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As quatro turmas formadas pelo projeto Gestão da Fazenda Frísia
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Iniciado em 2016, o projeto Ges-
tão da Fazenda Frísia é resulta-
do de uma parceria entre a Frísia 
Cooperativa Agroindustrial e a 
Clínica do Leite, instituição sem 
fins lucrativos vinculada à Escola 
Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz, da Universidade de São 
Paulo (ESALQ/USP). 

Com o objetivo de aperfeiçoar as 
práticas de gestão das fazendas 
de leite dos cooperados da Frísia, 
o projeto já envolveu cerca de 120 
produtores, por meio de capacita-
ção e acompanhamento técnico.  
A base do trabalho é o Sistema 
MDA, um modelo de gestão de-
senvolvido pela Clínica do Leite e 
aplicado com sucesso em fazen-
das de todo o Brasil. 

Ao longo do projeto, cooperados 
tiveram a oportunidade de per-
correr a Jornada do Sistema MDA, 
implantando, com o suporte da 
equipe técnica da Frísia, ferra-
mentas de gestão que permitem 
melhorar de forma significativa 
os resultados do negócio. 

Nas próximas páginas, relatamos 
aspectos marcantes do projeto e 
algumas histórias de produtores 
que, representando os demais co-
operados envolvidos, começam 
a colher os benefícios do esforço 
dedicado para produzir mais e 
melhor, agregando rentabilida-
de e, principalmente, qualidade 
de vida. O sucesso de cada pro-
dutor fortalece a Cooperativa e a 
pecuária de leite no Paraná e no 
Brasil. Boa leitura!
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UM 

pROjEtO 
tRansfoRmadoR

Como ajudar ainda mais os cooperados na busca pelo 
sucesso das fazendas produtoras de leite? Essa era a 
pergunta que inquietava o Comitê Pecuário da Frísia 
ao final de 2015. Atenta a questões relacionadas a nu-
trição, reprodução, manejo e sanidade, entre outros 
fatores relevantes à produção, a equipe técnica da  
Cooperativa também percebia que era possível ir além. 
“Embora as propriedades evoluíssem bem nas questões 
mais técnicas, havia potencial para obter resultados 
melhores, mas eles dependiam de mudanças na forma 
dos produtores administrarem seus negócios”, explica 

Focada na melhoria dos resultados das fazendas 
produtoras de leite de seus cooperados, Frísia 
investiu no aperfeiçoamento da gestão das 

propriedades. para assegurar o êxito da iniciativa, o 
uso de uma metodologia eficiente foi fundamental. 

o gerente da Unidade de Negócios Pecuários da Frísia, 
Mauro Sergio Souza.  

Tornava-se evidente, para a Cooperativa, que um novo 
salto de qualidade e rentabilidade dependia do avanço 
em outra frente: a gestão das propriedades. “Temos 
como um de nossos propósitos aumentar a eficiência 
no campo e sentíamos que era preciso melhorar os 
processos gerenciais nas fazendas, de forma bastante 
prática. Estávamos certos de que isso geraria impactos 
positivos para nossos cooperados”, relata o superinten-
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dente da Frísia, Emerson Moura. A partir dessa consta-
tação, validada pelo Comitê e também pela Diretoria, a 
Unidade de Negócios Pecuários dedicou-se a desenhar 
um projeto capaz de concretizar esse desejo.

A parceria necessária à formatação do projeto foi encon-
trada em Piracicaba (SP), na Clínica do Leite, instituição 
vinculada à Escola Superior de Agricultura Luiz de Quei-
roz, da Universidade de São Paulo (ESALQ/USP). Vários 
cooperados da Frísia, incluindo gestores e membros do 
Comitê Pecuário, já haviam participado de treinamen-
tos oferecidos sobre o Sistema MDA, um modelo de 
gestão desenvolvido pela Clínica do Leite para aplicação 
na agropecuária. “Além de ser uma instituição referência 
na área, a Clínica oferecia uma metodologia consolida-
da, com ferramentas simples e acessíveis a qualquer 
produtor. Então o MDA se mostrou um caminho certeiro 
para o sucesso do projeto”, destaca o coordenador de 
pecuária leiteira da Frísia, Jefferson Pagno.   

Depois de uma série de reuniões entre as equipes da 
Clínica do Leite e da Cooperativa, nascia o projeto 
Gestão da Fazenda Frísia. Segundo o diretor da Clínica, 
professor Paulo Fernando Machado, desde o início a 
parceria assumiu caráter estratégico para a instituição, 
em vista do enorme potencial de transformação que 
oferecia. “Sabíamos que o Sistema MDA, já implanta-
do com sucesso em centenas de fazendas brasileiras, 
encontraria naquela região do Paraná condições muito 
especiais para aplicação. Tínhamos lá produtores de-
cididos a melhorar, o importante suporte da Coope-
rativa, uma tradição de qualidade produtiva e muita 
disposição em aprender e trabalhar para alcançar o 
sucesso. Juntos, esses fatores determinariam o êxito 
do projeto”,  afirma. 

 

foRmato inovadoR

Iniciado em 2016, o projeto foi dividido em duas frentes: 
a capacitação de produtores e o suporte à implantação 
do Sistema MDA nas fazendas. Assim como a equipe 
técnica da Frísia, os cooperados participaram de aulas 
presenciais, conduzidas por instrutores da Clínica do 
Leite, nas quais conheceram os conceitos, ferramentas 
e práticas do Sistema MDA. 

Divididas em módulos temáticos, com encontros men-
sais, as aulas apresentavam o passo a passo da Jornada  
de Implantação MDA (veja infográfico na página se-
guinte) – uma espécie de roteiro proposto pela Clínica 
do Leite para facilitar tanto a aprendizagem quanto a 
aplicação de práticas gerenciais na fazenda. “Com a Jor-
nada, o produtor inicia o curso e recebe um mapa das 
etapas que deve cumprir para colocar o conteúdo em 
prática. Isso permite que ele transforme a implantação 
do Sistema em um projeto e vá avançando gradualmen-
te, à medida que aprende os conceitos e os incorpora na 
rotina. Ao longo desse caminho, os primeiros resultados 
começam a surgir e reforçam o estímulo à aplicação”, 
explica o professor Paulo Machado. 

a fRísia 

Com cerca de 840 cooperados, a Frísia 
Cooperativa Agroindustrial tem sede em 
Carambeí, município paranaense locali-
zado a 140 quilômetros de Curitiba. No 
último ano, seu faturamento alcançou 
a marca de R$ 2,4 bilhões, resultante da 
atuação nas áreas agrícola, pecuária, 
logística e industrial. A pecuária leitei-
ra está entre os principais negócios da 
Cooperativa, que mantêm três unidades 
de beneficiamento junto a outras coope-
rativas da região (UNIUM). Os cerca de 
300 cooperados que se dedicam à ativi-
dade produzem, em média, 200 milhões 
de litros de leite ao ano (considerando a 
produção acumulada de 2017). 

