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A transformação da Bravis

Desde o começo do ano, 
as instalações da Bravis, 
em Itapetininga (SP), estão 

passando por diversas mudanças 
e ampliações.  Está pronta uma 
melhor ocupação das instalações 
já existentes, que criou espaços 
para abrigar os setores Comercial, 
Contabilidade, Produção e as salas 
de Qualidade e de reunião. Também 
houve o fechamento das áreas de 
Recebimento e Expedição para re-
duzir o choque térmico nas frutas, 
tanto no carregamento quanto no 

descarregamento. Jaime Aparecido 
dos Santos, gerente de Produção 
da empresa, explica que “as modi-
ficações ocorreram em virtude da 
transferência do setor Comercial 
para Itapetininga e junto com ele o 
aumento de visitas de clientes. Além 
disso, muitos serviços que antes 
eram feitos pela unidade de Petro-
lina (PE) agora estão sendo feitos 
aqui. Por isso, houve a necessidade 
de uma melhor infraestrutura.”

Os benefícios gerados 
Segundo Jaime, as mudanças trou-
xeram vários benefícios para as 
operações e os colaboradores. Ele 
exemplifica: “Do ponto de vista de 
qualidade melhorou muito, com ade-

quação a algumas conformidades 
exigidas por auditorias externas 
e também para manutenção da 

qualidade das frutas, protegendo-
-as melhor do calor e da 
poeira. De maneira geral, o 
ambiente tornou-se mais 

limpo e organizado. Criamos regras 
de acesso ao local, o que contribui 
também para evitar acidentes de 
trabalho.” 

Nova máquina abrirá mais 
oportunidades
As melhorias na Bravis ainda conti-
nuarão até o final do ano. Está em 
andamento a criação de área para 
colocar em operação uma máquina 
de pacotes recém adquirida. “Com 
esta máquina, vamos conseguir 
colocar nossos produtos em lojas 
que até então não atendíamos,” diz 
Jaime. Haverá ainda a instalação de 
uma balança rodoviária, que terá 
como propósito afinar os controles 
de entrada e saída de produtos.

Referência de atuação
A atuação da Bravis ao longo dos 
anos com um trabalho desenvolvido 
com qualidade, respeito ao forne-
cedor e muita ética promoveu um 
aumento da procura de fruticultores 
da região para serem fornecedores 
da empresa. As melhorias imple-
mentadas também contribuem 
para aumentar o interesse no 
fornecimento de frutas. 
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Resultado de muita dedicação

editorial

As Fazendas São Mar-
celo têm ganhado re-
conhecimento e pres-

tígio, graças ao trabalho da 
equipe, cada vez mais afinada 
e, sobretudo, no investimento 
em genética e tecnologia de 
ponta, que sempre acredi-
tamos. Os resultados são 
excelentes: animais de alta 
qualidade e de grande valor 
genético.  Hoje, conseguimos 
que 70% das nossas fême-
as estejam prenhas com 14 
meses de idade. Os machos, 
entre 18 e 20 meses, já estão 
prontos para o abate. 

Além da genética superior, 
prezamos pela sustentabilida-
de na produção. Faz 15 anos 
que temos essa preocupação 
em produzir carne com menos 
impacto ao meio ambiente. O 
trabalho gerou bons resultados 
e grandes parcerias. E por ele, 
a São Marcelo foi indicada para 
receber a visita do Programa de 
Rastreabilidade de Carne do Grupo 
Carrefour. Durante o evento, mos-
tramos a qualidade do nosso boi 
para representantes do Carrefour, 
do governo do Mato Grosso, para 
membros da ONG Greenpeace e 
para jornalistas nacionais e interna-
cionais. A rede de supermercados 
assumiu o compromisso de adquirir 
apenas carnes de origem segura e 
sustentável, como a que produzi-
mos e para onde seguirá parte da 
nossa produção. Outra boa notícia é 

a parceria estabelecida com a rede 
Outback Steakhouse, que passa a 
servir nossas carnes em seus res-
taurantes no Brasil. 

