender como 
funciona a parte mais 
administrativa e estratégica dos 
negócios, é uma troca mútua de 
ideias”, explica o Coordenador da 
Comissão de Jovens 
Cooperativistas, Eduardo 
Groenwold. Ele completa que são 
muito importantes estes 
encontros, pois podem auxiliar 

Roselia Gomes
Supervisora de 
Relacionamento 
com o Cooperado

Nosso intuito é 
desenvolver novas 
lideranças, despertando 
uma visão de futuro 
e para isto é 
fundamental que 
os jovens conheçam
mais sobre a 
Cooperativa 
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Igreja, Escola 
e Cooperativa

Por Pastor Flávio Américo
Dantas de Carvalho

Desde o início de Castrolanda três instituições estão presentes: a Cooperativa, a Escola e a 
Igreja (de tradição cristã reformada). Mas o que seria essa tradição chamada de cristã 
reformada? E qual seria a relação entre a fé dos imigrantes, uma escola e uma empresa? Esse 
texto pretende, de forma brevíssima, responder a essas perguntas.

Vamos nos lembrar um pouquinho das aulas de História do Ensino Médio! Lembra-se do 
assunto Reforma Protestante (século XVI)? E de nomes de teólogos importantes para esse 
movimento tais como Martinho Lutero e João Calvino? Aqui no sul do Brasil existem muitas 
igrejas chamadas de luteranas, principalmente em lugares com forte migração alemã. Essa 
tradição cristã ligada ao alemão Martinho Lutero também é muito forte em países 
escandinavos.

Já João Calvino era francês, e a maior parte de seu trabalho como pensador cristão se deu na 
cidade suíça, francófona, de Genebra. Lá, esse pastor fundou uma academia, não das que 
modelam o corpo, mas, seguindo a nomenclatura clássica (greco-romana), das que modelam a 
mente.

Cristãos de toda a Europa foram a Genebra e, de lá, voltaram espalhando pelos seus países e 
pelo resto do mundo o ensino de João Calvino. Os cristãos calvinistas receberam nomes 
diferentes em países diferentes: huguenotes (França), puritanos (Inglaterra), presbiterianos 
(Escócia) e reformados (Holanda). De forma muito sucinta, está respondida a primeira 
pergunta do início do texto quanto ao que é a tradição reformada de Castrolanda. Ser reformado 
é ser um cristão de tradição calvinista. Agora precisamos responder à segunda questão: qual a 
relação dessa tradição com a escola e com a Cooperativa?
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No Ensino Médio, é possível que seu 
professor de História tenha ensinado para a 
turma que João Calvino foi uma espécie de 
“Pai do Capitalismo”, por defender que os 
eleitos/predestinados (os verdadeiros 
cristãos) sempre são abençoados por Deus 
com riquezas materiais. Inclusive, ele deve 
ter citado na sala o sociólogo alemão Max 
Weber (e o livro A Ética Protestante e o 
Espírito do Capitalismo) para defender essa 
interpretação da tradição calvinista. É triste 
dizer que, se seu professor disse isso, foi 
porque ele nunca leu Calvino ou Weber.

O livro de Weber busca entender o porquê de 
países de tradição calvinista (Holanda, EUA, 
etc.) apresentarem importante 
desenvolvimento econômico. O sociólogo 
alemão, então, afirma que os cristãos 
calvinistas são marcados pelo que ele chama 
de ascese intramundana.

Ascese significa exercício, vida disciplinada, 
o esforço para colocar em prática o ensino de 
Jesus, é buscar ser santo. É viver como 
discípulo debaixo da autoridade e do ensino 
do mestre, de Cristo. Intramundana significa 
que essa vida que agrada a Deus não precisa 
ser vivida fora do “mundo”, isto é, pode ser 
vivida em família (com cônjuge e filhos) e na 
vida política, cultural e econômica da 
sociedade. Ser santo, para a tradição 
reformada, não implica em isolamento em 
um mosteiro e no celibato (o que Weber 
chama de ascese extramundana).