Diretores e equipes da Frísia e da Clínica do 
Leite: parceria para o desenvolvimento do 

projeto. Na página ao lado, a turma pioneira
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Para assegurar que o conteúdo aprendido em sala de aula fosse 
aplicado na prática, entrava em campo a equipe técnica da Co-
operativa. Em todas as propriedades participantes o técnico da 
Frísia, que já apoiava o cooperado, era responsável por prestar 
suporte ao longo das etapas de implantação, esclarecendo 
dúvidas e ajudando o produtor a liderar as atividades previstas. 
“Para nossa equipe, desempenhar esse papel é desafiador e, ao 
mesmo tempo, muito gratificante. Ao focar na gestão, o técnico 
deixa de contribuir apenas com questões pontuais e passa a ter 
uma função mais estratégica, o que amplia o impacto positivo 
da sua atuação”, explica Souza.

Reforçando o suporte, a equipe da Clínica do Leite realizava 
monitorias periódicas nas fazendas, acompanhando o trabalho 
dos técnicos e a evolução da implantação nas propriedades. 
“Esse trabalho foi fundamental para que, junto à equipe da 
Frísia, avaliássemos regularmente se estávamos conseguindo 
transmitir o conhecimento aos produtores de forma adequada. 
Ao ouvir as principais dúvidas, analisar indicadores e observar 

Aula da primeira turma: 
oportunidade de conhecer uma 

nova forma de pensar o negócio
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a ClíniCa do leite

Fundada em 1996, a Clínica do Leite 
é uma instituição sem fins lucrativos 
que atua para a melhoria do desem-
penho de negócios agropecuários, 
por meio de serviços analíticos, siste-
matização de informações, geração 
de conhecimento e formação de pes-
soas. Com sede em Piracicaba (SP), é 
vinculada ao Departamento de Zoo-
tecnia da Escola Superior de Agricul-
tura Luiz de Queiroz, da Universidade 
de São Paulo (ESALQ-USP).  Além do 
Laboratório de Análises, responsável 
por avaliar cerca de 30% de todo o 
leite produzido no Brasil, a Clínica 
do Leite mantém forte atuação na 
área de gestão, tendo desenvolvido 
o Sistema MDA (Master Dairy Admi-
nistration), uma forma pioneira de 
aplicação da filosofia lean na agro-
pecuária, implantado com sucesso 
em centenas de fazendas brasileiras.

a forma que eles conduziam o negócio, tínhamos esse diag-
nóstico”, relata o instrutor da Clínica do Leite, Augusto Lima. 

Desde que o projeto foi iniciado, quatro turmas foram forma-
das – três em Carambeí e uma em Imbituva. Ao todo, cerca de 
120 produtores participam do projeto. Mesmo após o fim das 
aulas, workshops temáticos seguem reunindo os integrantes 
de todas as turmas para reforçar conteúdos e trocar experiên-
cias. Tanto os produtores quanto a Cooperativa já contabili-
zam resultados. Desde que o projeto foi iniciado, houve uma 
melhoria significativa na precificação do leite dos cooperados 
da Frísia. “Embora importantes, os resultados numéricos não 
representam o principal  ganho. O maior impacto do projeto, 
sem dúvida, é a transformação do produtor, que comprou 
a ideia, se dispôs a mudar o jeito de trabalhar e participou 
ativamente da construção desses resultados”, afirma Moura. 
E assim, somando esforços, os produtores de leite da Frísia 
comprovam, mais uma vez, o potencial transformador do es-
pírito cooperativista. 



8

UMA

jORnAdA dE 
apRendizado

dispostos a melhorar o desempenho das fazendas, 
produtores retornam à sala de aula para aprender 

conceitos e ferramentas de gestão. O desafio incluia 
voltar para casa e aplicar o conhecimento. 

Nos últimos semestres, alguns cooperados da Frísia 
tiveram sua rotina bastante alterada. Produtores de 
leite, eles por alguns dias deixavam para trás as tarefas 
diárias da fazenda e saíam porteira afora carregando 
apostilas, caderno, canetas. Como participantes do 
projeto Gestão da Fazenda Frísia, foram descobrindo 
que, para ser um bom gestor, era preciso, primeiro, ser 
um aluno atento.

Os encontros de capacitação integravam as ativida-
des do projeto, exigindo que o produtor estivesse 
presente em aulas realizadas mensalmente, em um 
ou dois dias. Para muitos, o retorno à sala de aula foi 
o primeiro desafio. “Voltar a estudar sempre traz uma 
certa dificuldade, mesmo para mim, que tinha feito 
uma pós-graduação há pouco tempo. O desafio era 
grande porque, no meu caso, não temos empregados 
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na propriedade, mas a família é toda envolvida no 
trabalho. Então no começo era difícil aprender tudo 
lá e passar para eles esses ensinamentos”, afirma a 
produtora Simone Rossa. 

A dobradinha entre aprendizado em aula e aplicação 
prática nas fazendas é umas das bases de implantação 
do Sistema MDA, modelo de gestão adotado no projeto. 
Criado nos anos 1990 pelo professor da ESALQ/USP Paulo 
Machado, esse modelo foi estruturado para se aproximar 
da realidade das fazendas. “Os conceitos clássicos de ges-
tão são aplicáveis a qualquer negócio, mas a teoria está 
ancorada em modelos e exemplos relacionados ao univer-
so das grandes empresas. Ao desenvolver o Sistema MDA, 
buscamos aproximar esses conceitos da agropecuária, 
por meio de ferramentas que fossem facilmente compre-
endidas por pessoas de diferentes funções, interesses e 
níveis de conhecimento”, explica Machado, diretor da 
Clínica do Leite. 

Para fazer o Sistema funcionar na fazenda, os produ-
tores contam com um guia bastante prático: a Jor-
nada de Implantação MDA. Trata-se de um mapa a 
seguir, prevendo etapas que vão desde a organização 
dos ambientes de trabalho até o planejamento estra-
tégico do negócio, passando pelo engajamento dos 
empregados, o registro de indicadores e a solução 
de problemas, entre outras (veja a Jornada detalha-

da no infográfico das páginas 6 e 7). Assim, cada vez  
que concluíam um módulo de conteúdo nos encon-
tros presenciais, os produtores voltavam para casa 
com uma lista de ações a serem executadas até o  
mês seguinte. 