Na  Bravis, muita transformação 
vem ocorrendo e ela tem consegui-
do mais espaço e reconhecimento 
no campo. Prova disso é o aumento 
de produtores de frutas que querem 
se tornar fornecedores da empresa.  
Ser parceiro da Bravis é ter a certe-
za de qualidade e lucratividade. Em 
termos de resultados, o ano passa-
do foi bom e para os próximos, va-
mos triplicar nosso volume de frutas 

em busca de atender o mer-
cado internacional e o varejo 
brasileiro. As instalações da 
empresa também têm rece-
bido ampliações e melhorias, 
como a instalação de balança 
própria e a estruturação de 
novos espaços para abrigar 
parte da área comercial, que 
mudou para Itapetininga (SP).

A Labrunier também tem 
mudanças acontecendo no 
modelo de gestão, pois va-
lorizar quem trabalha com 
a gente é um dos nossos 
objetivos. Por isso, mais uma 
vez, inovamos ao implantar as 
Unidades de Gerenciamento 
Básico (UGBs). A mudança no 
sistema de trabalho dá auto-
nomia ao nosso colaborador, 
valoriza suas ideias e incen-
tiva o seu desenvolvimento. 
Com as UGBs, vamos levar 
mais conhecimento para 

os colaboradores da Labrunier. E 
todo mundo ganha: os colabora-
dores ficam mais capacitados e a 
produção aumenta e  ganha mais 
qualidade, fortalecendo os negó-
cios da Labrunier para enfrentar a 
concorrência internacional. 

Agradecemos a todos os nossos 
colaboradores pelo empenho e de-
dicação, pois do suor de cada um 
estamos colhendo o reconhecimen-
to para as empresas do Grupo JD. 

Um abraço,
Arnaldo Eijsink

Diretor geral

Impressão: Gráfica Mundo
www.graficamundo.com.br
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nossa gente

Novos 
mercados e 
estratégias 
logísticas 

A paulistana, Amanda Ara-
bura Vasco,  trabalha 

com  Comércio Exterior e Logís-
tica há oito anos. Sua primeira 
experiência, ainda como esta-
giária, foi em uma trading com-
pany. Depois deste começo, 
trabalhou em um despachante, 
numa empresa metalúrgica 
e na Nestlé. Com formação 
em Comércio Exterior, espe-
cializou-se em Logística e fez 
cursos de melhoria específica 
-  PDCA (Planejar, Desenvolver, 
Checar e Agir). Aos 24 anos, 
Amanda afirma que hoje está 
enfrentando um novo desafio 
profissional na Bravis, onde 
ingressou em abril deste ano 
como analista de Logística. 
A importação de frutas como 
uvas, peras, ameixas, maçãs e 
citros, e a exportação de citros 
e melão estão entre suas atri-
buições profissionais, além do 
desenvolvimento de projetos 

logísticos  e a implantação de 
reuniões operacionais. Entre 
os planos para seu futuro 
profissional, ela pretende 
crescer junto com a em-
presa na área onde está 
atuando. Planeja ainda 
especializar-se em proje-
tos e desenvolver novos 
mercados e estratégias 

logísticas para a companhia. 
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Há 12 anos, em 10 de setem-
bro de 2004,  Amauri Lopes 

de Sena, ingressou na Labrunier 
para trabalhar na plantação de 
uvas. Agora, com  33 anos, casado 
com Jacqueline Nogueira Lopes 
de Souza e pai de Jasmin, ele 
exerce a função de Analista de 
Custos, depois de ter passado por 

outras funções, entre elas, a de 
supervisor de Levantamento Es-
tatístico. Amauri, que é natural de 
Exú (PE), mora em Petrolina (PE), 
onde cursa inglês e faz faculdade 
de Contabilidade.Em seu dia a 
dia, analisa e acompanha os mais 
diversos custos das fazendas de 
uva, gerando relatórios gerenciais 
de acordo com a legislação contábil. 
Ele explica que o ”objetivo é ade-
quar as informações para atender 
os gestores na melhor tomada de 
decisão dos negócios”. Quanto às  
expectativas para o futuro, Amauri 
planeja continuar evoluindo em 
suas habilidades, proporcionando 
crescimento na empresa com ren-
tabilidade e sustentabilidade. Para 
isso, pretende “continuar estudando 
bastante, me qualificando cada vez 
mais profissionalmente e contribuin-
do para o bem estar no meu meio 
de convivência”.