"Não há nem um centímetro 
em toda a área da existência humana 
da qual Cristo, o soberano de tudo, 
não proclame: isso é meu''
Abraham Kuyper

FÉ | COMUNIDADE

É aqui que entra a relação entre Igreja, Escola e 
Cooperativa em Castrolanda. A fé dos 
imigrantes holandeses, como reformada que é, 
entende que Jesus quer que vivamos todos os 
aspectos de nossa vida como discípulos. Essa 
compreensão da fé como algo integral, essa 
teologia, dá aos cristãos calvinistas aspectos 
éticos para a educação e para o trabalho.

A educação, na ética calvinista, não é vista 
como algo meramente especulativo e como 
uma forma das elites ociosas da sociedade 
gastarem tempo sem produzir nada. Estuda-se 
para conhecer melhor o belo e harmonioso 
mundo que Deus criou e sobre o qual Ele 
ordenou que nós cuidássemos e 
desenvolvêssemos.

Quanto ao trabalho, a tradição reformada 
entende-o como o cumprimento da ordem, 
dada por Deus, de cuidar e desenvolver a boa 
Criação, fazendo isso com honestidade, 
seriedade, zelo e sem ostentação de riquezas. 
Para um cristão calvinista, cuidar da família; 
ter uma vida modesta; trabalhar com empenho 
e honestidade; e buscar uma sociedade mais 
justa são formas de servir a Deus.

O título desta seção da revista é Palavra de Fé. 
O que se quis mostrar aqui é que a fé cristã tem 
a ver com a vida toda. Como afirmou Abraham 
Kuyper, holandês, pastor reformado, fundador 
da Universidade Livre de Amsterdã e Primeiro 
Ministro da Holanda: 

*Flávio Dantas é pastor na Igreja Evangélica Reformada de Castrolanda (IERC) 
e na Escola Evangélica da Comunidade de Castrolanda (EECC) 
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Por Centro Cultural
Castrolanda

Mesmo ‘fechado’, 
CCC segue com 
atividades

apresentadas durante toda a semana: nas 
segundas-feiras são apresentadas as 
“Avaliações” dos nossos visitantes, espaço para 
as mensagens e sugestões dos mesmos; nas 
terças-feiras e sextas-feiras acontece o “Quiz do 
CCC”, com perguntas e curiosidades sobre a 
Colônia Castrolanda e a cultura holandesa. Nas 
quartas-feiras temos a “Dica Cultural” com 
sugestões de filmes, exposições virtuais, séries, 
músicas – atividades online que trabalham a 
cultura e a história da Holanda. Nas 
quintas-feiras acontece o nosso “Quinta-feira do 
Retorno (chamado popularmente de TBT – 
Throwback Thursday)” com imagens que falam 
sobre a história da imigração desde o ano de 1951.

Podemos pensar nos museus como um ponto de 
encontro: um local voltado para articular a 
memória, a história e a coletividade do seu local 
de construção. Esse ponto serve não somente 
para um público físico, mas para toda a 
comunidade para que haja diálogo, interação e 
auxílio na construção da história local.

Em tempos de pandemia, pensar em museu pode 
ser uma forma de escapar da complexidade dos 
noticiários, do medo crescente e da sensação de 
incerteza que se instalou no mundo. Vemos que a 
cultura, além de uma forma de lazer, é um 
instrumento de companhia, de pensamentos e de 
reflexões. Um museu, como o Centro Cultural 
Castrolanda (CCC), pode ser visto como um espaço 
educacional, social e cultural – um espaço 
dinâmico voltado para o aprendizado e o 
crescimento através de estudo e da troca de 
informações. 

Nesses tempos de restrições, mesmo fechado para 
o público visitante, o CCC não parou com suas 
atividades. Contando com um sistema de escala, os 
colaboradores e estagiários do Centro Cultural 
executam o trabalho de preservação da memória e 
da identidade dos moradores da colônia, 
principalmente através dos trabalhos de 
conservação dos documentos. Cerca de 50% do 
acervo documental, presente no museu, foi 
higienizado, catalogado, digitalizado e 
acondicionado para servir de pesquisa para 
diversas áreas de interesse, permitindo que sua 
vida útil se estenda por muitos anos.