De acordo com a produtora Karina Andreatto, assumir 
esse compromisso foi fundamental. “Isso ajuda muito, 
porque no dia a dia a gente tem muitas atividades para 
realizar e quando você tem uma data determinada, um 
prazo para cumprir, isso te impulsiona a fazer, de fato. 
Para mim, funcionou muito bem”, comenta. No caso de 
Karina, o período do curso coincidiu com a época em 
que ela assumiu a propriedade da família, até então 
administrada pelos pais, de modo que a implantação 
do MDA marcou a sucessão. “Temos cinco funcionários 
e eu buscava algo que me ajudasse a tornar a gestão 
cada vez mais profissional”, explica a produtora.

Seguindo a Jornada, Karina está avançando gradual-
mente na implantação e comemora cada conquista. 
“Na ordenha, por exemplo, a Jornada está praticamente 
finalizada. Claro que eu ainda tenho muitas dificulda-
des, mas já sinto diferença na gestão do meu tempo.  
Antes, acabava fazendo muita coisa que não era tarefa 
minha, deixando de lado a gestão do negócio. Com o 
MDA, estou saindo aos poucos do operacional e partin-
do para o lado estratégico”, diz.

Discussões em grupo faziam parte das 
atividades durante a aprendizagem

O SiStema mDa  prOpõe 
um mODelO gerencial 
tOtalmente aplicável 

à pecuária leiteira, De 
fOrma SimpleS e prática.
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família envolvida

Além do apoio dos pais, que compreenderam o novo 
jeito de pensar e as práticas trazidas da aula pela filha, 
Karina atribui os avanços ao suporte da equipe técnica 
da Frísia. “O auxílio dos técnicos dá legitimidade às 
mudanças. Torna mais fácil, para as outras pessoas 
envolvidas, aceitar e confiar nos procedimentos que 
são propostos. Eu solicito muito a ajuda das técnicas 
que me apoiam, pois é sempre bem válida”, destaca. 

Na propriedade de Simone, também familiar, as etapas 
da Jornada vêm sendo cumpridas passo a passo e os 
resultados já começam a aparecer. “Antes do projeto, 
sofríamos com a perda de animais. As vacas adoeciam 
e a gente não sabia o porquê. Isso já mudou. Hoje te-
mos um calendário sanitário e conseguimos dar um 
pouco mais de conforto para o rebanho. As vacas quase 
não ficam doentes, uma melhoria que partiu do curso”, 
destaca. A dificuldade em transmitir os conhecimentos 
para a família também já foi superada. O esposo e os 

filhos de Simone – um de 14 e outro de oito anos – já 
compreenderam a lógica do MDA. “Todo mundo se 
envolve. Não fazemos reuniões formais, mas conver-
samos no almoço e no jantar, e assim todo mundo fica 
sabendo o que está acontecendo na fazenda. Não tem 
mais surpresa”, afirma a produtora. 

De acordo com a cooperada, o apoio da Frísia foi de-
terminante para avançar na implantação. “Sem a ajuda 
da Tanaane, minha técnica, eu não conseguiria nada 
disso. Além de me auxiliar quando vem aqui em casa, 
conversamos quase todos os dias e ela me manda 
áudios, vídeos, tudo que ajude a me orientar. Assim 
fica muito mais fácil fazer o que é preciso. Tem sido 
excelente”, diz. A satisfação já se reflete na produtivi-
dade da fazenda, que passou de uma média diária de 
17 litros para 24 litros. Uma prova de que o projeto 
tem como resultado um negócio melhor e uma família 
cooperada mais feliz. 

Nas aulas presenciais, os cooperados eram apresentados aos conceitos e ferramentas do Sistema MDA
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Qual a relevância estratégica do 
projeto para a Cooperativa? 

Do ponto de vista estratégico, o desenvolvimen-
to da gestão das propriedades é fundamental 
para melhorar os resultados do produtor e, por 
consequência, da Cooperativa. A Frísia sempre 
apoiou o produtor em várias atividades den-
tro da propriedade, com assistência técnica, 
financeira, comercial, entre vários outros aspec-
tos. Mas havia uma lacuna na área de gestão.  
O projeto visava, então, criar oportunidade  
para que os produtores mudassem de patamar 
nesse sentido . 

Nesse contexto, o Sistema MDA  
foi visto pela Diretoria como 
um caminho para aperfeiçoar a 
gestão das propriedades?

Sim, queríamos subir a régua, tornar a gestão 
um ponto de atenção do nosso cooperado, pro-
fissionalizar a produção. Precisávamos de um 
modelo que permitisse mensurar desempenho, 
trabalhar o planejamento estratégico e dar su-
porte à tomada de decisão, capaz de auxiliar 
tanto o nosso corpo técnico quanto o cooperado. 
O Sistema MDA oferecia isso. Hoje temos dados, 
números palpáveis, que nos permitem tomar 
decisões de maneira mais segura. Da mesma 
forma, o produtor passa a administrar o negócio 
com mais tranquilidade, pois consegue enxergar 
à frente, em condições melhores para decidir. 

Concluídas as primeiras etapas do 
projeto, qual a avaliação da Diretoria 

quanto a seus resultados?

Já percebemos, nesse curto espaço de tempo, 
que houve uma melhoria significativa nas pro-
priedades que aderiram ao projeto e implan-
taram o Sistema MDA. Sentimos uma evolução 
grande nesses produtores e nos seus resultados. 
Internamente, nossos técnicos estão completa-
mente envolvidos, trabalhando em um modelo 
de assistência ao cooperado que tem o MDA 
como base, o que garante eficiência. 

Os técnicos, inclusive, têm atuado como 
multiplicadores do Sistema MDA, certo?

Exatamente. Acreditamos que por meio da equi-
pe técnica será possível replicar os conceitos, 
ferramentas e práticas do MDA entre os coopera-
dos que não participaram dessa primeira etapa. 
Assim podemos avançar de forma gradativa, a 
partir do nível de gestão em que o cooperado se 
encontra e do perfil de cada produtor. 

Em que medida o projeto fortaleceu 
a relação entre a Frísia e os 
cooperados que participaram?

O primeiro ganho é de proximidade. Quanto mais 
próximos estivermos do nosso cooperado, maior 
a sensação de pertencimento, de fazer parte de 
um grupo. Ao utilizar um modelo de gestão, como 
o Sistema MDA, além de capturar resultados técni-
cos e financeiros, o produtor passa a se aproximar 
mais da equipe técnica e da Frísia como um todo. 
Sem dúvida, esse processo fortalece muito nosso 
relacionamento com o cooperado. 

EntREviStA 

Renato Greidanus, presidente da Frísia Cooperativa Agroindustrial 
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SUcESSO 
pARA todos

independentemente do tamanho da 
propriedade, a melhoria da gestão em 

fazendas produtoras de leite proporciona 
maior rentabilidade, produtividade e 
qualidade de vida aos cooperados. 