Levar melhorias com 
uso da informática 

Mariel Carlos dos Santos 
Batista cursou dois anos de 

Administração de Empresas quan-
do conheceu a área de informática 
com a qual se identificou. Mudou de 
área e se formou em Tecnologia de 
Desenvolvimento de Software. Na-
tural de Tangará (MT), onde mora, 
é casado com Tatiana Semencato 
França.  Sua carreira começou 
como office boy, depois trabalhou 
com manutenção de computadores. 
Aos 28 anos, está há oito anos nas 
Fazendas São Marcelo, onde come-
çou como auxiliar de Informática e 
hoje desenvolve diversas atividades 
no setor. Em seu trabalho realiza al-
guns controles para apoio ao depar-
tamento administrativo e dá suporte 
a usuários e sistemas de campo, 
como rastreabilidade e manejo do 
gado. Como integrante da equipe de 
Informática do Grupo JD, também 
atua como apoio a este setor da 
Bravis Itapetininga (SP). Por isso, 

no final do primeiro semestre, pas-
sou por treinamento em Petrolina, 
aprimorando seus conhecimentos. 
Mariel tem entre seus objetivos 
o aperfeiçoamento 
constante e ‘estar 
antenado’ com as 
mudanças. “Quero 
continuar fazendo o 
máximo em minhas 
atividades, levando 
melhorias, porque a 
empresa valoriza 
e dá oportunida-
des às pesso-
as”, afirma

Crescimento profissional e bem 
estar das pessoas  

Amauri 
Lopes de 

Sena

Mariel Carlos dos 
Santos Batista

Amanda Arabura Vasco
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nossas empresas
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O Grupo JD (Fazendas São Mar-
celo) foi escolhido para receber 

visitas do programa “Diálogos sobre 
Pecuária Sustentável”, do Grupo 
Carrefour. A rede de supermerca-
dos assumiu o compromisso de 

não comprar carne de 
gado criado em ter-

ras desmatadas 
da Amazônia. No 

evento, realizado em 26 de agosto, 
estiveram presentes o presidente do 
Instituto Mato-Grossense da Carne 
(IMAC), Luciano Vaccari, o diretor 
de Sustentabilidade do Grupo Car-
refour Brasil, Paulo Pianez, repre-
sentantes do Governo do Estado do 
Mato Grosso, CEO’s dos principais 
frigoríficos fornecedores de carne 
bovina do Carrefour, membros da 
ONG Greenpeace e jornalistas do 

Brasil e internacionais. Cerca de 40 
pessoas estiveram na visita. 

 “O Grupo JD foi pioneiro em ob-
ter a Reserva Particular do Patri-
mônio Natural (RPPN), no Estado 
do Mato Grosso e é exemplo para 
outros produtores de carne bovi-
na”, afirma o gerente Leone Fur-
lanetto. É também o primeiro no 
mundo a obter o selo internacional 
“Rainforest Alliance Certified”, que 
atesta ser a carne proveniente de 
uma pecuária sustentável. “Esse 
evento reafirmou a importância 
das nossas fazendas, somos o 
principal fornecedor de carne para 
o Carrefour, isso devido a nossa 
qualidade e respeito ao meio am-
biente”, conclui Furlanetto. 

Programa do Grupo Carrefour 
seleciona SM como fazenda modelo

A degradação dos pastos é um 
processo natural na criação de 

gado. Por isso, reformas são ne-
cessárias para se manter a lotação 
de animal ou mesmo ampliá-la nas 
áreas de pastagem. Este ano, as 
Fazendas São Marcelo, em busca 
de melhorar suas pastagens, inova-
ram com o plantio de milho e capim 
(brachiária) no sistema Integração 
Lavoura/Pecuária (ILP) na unidade 
Juruena (MT). 

Inicialmente, 400 hectares en-
traram no sistema ILP. A previsão 
é chegar a mil hectares ainda em 
2016. Para o gerente da São Mar-
celo, Junior Duarte Neres, a implan-
tação do sistema veio no momento 

certo e foi essencial para a fazenda. 
“Estamos no cultivo de pastagem 
há 30 anos. Com o tempo, houve 
degradações e invasores de difícil 
controle, encarecendo muito a refor-
ma de pastagem. A ILP é importante 
para resolver esses problemas”. 

Numa próxima etapa, a fazenda 
vai investir no cultivo da soja em 
um talhão pequeno para entender 
o comportamento da cultura nas 
condições locais.  

Caminho para pecuária do futuro
Segundo Daniel Eijsink, “a primeira 
experiência com ILP excedeu a 
expectativa em função dos bons 
preços alcançados pelo milho, que 
gerou uma receita suficiente para a 
reforma dos pastos”. 