A pesquisa também é um ponto que se mantém 
nas atividades, pois tem, nos últimos meses, 
atendido remotamente estudantes e entusiastas, 
que usam o período de quarentena para 
intensificar seus estudos. As pesquisas também 
ocorrem internamente, para auxiliar na 
construção dos trabalhos da equipe como: ações 
educativas, exposições futuras e catalogação de 
acervos.

Nas redes sociais, o Centro Cultural interage com 
seu público através de publicações que são 

Os colaboradores do CCC executam o trabalho de preservação da 
memória e da identidade dos moradores da colônia, principalmente 
através dos trabalhos de conservação dos documentos.
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Pela Internet, 
conhecimento é 
levado ao público
Aproximar-se, mesmo em tempos de 
distanciamento social. Esse é o objetivo do 
projeto “Um meio de se conectar” promovido 
pelo Centro Cultural Castrolanda. A atividade 
prevê a elaboração de vídeos por professores de 
escolas públicas e privadas sobre assuntos de 
diversas áreas do conhecimento e pelos 
colaboradores do CCC que complementarão os 
assuntos abordados pelos mestres. 

Para a historiadora, Samara H. Lima, a 
atividade é uma forma de acessibilidade à 
informação. “Ter essa oportunidade de abrir 
nosso espaço e nossa equipe para essa ação dá a 
chance de dialogar, mesmo remotamente, de 
uma forma inovadora e pessoal com cada um 
que assistir e participar dessa parceria. Além de 
ser um aprendizado para toda a equipe, onde 
colaboradores e estagiários estarão engajados 
na construção deste projeto”, diz.

Já a pedagoga, Leticia Pacheco Wendler, 
destaca a necessidade de adaptação das 
atividades para que as pessoas tenham acesso 
ao museu, mesmo em tempo de pandemia. 
“Desenvolvemos estas ações em parceria com 
os professores para que a educação museal 
continue sendo acessada por aqueles que 
desejarem, incluindo diferentes assuntos e 
abordagens sobre História, Geografia, Língua 
Portuguesa, Arte e até mesmo Matemática”.

O Centro Cultural Castrolanda está fechado ao 
público desde a última quinzena de março. 
Segundo o gerente-geral, Rafael Rabbers, a 
ação educativa foi a forma encontrada para 
manutenção dos trabalhos mesmo sem receber 
visitantes. “Em maio, durante a Semana dos 
Museus, que neste ano seria comemorada nesta 

semana (de 18 a 24 de maio), sempre 
inauguramos uma nova exposição, mas, em 
virtude do momento que atravessamos, 
tivemos que repensar como celebraríamos essa 
data”, explica Rabbers.

Fundado em 2016, o Centro Cultural com 
frequência recebe turistas, pesquisadores, 
professores e estudantes que buscam conhecer 
um pouco mais sobre o assunto. Segundo 
Rabbers, esse foi dos motivos que levou a 
escolha pela parceria com os estabelecimentos 
de ensino. “Acredito que podemos ajudar na 
formação dos estudantes, por meio dos nossos 
profissionais e do nosso acervo. Desde nossa 
fundação, sempre tivemos uma excelente 
relação com os estabelecimentos de ensino de 
Castro. Espero que possamos novamente 
realizar uma parceria para levar conhecimento 
e cultura para os alunos, em tempos tão 
difíceis”, conclui.

Conheça um pouco sobre nossos 
trabalhos em nossas redes sociais. 

@centroculturalcastrolanda

CentroCulturalCastrolanda

Fundado em 2016, o CCC com frequência recebe turistas, 
pesquisadores, professores e estudantes que buscam conhecer 
um pouco mais sobre o assunto.
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ARTIGO
Luis Henrique Penckowski 

Eng. Agr., Mestre em Manejo de Grandes Culturas
e Coordenador do Setor de Herbologia

Eliana Fernandes Borsato
Eng. Agr. e Mestre em Agronomia

 Evandro Henrique Maschietto
Eng. Agr., Mestre em Agronomia

A colheita da safra de verão chegou 
ao fim e em algumas regiões a 
semeadura da cobertura de 
inverno já iniciou. Nesse período 
devemos relembrar alguns 
conceitos importantes, 
principalmente em nossa região 
onde o sistema de plantio direto é 
comum e precisamos realizar a 
aplicação de herbicidas antes da 
semeadura da cultura, tanto para a 
eliminação de plantas daninhas 
como para a formação de palha no 
sistema.  