Fazenda Melkstad, uma das pioneiras na implantação do Sistema MDA
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Oferecer aos produtores uma oportunidade de aper-
feiçoar a gestão das propriedades, a fim de tornar a 
pecuária leiteira uma atividade cada vez mais rentável, 
segura e satisfatória. Esse era o principal objetivo do 
projeto Gestão da Fazenda Frísia, lançado pela Coope-
rativa em 2016. Passados quase dois anos, os benefícios 
da iniciativa começam a despontar, indicando um futuro 
ainda melhor aos cooperados que se dedicam à pro-
dução de leite. “Trata-se de uma atividade estratégica 
para a Frísia e, especialmente, para o desenvolvimento 
de nossa região, uma importante bacia leiteira do país. 
Esse projeto integra uma série de ações lideradas pela 
Cooperativa no sentido de criar condições favoráveis 
para que os produtores prosperem”, afirma o presidente 
da Frísia, Renato Greidanus. 

O caminho escolhido para gerar prosperidade foi a 
adoção de um modelo de gestão que pudesse ser im-
plantado por propriedades de todos os portes, das fa-
miliares às gigantes. “Essa sempre foi uma preocupação 
do projeto, visto que o perfil de nossos cooperados é 
bastante diversificado. Há pequenos, médios e gran-
des produtores e nosso intuito era oferecer a todos a 
mesma oportunidade”, explica o Gerente da Unidade 
de Negócios Pecuários da Frísia, Mauro Sergio Souza.  

Ao decidir pelo Sistema MDA como ponto de partida 
para os diferentes grupos de produtores, a Cooperativa 
conseguiu oferecer um modelo acessível a todos. “O 
MDA reúne princípios, ferramentas e práticas que fun-
cionam em fazendas de qualquer porte. Isso porque a 
essência da atividade é exatamente a mesma, seja na 
familiar ou na que trabalha em grande escala. O que 
importa não é o tamanho da propriedade e sim a von-
tade de melhorar”, explica o professor Paulo Machado, 
diretor da Clínica do Leite. 

impulso ao CResCimento

Os cooperados da Frísia que participaram do proje-
to confirmam a percepção do professor. O primeiro 
exemplo vem de uma gigante: a Fazenda Melkstad, de 
Carambeí. Criada a partir de um investimento milioná-
rio, realizado por meio de um consórcio, a propriedade 
precisava aperfeiçoar a gestão para sustentar o grande 
crescimento do negócio. Em quatro anos, o rebanho 
havia passado de 50 para 1.000 vacas, das quais 800 em 

lactação, produzindo, em média, 33 mil litros por dia. 
A projeção de futuro também era ousada: 70 mil litros 
diários, com 1.800 vacas em lactação. 

O diretor da fazenda, Diogo Vriesman, costuma resumir 
o início dessa história em uma palavra: caos. “A gente 
tinha o sonho de construir uma fazenda grande, mas na 
hora que o negócio começou a caminhar de forma acele-
rada, foi ficando cada vez mais difícil. Precisava aumentar 
o número de funcionários, captar recursos, cuidar do re-
banho e garantir a qualidade do leite. Passávamos  o dia 
envolvidos em tarefas operacionais, apagando incêndio. 
A gente sabia que tinha que mudar, mas não tinha ideia 
de por onde começar”, relata. Foi em meio ao caos que 
Vriesman conheceu o Sistema MDA e, vendo no modelo 
uma saída, pediu ao gerente da fazenda, Márcio Hamm, 
que fosse a Piracicaba (SP) participar do treinamento 
oferecido pela Clínica do Leite. 

Com isso, Márcio se juntaria a alguns cooperados da Frí-
sia que haviam passado pelo curso ainda antes do início 
do projeto em Carambeí. Conhecendo melhor o modelo 
e seus benefícios, Diogo, que integrava o Comitê de 
Pecuária, insistiu para que a Cooperativa desenvolvesse 
um projeto focado em gestão. “Quanto mais a gente 
conhecia os conceitos e as ferramentas, confirmava 
que a gestão era a chave não apenas para a Melkstad, 
mas também para outras propriedades cooperadas”, 
relembra. Assim, quando o projeto começou na Frísia, 
Diogo e Márcio estavam na primeira turma.

Diogo Vriesman na formatura: aprendizado 
para alçar a Melskstad ao posto de referência
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foCo no Resultado

Tanto pela ousadia do negócio quanto pelos resulta-
dos da gestão, a Melkstad vem se firmando como uma 
referência entre as grandes produtoras de leite do país. 
No mesmo caminho, estão as propriedades de médio 
porte que participaram do projeto, como a do produtor 
Diego Dijkstra. Localizada em Carambeí, são cerca de 
500 vacas no rebanho, das quais 235 em lactação, com 
produção média de 41 litros cada. 

Junto à mãe, Nanci, e ao irmão, Vinícius, Diego assumiu 
a missão de dar continuidade ao negócio depois que o 
pai faleceu, em 2002. Com isso, foi mantida a tradição 
familiar que começou com animais trazidos da Holanda 
pelo bisavô. Anos depois, a família decidiu investir na 
gestão da propriedade para crescer, por meio da im-
plantação do Sistema MDA. “Antes não tínhamos muito 
foco e acabávamos ficando na mão de opiniões exter-
nas. Com o MDA, isso mudou. Assumimos o controle do 
negócio”, conta Diego.

Entre as diversas ferramentas de gestão que compõem o 
Sistema, uma das que têm feito grande diferença na pro-
priedade dos Dijkstra  é o monitoramento de indicadores, 
que ajudam a controlar aspectos relacionados ao fluxo 
de trabalho e à produção. “Com esse acompanhamento 
conseguimos identificar os reais problemas que afetam os 
resultados do negócio”, explica. Ele conta que a primeira 
definição dos indicadores a serem monitorados partiu do 

Reunião semanal na propriedade dos Dijkstra. Junto à equipe, 
os irmãos Diego e Vinícius definem as tarefas na fazenda

Na fazenda, as mudanças começaram na mentalidade 
do gerente. “Eu fui bastante resistente no início, achava 
que o MDA era mais uma daquelas promessas de solu-
ção mágica, que dão em nada. Mas com o andamento 
das aulas fui entendendo que era preciso pensar de outra 
forma, desconstruir o modo que a gente tinha operado a 
vida toda”, lembra Márcio. Quando se convenceu de que o 
modelo o ajudaria, de fato, a ter mais sucesso no trabalho, 
ele não poupou esforços para a implantação. 