O processo de implantação do 
sistema exigiu muito trabalho, como 
explica Junior, “além do plantio 
agrícola em uma grande área, o 
grande desafio era reformar os pas-
tos de maior degradação”. Porém, 
o sistema trouxe vantagens e bons 
resultados para a unidade. “Com a 
plantação de milho, conseguimos 
pagar a despesa da reforma de 
pastagem, ou seja, alcançamos 
nosso objetivo: custo zero e pas-
tagem de alta qualidade”, afirma. 
Outra grande vantagem é que com 
o sistema ILP, será possível dobrar 
a lotação de animais nas áreas 
reformadas. Para Junior, “esse é o 
caminho para a pecuária do futuro: 
mais produtividade e com maior 
qualidade de produção de quilo de 
carne por hectare”. 

Reformando pastos com integração lavoura-pecuária 

Visita à Fazenda São Marcelo 
e entrevista de Paulo Pianez, 

diretor de Sustentabilidade do 
Carrefour Brasil
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Área comercial está com nova estrutura
Cada região tem costumes e 

hábitos de consumo diferentes. 
Para atender essas diferenças e 
estar mais próximo dos clientes, 
foi promovida uma reestruturação 
comercial do setor do Mercado 
Interno da Bravis e da Labrunier. 
Desde 2015, a Bravis está presente 
em quase todo o Brasil, com fortes 
investimentos, como divisão por re-
gião, contratação de vendedores e 
representantes, e a curto prazo deve 
estar presente em todas as capitais 
do país. “A reestruturação trouxe 

Onde está a equipe comercial
A divisão por regiões facilita e melhora o atendimento. 
Veja onde está a equipe Comercial:

uma melhora no relacionamento 
com todos os nossos clientes. Hoje, 
mesmo em períodos da safra da uva 
quando há uma concentração de 
atuação de vendas para esta fruta, 
estamos preparados para atender 
outras demandas e a todos com 
igual atenção. A mudança também 
foi positiva para o preço médio final 
de vendas em função da descen-
tralização da carteira de clientes”, 
explica Paulo Roberto Baptista, 
gerente de Setor Mercado Interno 
da Bravis. 

COLABORADORES
Paulo Roberto Baptista
Priscila Ruiz
Anderson Rodrigues
Marcos Vinicius

REPRESENTANTES
Antonio C. Allegretti 
Josineide Gomes

CIDADE
Bravis, Itapetininga (SP)
Matriz, São Paulo (SP)
Petrolina (PE) 
Matriz, São Paulo (SP)

CIDADE
São Paulo (SP)
Goiânia (GO)

ÁREA DE ATENDIMENTO
Grandes redes do Sudeste 
Sul, interior do Sudeste e parte do CO 
Norte e parte do Nordeste
Administrativo - Assistente Comercial

ÁREA DE ATENDIMENTO
Parte do Sudeste
Outra parte do CO e parte do Sudeste

Da esq. para a dir., Marcos Vinicius, Priscila Ruiz, Anderson Rodrigues e Paulo Roberto Baptista

Embriões de alta qualidade 
para o mercado

São Marcelo 
participa de 

leilão da Cia de 
Melhoramento Nesse ano de 2016, as Fazendas 

São Marcelo devem transferir 
mais de mil embriões de touros 
coletados das melhores matrizes do 
programa de melhoramento. O pro-
jeto, iniciado em 2013, se intensifica 
a cada ano, destaca-se pela quali-
dade e segue o objetivo de gerar 
animais geneticamente superiores, 
produzindo touros e matrizes de alto 
valor genético.

Segundo Leone Furlanetto, gerente 
da SM, as matrizes selecionadas para 
serem doadoras são as que possuem 
os melhores índices e classificação 

fenotípica, e, ao serem acasaladas 
com touros que também possuem as 
melhores avaliações, irão gerar ani-
mais geneticamente superiores. 

A aceleração da evolução genéti-
ca do rebanho é uma das vantagens 
para a SM. “Isso se deve, pois as 
melhores matrizes de todo o pro-
grama de melhoramento genético 
da Cia de Melhoramento, ao invés 
de gerar apenas um bezerro ao ano, 
podem gerar dezenas. Ou seja, tere-
mos uma maior produção de touros 
e matrizes de alto valor genético”, 
explica Furlanetto. 