Além da importância da cobertura 
vegetal no sistema de plantio 
direto, temos também a rotação de 
culturas onde a semeadura dos 
cereais de inverno acontece após a 
colheita da soja ou do milho. Sendo 
assim, desde a colheita das 
culturas de verão (entre fevereiro e 
abril) até o plantio dos cereais de 
inverno (maio a julho) as lavouras 
costumam ficar sem cobertura, o 
que favorece a emergência e o 
desenvolvimento de plantas 
daninhas. Esse período de um a 
três meses sem uma cultura 
comercial ou sem o controle de 
plantas daninhas poderá resultar 
em problemas tanto na semeadura 
dos cereais de inverno como na 
próxima safra de verão, pois 
podem ocorrer várias espécies de 
plantas daninhas que, em geral, se 
encontram bem desenvolvidas e 
são de controle mais difícil. 
Portanto, é importante definir 
qual a melhor estratégia de 
manejo em cada situação. 

Quanto ao manejo outonal, a 
aplicação de herbicidas 
não-seletivos ocorre alguns dias 
após a colheita do verão e visa o 

controle das espécies que 
emergiram ao final do ciclo e 
daquelas que rebrotaram após o 
corte da colhedora. Com isso, o 
manejo outonal auxilia no 
controle do banco de sementes do 
solo pois, reduz a produção dessas 
sementes pelas plantas daninhas 
na época em que o solo não está 
coberto. Esse manejo também é 
uma ferramenta importante para 
o controle de plantas daninhas 
tolerantes ou resistentes a 
determinados herbicidas.  

A entressafra é um período 
propício para a multiplicação de 
espécies que possuem 
crescimento rápido, como a buva 
(Conyza spp.) e o 
capim-amargoso (Digitaria 
insularis). Estas espécies são 
favorecidas nas áreas de pousio, 
porém nas áreas com manejo de 
entressafra são mantidas sob 
controle. No manejo de buva 

Importância do manejo 
outonal de plantas daninhas 

resistente ao herbicida glifosato o 
problema se agrava, visto que 
quanto maior for o intervalo entre 
a colheita da cultura de verão e a 
semeadura do inverno, a buva tem 
mais tempo para se desenvolver e 
no controle dessa espécie o estádio 
de aplicação é determinante para o 
sucesso do controle.  

Nas áreas de milho safrinha o 
manejo outonal é realizado logo 
após a colheita, quando as plantas 
de buva ainda estão pequenas, 
garantindo um bom controle com 
os herbicidas disponíveis. É 
importante lembrar que a buva 
emerge no campo no período de 
abril a setembro (Figura 1) e logo 
após sua emergência o controle 
químico é mais fácil.  

Figura 01. Período de emergência (em vermelho) e momentos de controle da buva 
em áreas com cereais  de inverno ou com milho safrinha. Fundação ABC; Penckowski 
e Fernandes, 2017.
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O uso de 2,4-D era uma das maneiras mais eficientes 
de controle da buva resistente e atualmente a 
aplicação de saflufenacil e 2,4-D é uma opção que 
resulta em maior controle e diminui o rebrote das 
plantas de buva. Para o controle ser efetivo, a 
aplicação deve ser realizada sobre as plantas de buva 
com até 15 cm de altura, pois a partir desse estádio o 
controle é menor e em alguns casos não ocorre 
efetivamente. Porém, esses controles alternativos 
têm um custo, então devem ser adotadas estratégias 
de controle sustentáveis que envolvam o manejo de 
todas as plantas daninhas não somente no momento 
da dessecação.

Além do controle químico, a formação de palha no 
sistema durante o período de inverno é uma 
ferramenta utilizada no manejo de buva. Em áreas 
que o solo permance coberto durante o inverno a 
palha forma uma barreira física que dimimui a 
emergência das plantas de buva, conforme podemos 
observar na Figura 02.