Com a ajuda da equipe técnica da Frísia, Diogo e Márcio 
mergulharam no entendimento do negócio, mapearam 
os sistemas de produção, definiram processos, organi-
zaram a rotina dos empregados, ajustaram o fluxo de 
trabalho. Painéis de indicadores se espalharam pelas pa-
redes da fazenda e os funcionários foram treinados para 
registrar dados, identificar anomalias, resolver proble-
mas. Com isso, Diogo pode finalmente se dedicar mais à 
gestão estratégica do negócio, enquanto Márcio assumiu 
o controle da rotina de produção e a liderança da equipe. 

Todo esse percurso teve impacto direto nos resultados 
do negócio. “Quando a gente começa a trabalhar com in-
dicadores, vê que pode estar perdendo um caminhão de 
dinheiro. Já tivemos CCS batendo em 1 milhão [cél./ml].  
Naquela época, eu achava que nunca chegaria a uma 
CCS de 350, parecia impossível. Agora estamos entre 75 
e 90! E o impacto financeiro é muito grande, porque com 
isso se ganha muito mais. O resultado da qualidade é 
lucratividade”, comemora Diogo. 
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mapeamento dos sistemas de produção da fazenda, con-
siderando o resultado esperado de cada área/setor. “Esse 
foi o primeiro passo. No final do ano passado, fizemos o 
planejamento estratégico, já com a parte financeira, e isso 
nos deu um norte mais claro”, relata. 

O produtor fez parte da primeira turma de cooperados a 
participar do projeto. As lições vistas em sala de aula fo-
ram despertando em Diego a vontade de aprender cada 
vez mais sobre gestão. Ele lembra que quando começou 
a buscar conhecimento, estava focado em encontrar 
uma solução para melhorar o controle financeiro da 
fazenda. “Na época eu fazia um controle muito simples 
das finanças, em planilha, e achava que precisava me-
lhorar essa parte. Quando comecei a aprender sobre 
gestão, percebi que o financeiro seria consequência das 
outras mudanças que precisaríamos fazer no negócio”, 
explica. Com as melhorias implantadas, a planilha ficou 
no passado – atualmente ele utiliza um software para 
controlar o fluxo financeiro. 

Para reforçar o time de gestores da fazenda, Vinícius 
também passou pela capacitação no Sistema MDA. 
“Quando começamos, tínhamos um negócio que esta-
va dando errado e a gente não sabia o porquê. Com o 
MDA, vimos que nós precisávamos, antes de reclamar, 
fazer a nossa parte, de forma mais eficiente”, relata Vi-
nícius. Entre os momentos mais marcantes da jornada 
de implantação, os irmãos guardam na lembrança o 
dia em que passaram a monitorar as sobras de comi-
da no cocho e, ao calcular o resultados, descobriram 
que perdiam R$ 9 mil por mês com desperdício. “Esse 
número nos impactou muito. Era dinheiro que poderia 
estar na fazenda com mudanças simples, de proces-
sos”, destaca o produtor.

“cOm O mDa, vimOS que tinha muita cOiSa erraDa na 
fazenDa e que nóS preciSávamOS, anteS De reclamar, 

fazer a nOSSa parte, De fOrma maiS eficiente.”

Vinícius Dijkstra, produtor

Diego Dijkstra estava na primeira turma de 
produtores formados pelo projeto em Carambeí 

Aos poucos, a dupla definiu os indicadores a serem 
acompanhados, padronizou processos para gerar os 
resultados esperados e criou condições para o enga-
jamento dos funcionários. “Isso tudo foi importante, 
mas só aconteceu porque mudamos a nossa visão do 
negócio. A gente tinha a cultura de aceitar as coisas 
como elas eram e isso nos deixava parados. Mas agora 
tudo é diferente. A gente até é chato, porque não aceita, 
fica tentando encontrar a saída até que ela apareça.  
Queremos ser grandes e temos ainda muito a melho-
rar”,  destaca Vinícius. O projeto contribuiu para que os 
Dijkstra reforçassem a certeza de que o leite seguirá 
como o principal o negócio da família. A meta agora é 
expandir, no médio prazo, com toda a segurança que 
uma gestão adequada proporciona.
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desse mesmo jeito. Mas as primeiras mudanças já foram 
dando resultado, mostrando que outro caminho era 
possível e dava certo.”

Para seguir em frente, Kleina percebeu que era impor-
tante que a esposa também passasse pela capacitação. 
“Quando saiu a segunda turma eu quis que ela parti-
cipasse para entender a fundo os conceitos e a impor-
tância das práticas diárias. Até segurei um pouco o que 
vinha fazendo para que ela acompanhasse e pudésse-
mos implantar tudo juntos. Ela chegava empolgada do 
curso e isso fortaleceu essa união para fazer o negócio 
melhor, passo a passo”, destaca. 

Com a ajuda de técnicos da Frísia, eles seguiram à risca 
a Jornada de Implantação. E não deixaram de utilizar 
as ferramentas propostas, mesmo aquelas que muitos 
consideravam “coisa para produtor grande”, como o 
Evento Kaizen, focado na solução definitiva de proble-
mas. “Nosso primeiro Kaizen foi para resolver um surto 
de mastite. Investigando as causas, vimos que tudo 
começou com a substituição do pós-dip que usávamos. 
Esse entendimento do problema e das causas que a 
ferramenta traz é empolgante. Pegamos cada vez mais 
gosto por essa forma de administrar”, afirma. 

Os resultados revelam o sucesso de todo o empenho 
do casal. O rebanho passou de 22 para 46 animais e a 
produção saltou para 30 litros/dia por vaca. As finanças 
melhoraram e Kleina contratou um funcionário. “É bom 
ter mais alguém, para que a gente não seja escravo do 
trabalho”, comenta. Muito além dos números, a alegria 
do casal retrata a transformação. “Por conseguir tocar 
bem a propriedade estou feliz, dormindo tranquilo. Isso 
não tem preço.” 

GRandes Conquistas 

Engana-se quem pensa que o MDA só serve para pro-
priedades com instalações modernas, vários funcioná-
rios e centenas de animais. Entre os pequenos também 
há uma série de produtores-modelo.

Um deles é Carlos Kleina, de Imbituva (PR). Em 2016, sua 
propriedade mantinha 22 vacas, que produziam cerca 
de 22 litros por dia cada. Ele e a esposa, Elisângela, 
trabalhavam duro, do amanhecer ao pôr do sol, mas a 
batalha era pesada. As contas nem sempre fechavam, 
os dois não tinham tempo para mais nada. Ainda assim, 
abandonar a atividade estava fora de cogitação. “Nunca 
pensei em sair do leite, por amor à profissão. Eu venho 
de uma família que só faz isso, a vida toda”, conta Kleina. 