Com quatro lotes de novilhas 
e dois touros, a São Marcelo 

alcançou bom desempenho em 
leilão do programa Cia de Melho-
ramento, realizado em agosto, em 
Goiânia (GO). “Tivemos um touro 
de destaque e pudemos mostrar a 
nossa qualidade genética”, afirmou 
o gerente da SM, Leone Furlanetto.

Na contramão
da crise 

Ao contrár io da economia 
nacional,a Bravis teve um pri-

meiro semestre com crescimento 
em relação a 2015 na ordem de 
162% sobre o faturamento no 
mercado interno, e de 124% na 
exportação na comercialização 
das frutas. “Isso se deve ao fato 
de seus gestores, setores de Im-
portação, Captação e Comercial, 
terem sido ousados, aproveitado o 
momento de indecisão do mercado 
e buscado mais negócios alterna-
tivos. Este foi o diferencial para o 
aumento significativo. Para fechar o 
segundo semestre, estamos todos 
com o mesmo foco, que é atuar de 
forma diferenciada, para ser mais 
uma opção aos nossos clientes, 
mantendo a atuação constante”, 
analisa Paulo Roberto Baptista,  ge-
rente de Setor Mercado Interno. As 
frutas comercializadas foram uvas 
do Peru, Argentina e Chile, respec-
tivamente. Em paralelo, seguiu-se 
um trabalho com limão siciliano e 
tangerina sem sementes nacional. 
Em volumes menores, entraram as 
peras rocha e willians, e ameixas, 
todas importadas.
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Cada colaborador tem sua 
função e suas atividades, 

mas o trabalho em equipe é fun-
damental para alcançar objetivos. 
Pensando nisso, começa a ser 
implantado na Labrunier um novo 
modelo de trabalho em equipe: 
as Unidades de Gerenciamento 
Básico (UGB). 

As UGBs transformam grandes 
grupos em células com menor 
número de colaboradores. “Sendo 
assim, valorizam ainda mais as 
habilidades de todos, melhoram o 
trabalho em equipe e dão mais au-
tonomia na execução das tarefas”, 
afirma Luciano Arcanjo, gerente de 
Recursos Humanos do Grupo JD. 
Além disso, estabilizam a rotina e 
fazem com que o ciclo PDCA (pla-
nejar, desenvolver, checar e agir) 
aconteça automaticamente.

Alcançando metas com as UGBs
Com presença em todos os setores 
das Fazendas Labrunier, cada UGB 
tem metas e objetivos a serem 
alcançados. Mas quem define as 
estratégias e o modo de alcançar 
os resultados são os próprios cola-
boradores. “Ou seja o colaborador 
escolhe a forma de fazer, desde que 
cumpra os procedimentos opera-
cionais na busca da superação dos 
resultados previamente estabeleci-
dos”, salienta Luciano. 

Cada UGB elege um dos inte-
grantes para ser seu represen-
tante, mas que não tem a função 
de supervisor. “Esse colaborador 
é a ponte entre a célula e o res-
ponsável geral. A UGB valoriza 
o diálogo, a união, a autonomia 
das equipes e a proatividade dos 
colaboradores”, explica. 

Rendimento e qualidade
Para entender melhor, a UGB vai 
funcionar da seguinte forma: uma 
equipe tem que entregar um servi-
ço, uma poda, por exemplo. Lucia-

UGB, um jeito novo
de trabalhar

Labrunier

Colaborador certificado 

no detalha: “Para realizar esse tra-
balho, a UGB recebe informações 
sobre a maneira certa de fazer a 
poda, ou seja, é treinada. Depois, 
ao final de cada semana, há uma 
avaliação considerando dois in-
dicadores: metas de rendimento 
e critérios de qualidade. Divulga-
mos semanalmente o resultado 
que cada UGB alcançou e, nesse 
momento, cada equipe se reúne 
de modo autônomo para discutir 
as estratégias para melhorar seus 
indicadores. Vale lembrar que cada 
UGB tem um nome escolhido pelos 
próprios membros e algumas tem 
até ‘grito de guerra’. 

A formação da liderança  
A nova forma de gestão da Labrunier 
começou, em primeiro lugar, com a 
formação da liderança para atuar 
com as UGBs. O primeiro passo 
foi a leitura do livro Sistema Dia de 
Gestão – Conceitos e Linguagens. 
Após a leitura e reuniões com deba-
tes sobre os temas apresentados no 
livro, os líderes foram submetidos 
a avaliações, com aproveitamento 
esperado de 90%. Isto garantiu 
um melhor preparo de todos e um 
alinhamento da linguagem que está 
sendo utilizada a partir do novo mo-
delo de gestão.