Diferente da buva, o capim-amargoso é uma planta 
perene e seu fluxo de emergência ocorre durante 
todo o ano, mas em fevereiro e março podem ocorrer 
os maiores fluxos. O crescimento inicial dessa planta 
é lento, em torno de 40 dias, após esse período o 
crescimento é muito rápido e a planta pereniza e 
forma rizomas. Então, as estratégias de manejo 
devem ser adotadas logo no início de seu 
desenvolvimento, garantindo a sua eficácia.

Outro agravante no manejo em pré-semeadura dos 
cereais de inverno é a ocorrência de plantas 
voluntárias de soja RR, que além de serem 
resistentes ao glifosato, também podem ser 

Não devemos esquecer do vazio 
sanitário, período que o campo deve 
ser mantido sem a presença de 
plantas de soja, mesmo que voluntá-
rias. No Estado do Paraná esse 
período ocorre entre 10 de junho e 10 
de setembro, enquanto em São Paulo 
é mais curto, de 15 de junho a 15 de 
setembro. Esse período deve ser 
respeitado para reduzir a quantidade 
de esporos da ferrugem asiática 
durante a entressafra, que tem 
impacto negativo na produtividade 
da soja. 

tolerantes a herbicidas do grupo das sulfoniluréias, 
como o metsulfuron, tecnologia chamada de STS. 
Estas plantas de soja limitam ainda mais as opções 
de controle disponíveis. 

Outro benefício do vazio sanitário é a sobrevida que 
será dada a nova tecnologia disponível na cultura da 
soja, a Intacta RR2 PRO, que controla as principais 
lagartas que atacam a cultura. Quando essas plantas 
voluntárias não são manejadas a multiplicação das 
lagartas continua no campo enquanto houver 
alimento, ou seja plantas vivas de soja, então na 
próxima safra de verão a população de lagartas e a 
pressão de seleção dessas será maior e a eficácia da 
tecnologia no campo será rapidamente reduzida. 
Essa informação também vale para o milho e se 
quisermos aumentar a longevidade das tecnologias 
Yield Gard, Herculex, VT PRO, Power Core, Viptera e 
Leptera o manejo das plantas voluntárias de milho 
devem ser iniciado na entressafra.

Figura 02. Emergência de buva em área de pousio (esquerda) e com cobertura 
de aveia no inverno (direita). Fundação ABC; Itaberá-SP, setembro 2015.

Figura 03. Plantas voluntárias de soja no 
período de entressafra. Fundação ABC, 2020.
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Independente do manejo de dessecação, diversas 
espécies de plantas daninhas podem emergir no 
período entre a colheita da cultura de verão e a 
semeadura dos cereais de inverno. Entretanto, a 
ocorrência de espécies resistentes a herbicidas é um 
problema que pode afetar substancialmente o 
manejo de plantas daninhas na pré-semeadura dos 
cereais de inverno. Devido ao crescente uso de 
glifosato em culturas tolerantes a esse herbicida 
(soja RR e milho RR), torna-se cada vez mais 
comum a seleção de plantas daninhas resistentes ao 
glifosato, que vêm aumentando sua frequência e 
requerem um manejo diferenciado. Na região Sul do 
Brasil são encontrados problemas com azevém 
(Lolium multiflorum), buva (Conyza spp.), capim-
-amargoso (Digitaria insularis) e mais recentemen-
te caruru (Amaranthus hybridus) e leiteiro (Euphor-
bia heterophylla) resistentes ao herbicida glifosato 
(Figura 05).

Figura 04. Plantas voluntárias de milho 
provenientes de espigas. Fundação ABC; 2017.

Figura 05. Da esquerda para a direita, azevém (Lolium multiflorum), 
buva (Conyza spp.), caruru (Amaranthus hybridus) e capim-amargoso 
(Digitaria insularis) resistentes ao herbicida glifosato. 
Fundação ABC; 2017.