O primeiro passo, então, foi admitir que precisava de 
ajuda. “A nossa propriedade sempre foi pequena e 
por isso a gente mesmo fazia tudo: tratava as vacas, 
ordenhava, vendia o leite. Eu precisava de algo que 
me ajudasse a administrar, tanto na parte financeira 
quanto no dia a dia”, conta. Quando soube do projeto 
da Frísia, Kleina não pensou duas vezes. “Entrei com 
aquela cabeça de que eu era pequeno e continuaria 
pequeno, mas o curso abriu minha mente. Descobri que 
sendo pequeno, mas eficiente, eu sou diferente. Sendo 
diferente, eu posso crescer! E foi isso que aconteceu 
comigo”, comemora o produtor. 

Kleina topou o desafio de colocar em prática o conheci-
mento aprendido em sala de aula, mas não foi fácil. “O 
começo da Jornada foi um choque, porque fomos cria-
dos para seguir outro sistema, do jeito que pensavam 
e faziam os nossos pais. A gente só tinha continuado, 

O cooperado Carlos Kleina recebeu o diploma 
das mãos do professor Paulo Machado

A filha de Kleina: amor pela pecuária 
de leite ultrapassa gerações



17

Família Ventura: cooperados comemoram os resultados do projeto na pequena propriedade

novo CiClo

Como na casa dos Kleina, a tranquilidade voltou à pro-
priedade de Klebber e Juliana Ventura, em Carambeí, 
onde eles vivem com os dois filhos pequenos. Há 13 
anos na atividade, herdada da família dele, o casal 
também sempre se dedicou sozinho a todas as tare-
fas da fazenda. Sobrecarregados e com dificuldades 
financeiras, eles estiveram prestes a deixar o leite. “Por 
várias vezes nós pensamos em vender tudo, desistir. 
Mas se fizéssemos isso não pagaríamos nem as contas”, 
afirma Juliana. 

Procurando saídas, ela se interessou pela capacita-
ção oferecida pela Frísia. “Quando divulgaram que 
teria uma segunda turma, perguntei para o técnico 
da Cooperativa: ‘a gente consegue colocar esse tal 
MDA na nossa propriedade, tão pequena?’. Ele me res-
pondeu que sim e contou o exemplo do Kleina. Saber 
que eles, pequenos como nós, tinham conseguido me 
motivou muito a entrar no curso”, destaca a produtora.  
Apesar do entusiamo, ela voltou da primeira aula um 
pouco assustada com o tamanho do desafio. “Pare-
cia trabalhoso e que só em dois não teríamos como 
fazer. Porém, conforme eles foram apresentando os 
conceitos e conhecemos outras propriedades com o 
MDA implantado, passou a ficar mais claro”, diz. Con-
fiantes, Juliana e Klebber começaram a  implantar as 
ferramentas, também apoiados pela equipe técnica 
da Cooperativa.

Entre as principais conquistas da melhoria na gestão, 
a produtora destaca a organização e o planejamento. 
“Antes trabalhávamos assim: ‘vamos fazer a compra e 
depois a gente dá um jeito de pagar’. Agora já é tudo 
diferente, conseguimos planejar, prever. Hoje a gen-
te faz muito mais conta, vê o negócio a longo pra-
zo”, destaca. Os resultados são impressionantes. Em  
três anos, a produção passou de 450 litros para 1.250 
litros por dia, com 49 vacas em lactação. A qualidade 
também surpreende: CCS próxima a 100.000 cél/ml 
e CBT variando entre 4.000 e 6.000 ufc/ml. “Ficamos 
até ansiosos para ver o resultado da análise e saber 
quanto deu, pois é o resultado do trabalho da gente.  
E uma questão de rentabilidade, pois somos bonifi-
cados pela qualidade do produto que entregamos”, 
destaca a produtora.

A melhoria do desempenho se refletiu na renda da 
família e reforçou a certeza de que o foco da proprie-
dade deveria ser o leite. Há um ano, eles fecharam o 
aviário que mantinham, para se dedicar somente à 
pecuária leiteira. “Agora temos a certeza de que esse 
é o nosso negócio, que não queremos parar. Todo o 
nosso sustento vem do leite. É uma vitória”, celebra a 
produtora. A vibração de Juliana representa o espírito 
dos cooperados da Frísia que se dedicaram ao projeto 
e, independentemente do tamanho da propriedade, 
fizeram acontecer. 
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SUpORtE 
essenCial

Equipe técnica da Frísia tem participação decisiva na 
condução do projeto. Responsáveis por apoiar os produtores 
na implantação do Sistema MdA, técnicos contribuem para a 

consolidação das práticas gerenciais nas fazendas. 

Principal diferencial do projeto Gestão da Fazenda Frí-
sia, o acompanhamento técnico ao longo da implanta-
ção do Sistema MDA nas propriedades teve duplo be-
nefício. Os produtores são categóricos em afirmar que 
o suporte constante foi decisivo para a aplicação dos 
conceitos, ferramentas e práticas gerenciais na fazen-
da. A equipe técnica da Frísia, por sua vez, demonstra 
ter encontrado um método ideal para potencializar o 
impacto da assistência. “O projeto resultou em técnicos 
engajados, satisfeitos com os resultados do próprio 
trabalho e orgulhosos do papel que desempenham na 
melhoria dos negócios dos cooperados”, afirma o coor-
denador de Pecuária Leiteira da Frísia, Jefferson Pagno.

Persistentes, os técnicos se empenharam em 
transformar as visitas às propriedades e todos 
os demais canais de relacionamento – tele-
fone, Whatsapp e email, por exemplo – em 
oportunidades para fazer com que o modelo 
de gestão saísse das apostilas para o cotidiano 
das fazendas. “O técnico traz o conhecimen-
to e a experiência da implantação em outras 
propriedades. Isso nos ajudou muito não só a 
enfrentar os problemas, mas principalmente a 
evitá-los, pois o técnico trabalha também para 
prevenir. Esse apoio agiliza a implantação”, 
afirma a produtora Lorena Delezuk Coppla. 
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Como profissional, o técnico busca ser referência 
em algo para o produtor. A assistência permite 

ensinar, transmitir conhecimentos para o 
cooperado. O MDA nos trouxe a oportunidade não 

apenas de ensinar conceitos e ferramentas de 
gestão, mas também de ver isso sendo aplicado, 

com resultados reais. Somos valorizados hoje 
como profissionais, dentro e fora da Cooperativa. 

Michael Warkentin,  
técnico da Frísia

O pequeno produtor agora sabe que é possível 
ser melhor. Há indicadores reais e ferramentas 

aplicáveis para isso, que o ajudam a evoluir. Ele 
leva a gestão muito a sério, enxerga o negócio 

de maneira diferente e vê que está dando certo, 
entende melhor como as coisas funcionam. 