CIRCUITO UGB

1. Treinamento e 
avaliação da liderança

2. Divisão dos
colaboradores em UGBs 

3. Definição dos indicadores 
de qualidade e 

rendimento de cada UGB 

4. Desenvolvimento de 
material de treinamento 
para cada tipo de UGB 

reinamento e avalia-
ção teórica dos 
colaboradores
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Colaborador certificado 

Uma UGB de alto desempenho 
tem colaboradores de alto de-

sempenho. Nesse sentido, a nova 
gestão da Labrunier reconhece o 
trabalho feito e certifica os cola-
boradores que se diferenciaram. 
A certificação tem algumas regras. 
Em primeiro lugar, o colaborador 
passa por processo de aprendiza-
gem (treinamento), quando recebe 
módulos formação para ter mais 
conhecimento na melhor condução 
de suas atividades. Em seguida, faz 
uma prova teórica sobre o assunto 
estudado. O peso dessa avaliação 
teórica é de 30% na certificação. 

Certificando na prática 
Em segundo lugar, é preciso con-
firmar se o aprendizado está sendo 
praticado. Para isso, a partir de 40 
dias depois da formação teórica, o 

colaborador passa a ser avaliado 
em suas tarefas diárias. A avaliação 
da parte prática  tem peso de 70% 
e os índices usados são específicos 
de cada atividade nas fazendas. Os 
que superam esses índices, dentro 
dos indicadores, recebe o certifi-
cado entregue em uma cerimônia 
de formatura. É um momento de 
confraternização entre os colabo-
radores, celebrando a conquista. 

Mas e se eu não conseguir?
Luciano tranquiliza a quem ainda 
não tiver conseguido se certificar 
dizendo que “a cada quarenta dias 
haverá um novo ciclo de certifica-
ção.”  Até dezembro de 2016, todos 
passarão, ao menos uma vez, pela 
certificação.  Vale lembrar que o 
certificado tem prazo de um ano. 
Depois disso, o processo recomeça.  

5S EM TEMPOS DE UGB
O programa 5S já é um velho 
conhecido da Labrunier. Só para 
lembrar, a ferramenta de qualidade 
contempla cinco sensos: utiliza-
ção, organização, limpeza, saúde 
e autodisciplina. Com a implanta-
ção da gestão por meio de UGBs 
nas fazendas, vamos ter esta 
ferramenta mais compartilhada ao 
invés de ficar centrada na lideran-
ça, observa Luciano Arcanjo. Até 
o final do ano, todos os ambientes 
das fazendas serão mapeados e 
avaliados para verificar o nível de 
conformidade. O resultado das 
avaliações vai se somar aos índi-
ces de Rendimento e Qualidade 
de cada UGB. Um grupo de cola-
boradores foi treinado para avaliar 
e dar notas às células seguindo o 
novo indicador. E o que é melhor: 
vai contar pontos na certificação! 
Então, fique atento em sua UGB 
para que também seja a melhor 
em limpeza e organização!!! 6. Aplicação prática 

dos colaboradores em 
suas atividades

7. Medição semanal dos 
resultados das UGBs

9. Execução do 
plano de ação – 
ação continuada

10. Avaliação 
prática dos 

colaboradores

11. Certificação dos 
colaboradores de 
alto desempenho

12. Entrega dos 
certificados e símbolos 

de reconhecimento

8. Reunião semanal 
das UGBs e 

definição de plano de 
ação para melhoria 

dos resultados



8

acontece

BRASIL UVAS

VALMI JOSÉ DOS SANTOS, 1ª Amarração Verde
Somos reconhecidos; com isso as pessoas tentam al-
cançar mais. Eu e meus colegas de UGB recebemos o 
certificado. Minha esposa, que também trabalha aqui, 
me deu parabéns, meus filhos também, foi muito bom. 
Se eu for para outra empresa, todos ficam sabendo 
que fui certificado.

FÁBIO JÚNIOR BELARMINO ARAÚJO, Poda
É importante para mim e para a equipe. Todos ficaram 
satisfeitos com o boné azul recebido, somos poda-
dores certificados. Minha UGB está animada. Outras 
empresas não têm reconhecimento. Mostrei à minha 
esposa e para toda a família; todos gostaram. É bom 
para nós trabalhar em UGB. Nossa equipe é unida e, 
graças a Deus, não tem confusão. 