A ocorrência do azevém resistente ao glifosato 
tornou-se um problema tanto na dessecação em 
pré-semeadura do trigo como de outras culturas de 
verão. O herbicida cletodim é eficiente no controle 
do azevém resistente, especialmente quando 
associado ao glifosato, porém seu uso deve antece-
der de 7 a 10 dias a semeadura do trigo para evitar 
problemas de residual sobre a cultura sucessora. 

Aqui falamos sobre cada uma das espécies de forma 
isolada, porém no campo sabemos que ocorrem 
simultaneamente as espécies resistentes aos 
glifosato de folha-estreita (azevém, capim-amar-
goso e milho RR voluntário) como as de folha-larga 
(buva, caruru, soja RR voluntária). Então, pensando 
no operacional da área se busca o controle mais 
eficaz com o menor número de entradas na lavoura. 
Assim, é comum a aplicação de graminicidas com 
latifolicidas. É importante lembrar que nessas 
situações pode ocorrer antagonismo e haverá 
redução no controle da espécie de folha-estreita. 
Para capim-amargoso por exemplo, a aplicação do 
latifolicida 2,4-D no mesmo dia do graminicida 
cletodim pode resultar em menor controle do 
capim-amargoso e esses herbicidas devem ser 
aplicados separados com intervalo de 7 dias. 
Portanto, precisamos ver quais as espécies predo-
minantes em cada talhão para definir a melhor 
estratégia de controle.

Além das espécies resistentes ao glifosato, Comme-
lina benghalensis (trapoeraba), Spermacoce latifolia 
(erva-quente), Ipomoea spp. (corda-de-viola), 
Richardia brasiliensis (poaia-branca), Chamaesyce 
hirta (erva-de-santa-luzia) e Chloris polydacyla 
(capim-barbicha-de-alemão) também merecem 
toda a atenção para evitar que se tornem problema 
cuja solução represente aumento nos custos de 
produção na safra de verão seguinte. Porém, essas 
espécies apresentam controle mais fácil pois, nesse 
período estão finalizando seu ciclo.

Portanto, se desejamos um manejo sustentável de 
plantas daninhas com menores custos e preservan-
do as tecnologias hoje disponíveis, devemos tomar 
medidas preventivas durante todo o ano agrícola e 
não somente dentro das culturas de inverno ou de 
verão. 

Atualmente, o manejo do milho voluntário (Figura 
4), que também é tolerante ao herbicida glifosato 
(milho RR) envolve o uso de graminicidas que, assim 
como no controle de azevém, possuem um intervalo 
de 7 a 14 dias, dependendo do graminicida, entre a 
aplicação e a semeadura dos cereais de inverno sem 
que resultem em efeitos negativos na cultura suces-
sora. 
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A qualidade do leite sempre 
foi uma preocupação para os 
produtores, pois interfere 
diretamente na 
rentabilidade, além de ser um 
indicativo da condição de 
seus rebanhos. Mesmo que a 
qualidade do leite seja 
abrangente (Envolve a CCS, 
teores de gordura, proteína, 
entre outros), um dos 
principais pontos de atenção 
que devem ser notados seria 
condição higiênica do leite. 
Para medirmos este 
parâmetro, atualmente é 
utilizado o procedimento de 
contagem padrão em placas 
(CPP). 

A CPP (Chamada 
anteriormente de CBT) 
consiste, basicamente, na 
quantificação das bactérias 
presentes no leite. Esta 
quantidade de bactérias pode 
ser proveniente de três 

principais pontos: bactérias 
presentes da glândula 
mamária, da superfície 
externa do úbere e tetos; má 
higienização das superfícies 
de contato com o leite e 
temperatura inadequada de 
armazenamento do leite, pois 
este garante condição de 
maior proliferação destas 
bactérias. 

Se tivermos um leite com 
elevada CPP, a fermentação 
da lactose por bactérias 
produz ácido lático, causando 
a acidez. A produção de 
enzimas extracelulares, como 
lipases e proteases de origem 
microbiana, altera o sabor e o 
odor, levando à perda de 
consistência na formação do 
coágulo para fabricação do 
queijo e à gelatinização do 
leite longa-vida. Além de 
perdas na industrialização, o 
leite com elevada CPP 

Qualidade do Leite: Principais fatores 
para redução de CPP visando o aumento 
de rentabilidade na fazenda

interfere diretamente na 
rentabilidade do produtor 
através de redução da 
bonificação do preço do leite.  