Adriane Kruppa,  
técnica da Frísia

A quantidade e a confiabilidade de dados que  
temos à disposição contribui para que nosso 

trabalho seja mais eficiente. A gestão de 
indicadores é importante, torna os problemas 

visíveis e conseguimos atuar de forma 
pontual, nas causas. E isso ajuda a resolver de 

verdade os problemas, junto com o produtor 
e com os funcionários da fazenda.  Ou seja, 

influenciamos uma tomada de decisão correta.  

Tanaane Ienk,  
técnica da Frísia

Para a equipe técnica, propor aos coopera-
dos um novo foco de atuação, mais volta-
do à gestão dos negócios, era desafiador. 
O primeiro passo foi vencer resistências. 
“No início, tudo era muito novo para todos 
e tanto nós quanto os produtores da pri-
meira turma estávamos aprendendo. Era 
preciso trabalhar para superar qualquer 
dúvida em relação à eficiência do modelo 
e o potencial do projeto”, lembra o técni-
co Fabiano Koerich Vieira. 

A conquista da confiança exigiu dos pro-
fissionais da Frísia muito estudo, enga-
jamento e uma dose extra de empatia. 
Era necessário se colocar no lugar de 
cada cooperado para compreender as 
barreiras que eventualmente impediam 
o avanço da Jornada. “É importante res-
peitar o tempo do produtor, para que ele 
amadureça as ideias do MDA no seu ritmo 
e veja, aos poucos, como a implantação 
vai fazendo a diferença”, comenta o téc-
nico Michael Warkentin. Nesse processo, 
segundo os técnicos, tudo muda quando 
o produtor passa a acreditar no modelo e 
a querer, de verdade, melhorar a gestão 
da fazenda.

No caso dos pequenos produtores, o mito 
de que práticas gerencias só funcionam 
em grandes propriedades atrapalha. O 
segredo dos técnicos para esse grupo é 
estar junto e insistir. “Temos o caso de um 
produtor que me ligou antes do primeiro 
dia de curso para dizer que não iria, pois 
achava que o MDA não era para ele. Aí con-
versei e conversei, até que o convenci a ir. 
Ele assistiu à primeira aula, mas antes da 
segunda me ligou novamente para dizer 
que pensava em desistir. Insisti para que 
ele fosse ao segundo módulo e propus 
uma visita à propriedade de um coope-
rado também pequeno, que adota o Sis-
tema, para ver como as coisas estavam 
funcionando. Ele aceitou e, depois disso, 
seguiu mais confiante. Está implantando 
várias ferramentas, encontrando o cami-
nho”, comemora a técnica Adriane Kruppa. 
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soluções definitivas 

Entre as diversas frentes de atuação 
dos técnicos nas fazendas, o apoio à 
solução definitiva de problemas ganhou 
relevância ainda maior com o projeto. 
Com base nos indicadores registrados 
nas propriedades e sistematizados por 
meio de softwares específicos (veja box 
na página 21), eles conseguem  identificar 
com precisão as causas dos problemas e 
trabalhar para eliminá-las, de modo que 
não voltem a ocorrer. “Antes tratávamos 
os sintomas, mas não as causas dos pro-
blemas, pois não havia indicadores sis-
tematizados, confiáveis, que pudessem 
apontar essas causas”, destaca a técnica 
Tanaane Ienk. 

Para mudar esse cenário, os técnicos 
se dedicaram inicialmente a ajudar os 
produtores na escolha dos indicado-
res adequados para monitoramento. 
O objetivo era pinçar, em meio ao mar 
de dados zootécnicos, financeiros e ge-
renciais que cada fazenda pode gerar, 
aqueles que realmente têm mais im-
pacto sobre o negócio. Assim, a equipe 
técnica ajudou os produtores a buscar 
informações que revelassem se os resul-
tados esperados — dos processos, dos 
sistemas e do negócio como um todo — 
estavam sendo alcançados.  “O dia a dia 
na fazenda ficou muito mais estruturado 
depois do MDA. Ficou mais claro o que 
funciona e o que não funciona. Depois 
dos indicadores, tudo sobre o negócio 
estava nas nossas mãos. Então pudemos 
identificar falhas, perdas e resolver os 
problemas. Alguns dos itens com que li-
damos foram a mortalidade de bezerros 
e problemas nos cascos das vacas, por 
exemplo, e já houve uma boa melhoria 
nessas questões”, destaca o cooperado 
Eduardo Baba.

A interpretação de relatórios técnicos 
junto aos produtores colabora para as 
melhorias. “Nosso técnico tem ajudado 
muito no entendimento dos relatórios 
que recebemos da Clínica do Leite. Ele 
faz esse meio de campo, ajuda a analisar 
os indicadores mais complexos e traduz 
as informações de uma forma que to-
dos entendem. A gente vai ficando mais 

A mudança mais impactante é a estruturação  
das propriedades como negócios.  

O produtor passou a ter uma clareza muito 
maior do que pode ser feito e de onde ele 

precisa agir para ter resultado. Acompanhar 
esse processo é muito gratificante. 

Caio Cesar Godoi,  
técnico da Frísia

Os produtores passaram a olhar para o  
negócio de forma muito mais estratégica. Há mais 
dados disponíveis, acessíveis. Os indicadores dão 

o histórico e permitem maior previsibilidade. 
Assim, o produtor pode saber se vai conseguir 
ou não se manter na atividade, se vale a pena 

investir. Como técnicos, estamos fazendo 
parte dessa análise mais estratégica, o que 

representa uma valorização do nosso trabalho. 

Leopoldo Braz Los,  
técnico da Frísia

Há uma facilidade grande de trabalhar, pois 
temos informações fundamentadas. Conseguimos, 

inclusive, prever situações que possam gerar 
prejuízo e desperdício. Em vez de apagar incêndio, 

agora ajudamos a evitar que eles aconteçam.

Lucas Mesquita dos Santos,  
técnico da Frísia

O comprometimento do produtor com a gestão 
melhorou bastante. Os negócios passam a 
ser previsíveis, pois há uma mentalidade 

gerencial. Outro ponto marcante é o 
envolvimento dos funcionários e da família do 

cooperado, de modo que as pessoas passam 
a se interessar cada vez mais pelo negócio e 

trabalhar juntas, numa mesma direção. 

Jeroen de Best,  
técnico da Frísia
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curioso e acaba descobrindo problemas 
que nem sabíamos que existiam”, destaca 
o produtor Vinícius Dijkstra.