LABRUNIER 1

ROBEILSON DE JESUS SANTOS, Amarração Seca 
O certificado foi um incentivo para nos aprimorar, para 
buscar melhoria dentro e fora da empresa. Fiquei com 
vontade de buscar mais certificações em outras ativi-
dades. Senti como um elogio para mim. Foi um passo 
à frente, sempre buscar mais e me desenvolver.

A satisfação do reconhecimento
Os certificados para os colaboradores foram entregues durante os primeiros eventos em cada uma 
das unidades Labrunier. Houve momentos de alegria e satisfação, que foram compartilhados com as 
famílias. Acompanhe o depoimento de alguns dos primeiros colaboradores certificados. Fique atento, 
porque muitos outros ainda receberão a certificação!

JOSÉ IVAN DA SILVA, Poda 
Saber a capacidade que temos e saber que a gente 
pode mais, é muito bom. Senti uma alegria imensa ao 
saber do meu destaque. Fizemos o serviço da forma 
que a empresa queria; isso me deixou muito satisfeito.
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VANDO DE LIMA 
ESPÍNDOLA, Poda
O evento das certificações 
foi muito bom; nos diverti-
mos. Todos queriam saber 
quem seria certificado. Os 
que não foram certificados 
se sentiram motivados e 
ficaram felizes com nossa 
certificação. É importante a 
empresa reconhecer nosso 
trabalho; isso motiva a 
gente a manter o ritmo bom 
nas atividades.

ANDERSON DA SILVA ARAÚJO, Amarração Verde
A Certificação trouxe mais respeito da equipe. Mais 
animação para trabalhar e reconhecimento. Acho 
que ganhei mais compromisso. E ainda consegui ser 
efetivado. Senti felicidade e orgulho. No meio de uma 
equipe grande como essa, ser um dos que conseguiu 
a certificação me deixou muito feliz. 

LABRUNIER II VALE DAS UVAS

    
    
 
JORGE ANTÔNIO SOUZA 
SANTOS, Poda 
O evento das certificações foi 
bem organizado. Tinha bas-
tante gente, todos ficaram fe-
lizes e estão esperando pelos 
próximos. Receber a certifi-
cação é bom para a empresa 
e para mim. Para manter a 
certificação, é preciso manter 
o rendimento e a qualidade. 
espero receber mais gratifi-
cações, pois incentiva mais 
ainda o trabalho.

MARCOS DA SILVA NASCIMENTO, Amarração Verde
A certificação trouxe mais responsabilidade, admira-
ção e respeito entre os colegas. Sinto-me muito agra-
decido por terem reconhecido meu trabalho. Estou 
muito feliz. 

MARIA APARECIDA 
RODRIGUES S. PEREIRA, 
Livramento e Baixamento
Toda a UGB ficou muito 
orgulhosa com a certifica-
ção. As meninas da equipe 
estão muito felizes; motivou 
muito as outras pessoas 
da atividade. Para mim, foi 
uma honra. A certificação 
traz de bom o compromisso 
com as metas. Pretendo 
incentivar cada vez mais 
a UGB, para não cair o 
rendimento. 

JOSÉ MACIEL DE DEUS 
BEZERRA, Amarração Verde
O certificado pode trazer 
muitas coisas boas: se eu 
sair da empresa hoje e 
precisar procurar trabalho, 
o certificado já influencia 
bastante. Pretendo manter 
o meu rendimento e minha 
qualidade.  O esforço da 
equipe agora vai ser me-
lhor porque todos querem 
receber a certificação.
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As primeiras turmas certificadas nas Fazendas Labrunier
As UGBs são importantes para as Fazendas Labrunier, sem dúvida. Mas também fazem diferença na 
carreira do colaborador no presente e no futuro. Veja nas fotos os primeiros certificados. Se ainda não foi 
desta vez que você conseguiu, prepare-se! Até o final do ano novas possibilidades acontecerão. 