Um fator bastante comum 
que ocasiona o CPP alto seria 
o tempo e temperatura de 
refrigeração inadequado após 
o leite ser extraído da vaca. 
Desta forma, se faz 
necessário verificar se o 
funcionamento do tanque de 
refrigeração está de acordo 
com a Instrução Normativa 
nº 53, de 16 de agosto de 
2002 - Regulamento técnico 
para fabricação, 
funcionamento e ensaios de 
eficiência de tanques 
refrigeradores de leite a 
granel, abaixo segue a tabela 
com as especificações do 
tempo para refrigeração do 
leite:

Tempo de refrigeração do leite segundo o sistema de frio do tanque resfriador

Tanque
24 horas

Tanque
48 horas

1ª ordenha

2 horas e
30 minutos

3 horas

2ª ordenha 3ª ordenha 4ª ordenha

1 hora e
25 minutos

1 hora e
30 minutos

50 minutos

1 hora

20 minutos

30 minutos
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Podemos observar no 
gráfico ao lado, que 
leite com contagem 
inicial de 4 mil UFC/mL 
pode passar a ter 
contagem de 120 mil 
UFC/mL em apenas 
48h, se armazenado a 
10º C. Se, no entanto, a 
temperatura for de 4º 
C, a contagem 
praticamente não se 
altera em 48h. Já um 
leite com 39 mil 
UFC/mL, quando 
armazenado a 10º C, 
por 48h, passará a ter 
uma contagem de 831 
mil UFC/mL. 
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Fonte: Cassoli et.al; 2016.

Outros fatores que elevam os resultados de CPP 
se encontram listados abaixo: 

Falhas no manejo de limpeza de teto: utilização 
de água para limpeza, molhando a base do úbere 
escorrendo a sujidade para dentro da teteira 
após início do processo de ordenha, bem como 
afetando a CCS, pois o veículo mais apropriado 
para entrada de bactérias para dentro da 
glândula mamária é a água. E ainda, a utilização 
de produtos desinfetantes não recomendados 
para limpeza dos tetos. 

Desafio no ambiente em que as vacas 
permanecem, fazendo com que o úbere e teta se 
apresentem muito sujos no momento da 
ordenha. 

Higienização inadequada dos utensílios que 
entram em contato com o leite (tubulação, 
baldes, mangueiras, teteiras, tanque resfriador), 
podendo ser inconformidades com: água 
contaminada ou com dureza alterada; 
temperatura da água de enxágue; temperatura 
da água com detergente alcalino; dosagem dos 
produtos alcalino e ácido; frequência e ordem de 

utilização dos detergentes alcalino e ácido;  
volume de água insuficiente; baixa turbulência; 
formação de biofilme nos equipamentos de 
ordenha e tanque resfriador que são retirados 
apenas manualmente; a falta de higienização da 
tubulação de vácuo;  

Propriedades com a prevalência dos agentes 
causadores de mastite: Staphylococcus agalactiae 
e Streptococcus bovis – esses agentes além de 
elevarem os resultados de CCS interferem nos 
resultados de CPP. 
 
Assim, fica demonstrado que para reduzir os 
níveis  de CPP e aumentar a bonificação no preço 
do leite, proporcionando ao produtor maior 
competitividade, deve se atentar aos itens 
relacionados a sanidade da glândula mamária, 
correto manejo de ordenha, manejo de higiene 
do equipamento de ordenha e tanque resfriador, 
bem como funcionalidade do tanque resfriador. 
Sem dúvidas, é um fator de alto impacto, da 
mesma forma que a CCS, a qual abordaremos na 
próxima edição. Em caso de dúvidas, por favor 
contate seu Técnico da Qualidade do Leite 
Castrolanda. 



A gordura do leite é formada nas 
células epiteliais da glândula 
mamária a partir de ácidos 
graxos. Esses ácidos graxos 
podem ser originados 
basicamente da dieta e da 
mobilização das reservas 
corporais. Além de ser 
considerada a principal fonte de 
energia e a responsável pelo 
sabor do leite, também é reflexo 
da condição da dieta e manejo 
alimentar em que os animais 
estão submetidos. Portanto, 
devemos estar monitorando 
constantemente esse 
componente do leite para que a 
alta eficiência técnica e 
econômica dos rebanhos seja 
atingida.  

Basicamente, do ponto de vista 
teórico, existem duas condições 
que podem ser responsáveis pela 
depressão de gordura (DGL). O 
primeiro grupo está relacionado 
com dietas que induzem acidose 
ruminal. Isto é, dietas que 
forneçam grandes quantidades 
de carboidratos prontamente 
digestíveis (Concentrados) e 
reduzidas quantidades de 
componentes fibrosos. No 
entanto, estes componentes 
fibrosos devem ser fisicamente 
efetivos, ou seja, que promovam 
a ruminação das vacas, uma vez 
que este processo auxilia na 
saúde do rúmen através do 
tamponamento (Melhorando a 
condição de pH). Com isto, pode 
existir situações que as dietas 
apresentem níveis de fibras 
adequados, mas esta fonte de 
fibra é demasiadamente picada, o 
que não garante uma efetividade 
para que os animais ruminem. 
Por exemplo, se temos uma 
silagem de milho, com alta 
quantidade de grãos (o que 

condiciona uma quantidade 
maior do nutriente amido) e 
muito picada (Tamanho de 
partícula pequeno), uma das 
respostas esperadas seria a 
redução da gordura do leite se 
não houver algum outro 
componente na dieta que garanta 
uma fibra fisicamente efetiva 
(Por exemplo: Feno, palha, 
pré-secado). 

O segundo grupo de dietas que 
induzem DGL é a adição de 
suplementos dietéticos contendo 
óleos polinsaturados, pois estes 
óleos alteram os processos 
normais de digestão do rúmen. 
Por exemplo, o uso de gordura de 
óleo de soja também tem efeito 
negativo sobre o teor de gordura 
do leite, então seu uso deve ser 
realizado mediante orientação de 
um nutricionista. 

Do ponto de vista de manejo, 
deve-se atentar no preparo e 
fornecimento da dieta para os 
animais. Por exemplo, deve-se 
cuidar em seguir as quantidades 
recomendadas pelo nutricionista 
(Uma vez que há uma função 
para cada quantidade de 
alimento utilizada), sendo 
adequadamente misturadas para 
que os animais ingiram os 
alimentos corretamente dentro 
das proporções estipuladas. Para 
averiguar a qualidade de mistura, 
a Equipe Nutrição Castrolanda, 
realiza a auditoria da mistura 
através da avaliação das peneiras 
Penn State (Figura abaixo). 
Através desta ferramenta é 
possível identificar possíveis 
falhas de procedimento, como 
por exemplo o excesso ou a falta 
de processamento (Ambos 
podem induzir queda no 
percentual de gordura). 

Nutrição: o teor de gordura do leite
está baixo, como podemos intervir?
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Aditivos em dietas para auxiliar 
o aumento na gordura do leite 
também podem ser usados 
(Tamponantes, levedura, entre 
outros). No entanto, o aditivo 
não irá surtir efeito se o básico 
(Formulação e manejo) for 
realizado de forma efetiva.  

Além disto, usando o simulador 
na atual tabela de pagamento do 
Pool Leite, em uma propriedade 
hipotética com volume de leite 
de 2500 litros dia e com 
resultados médios de 
porcentagem de gordura no leite 
do leite de 3%, teria uma perda 
de R$ 5.220,00 mensais e 
consequente perda de R$ 
62.640,00 ano em ralação a 
resultados médios de gordura de 
3,5%. Isto ressalta a importância 
econômica de se buscar níveis de 
gordura mais altos. O técnico da 
Nutrição poderá simular 
diferentes estratégias 
nutricionais dentro da realidade 
de cada propriedade. Somado a 
isto, outro fator que tem efeito 
da dieta seria o teor de proteína, 
o qual será abordado na próxima 
edição. 

AVALIAÇÃO DA DIETA TOTAL
CONSISTÊNCIA DO MANEJO 
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