BRASIL UVAS

LABRUNIER 1

Evento de Certificação Atividade Poda, reforçando o conceito

Colaboradores Certificados na Atividade Poda, Brasiluvas

Colaboradores Certificados na Atividade Amarração Verde, Brasiluvas Colaboradores Certificados na Atividade Amarração Seca, Brasiluvas

Colaboradores Certificados na 
Atividade Poda, Labrunier 1

“O modelo de gestão em im-
plantação parte do conceito 
que uma empresa melhor 
se faz com profissionais 
conscientes de suas respon-
sabilidades e com autono-
mia para expressar todo seu 
potencial. A Labrunier sai na 
frente com essa iniciativa e 
prepara-se para um ambien-
te ainda mais produtivo.”
Fabio Furtado, da Diagrama 
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Troféu Produtividade
é da Labrunier I!

Pelo terceiro ano consecutivo, a Labrunier I ganhou o Campeonato da Pro-
dutividade. Com as três vitórias seguidas, a fazenda fica com o troféu por 

definitivo. O campeonato foi acirrado, já que todas as equipes queriam levar a 
taça. Porém, a Labrunier I garantiu a vitória. Uma nova etapa do campeonato 
vai começar. Preparem-se! Quem levará a próxima taça? Parabéns à Labrunier 
I e boa sorte para todas as unidades nas próximas competições!

LABRUNIER 1

LABRUNIER II 

VALE DAS UVAS

Colaboradores 
Certificados na 
Atividade Poda, 
Labrunier II

Colaboradores 
Certificados na 
Atividade Livramento 
e Baixamento,Vale 
das Uvas

Colaboradores 
Certificados na 
Atividade Amarração 
Verde,Vale das Uvas
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saúde

responsabilidade social

Cine Senar em Tangará da Serra (MT)

Batata doce é fonte 
de energia

A batata doce é rica em carboi-
dratos – em média 85% de sua 
composição - que dão energia para 
realizar atividades, principalmente 
as mais pesadas. Ela tem mais 
cálcio e fibras que a batata, mais 
carboidrato que o inhame e mais 
proteína que a mandioca, além das 
vitaminas dos grupos A e B. 

A batata doce pode ser prepara-
da com carnes, sopas ou com ou-
tros legumes. Após cozida somente 

em água, é indicada para fazer 
purês, pães, saladas ou mesmo 
comer pura. Assada na brasa tam-
bém é uma boa pedida. Seja qual 
for a forma de preparar, alimenta 
e faz bem! 

Quem trabalha no campo ou pra-
tica atividade física precisa de 

muita energia. Entre os alimentos 
saudáveis, uma raiz conhecida em 
todo o país está em evidência: é a 
batata doce. Natural da Cordilheira 
dos Andes, na América do Sul, pro-
duz bem no Brasil todo e prefere 
solos mais pobres e degradados. As 
ramas precisam ser plantadas em 
leiras com altura de 30 centímetros 
para as raízes crescerem bem. 

Mutirão da 
saúde em 

Juruena (MT)

Profissional de saúde orienta crianças para 
escovação dentária durante mutirão

Um momento especial de la-
zer aconteceu, em junho, na 

Comunidade Gleba Triângulo, de 

Tangará da Serra (MT), quando os 
moradores participaram de uma 
sessão especial de cinema. O 
evento, chamado Cine Senar, é uma 
iniciativa do Senar e foi promovido 
pelo Sindicato Rural do município 
em parceria com as Fazendas São 
Marcelo. “A sessão de cinema, com 
o filme ‘Os Croods’, foi um momento 
de lazer para os moradores, que fez 
diferença na rotina deles”, conta 
Cintia Reisdorfer. A sala de cinema 
foi montada no salão de eventos 
da igreja local. E não faltou pipoca, 
algodão doce, pula-pula e sorteio 
de brindes. 

Equipe das fazendas São Marcelo 
durante edição do Cine Senar

Pessoas da  Comunidade da Triângulo durante exibição de filme

Para facilitar o acesso aos servi-
ços de saúde dos moradores da 

zona rural, as Fazendas São Mar-
celo, em parceria com a Secretaria 
Municipal de Saúde de Juruena 
(MT), promoveu um Mutirão Rural 
da Saúde, em maio. O mutirão 
aconteceu na Comunidade Santa 
Maria - Travessão 02 - Gleba 13 
de Maio e atendeu 200 pessoas. 
Os participantes receberam atendi-
mento médico, vacinas atrasadas e 
orientação sobre higiene bucal para 
as crianças. Na ocasião, houve a 
entrega simbólica de uma maca, 
doada pela São Marcelo ao hospital 
de Juruena, que a recebeu em julho. 