De acordo com o gerente da Unidade 
de Negócios Pecuários da Frísia, Mauro 
Sergio Souza, a criação de competência 
em gestão, tanto de produtores quan-
to da equipe técnica da Frísia, torna o 
MDA um marco na pecuária leiteira da 
Cooperativa. “O treinamento recebido 
e as ferramentas disponibilizadas nos 
proporcionaram acesso a indicadores 
e nos ensinaram como tomar decisões 
com base nesses indicadores. É um mé-
todo que dá uma visão muito clara do 
papel de cada um dentro do processo 
produtivo”, afirma. Além dessa clareza 
de papéis, um sentimento une produ-
tores e técnicos: a vontade de fazer um 
trabalho cada vez melhor. 

infoRmação 
Confiável 

O gerenciamento de infor-
mações é parte essencial do 
Sistema MDA, pois uma base 
confiável de dados sobre a 
produção permite analisar 
o negócio de forma mais 
segura. O projeto Gestão da 
Fazenda Frísia permitiu gerar 
uma versão especial do Con-
trole MDA, software desen-
volvido pela Clínica do Leite, 
sincronizado com o sistema 
financeiro da Cooperativa, a 
fim de facilitar a gestão das 
propriedades. Assim, relató-
rios zootécnicos, financeiros 
e gerenciais são gerados e 
analisados em profundidade 
pela equipe técnica da Frísia 
para identificar problemas 
e indicar aos produtores as 
oportunidades de melhoria.  

O produtor criou o hábito de anotar, 
registrar o que acontece na fazenda. Isso 

facilita muito o entendimento do que ocorre 
na propriedade e conseguimos prestar 

assistência de forma ágil e assertiva. Estamos 
amparados por ferramentas que permitem 

trabalhar de modo mais profissional.  

Fernando Solano Baptista,  
técnico da Frísia

Com o projeto passamos, nós e os produtores, 
a ser mais criteriosos e críticos. Hoje não 

agimos no imediatismo, buscamos investigar as 
causas e tratar os problemas para resolver de 
forma definitiva. Antes acabávamos tratando 
sintomas e os problemas voltavam. Isso muda 

a nossa forma de trabalhar, os resultados 
desse trabalho e o valor que o produtor 

confere ao que a Cooperativa faz por ele.

Fabiano Koerich Vieira,  
técnico da Frísia

O Sistema MDA passa a ser o método de 
trabalho da assistência técnica da Frísia em 
pecuária de leite. À medida que avançamos 

na implantação nas propriedades, vai se 
tornando orgânico, ou seja, nossa equipe 

aplica conceitos e ferramentas do Sistema 
de forma cada vez mais natural, pois está 

capacitada e segura de que o modelo funciona. 

Jefferson Pagno, coordenador de  
Pecuária de Leite da Frísia
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Caminhando
jUntOS

Engajamento de familiares e empregados das fazendas 
também reflete os benefícios do Sistema MdA.  

Mais valorizados e conectados aos negócios, eles se 
empenham na busca por qualidade e produtividade. 

Estar junto às pessoas que trabalham na fazenda é 
um dos princípios do Sistema MDA. Além de se mos-
trar aberto a ouvir e compreender os empregados, o 
modelo propõe que o gestor crie condições para o 
engajamento de cada funcionário, reconhecendo a 
importância de seu trabalho. “As pessoas são a prin-
cipal alavanca para o sucesso de qualquer negócio. 
Nas fazendas, de nada adianta termos instalações 

modernas, a melhor nutrição e genética de ponta, se 
não houver quem opere isso tudo de forma eficiente”, 
destaca o professor Paulo Machado.

No Sistema MDA, três condições são consideradas es-
senciais para gerar o engajamento das pessoas: cone-
xão, participação e criação. Primeiro, é preciso fazer 
com que as pessoas entendam o propósito do negócio 
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em que estão inseridas e se conectem com ele. O pró-
ximo passo é envolvê-las nas decisões relacionadas ao 
trabalho. Como consequência, abre-se um espaço para 
os funcionários criarem, sugerindo ações que contri-
buam de forma efetiva para o crescimento do negócio.  

Nas propriedades que participaram do projeto, esse 
engajamento vai se tornando realidade, depois que os 
produtores compreenderam a importância de dialogar 
com suas equipes — ou, no caso de pequenas proprie-
dades, seus familiares. “Aos poucos, os produtores fo-
ram vencendo o receio de levar as ferramentas do MDA 
aos funcionários, abrir as informações que tinham. Isso 
porque passaram a reconhecer que eram os funcioná-
rios as pessoas que mais poderiam ajudar a entender 
o que acontece na fazenda e a propor melhorias. Essa 
valorização do empregado gera confiança, para os dois 
lados”, explica o instrutor da Clínica do Leite, Sandro 
Viechnieski, que acompanhou todas as turmas. 

De acordo com Sandro, outro ponto de virada nas fazendas 
participantes do projeto foi a clareza quanto às expectati-
vas relacionadas à entrega do trabalho. “Os funcionários 
começaram a entender o que os proprietários esperavam 
deles e isso mudou tudo. Apesar de muitas propriedades 
terem empregados que estão lá há muito tempo — 10, 20 
e até 30 anos — várias dessas pessoas não sabiam ao certo 
o que se esperava delas”, comenta o instrutor. Segundo 
ele, quando o propósito do trabalho de cada um e os re-
sultados esperados se tornaram claros, foram percebidas 
melhorias imediatas na execução das tarefas. 

“OS prODutOreS paSSaram a recOnhecer que eram OS 
funciOnáriOS – Ou aS famíliaS, naS pequenaS prOprieDaDeS 

– aS peSSOaS que maiS pODeriam ajuDar a entenDer O 
que acOntece na fazenDa e a prOpOr melhOriaS. eSSa 

valOrizaçãO gera cOnfiança, para OS DOiS laDOS.”

Sandro Viechnieski, instrutor da Clínica do Leite

Nas aulas, produtores compreenderam que estar 
junto das pessoas, valorizando o papel de cada 

uma, era um dos princípios do Sistema MDA

Em propriedades familiares, esse processo teve reflexo 
no relacionamento entre pais e filhos, reduzindo os 
conflitos entre as gerações de proprietários. “Tivemos 
vários casos de pais e filhos que fizeram o curso juntos 
e, por vezes, percebíamos relações estremecidas. Com 
o andamento do projeto, os filhos passaram a valorizar 
mais toda a trajetória dos pais para chegar onde esta-
vam, manter a propriedade ao longo de anos. E os pais, 
por sua vez, perceberam nos filhos habilidades que eles 
próprios não tinham e admitiram que as mudanças 
propostas pela nova geração poderiam ser boas para 
o negócio. Essa conexão torna o processo de sucessão 
muito mais tranquilo”, conclui Sandro.
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Boas pRátiCas

Na Fazenda Vale do Jotuva, o cooperado Robin Vink tam-
bém vê o engajamento das pessoas como fonte de tranqui-
lidade. “Os princípios do Sistema MDA, quando aplicados, 
mudam todo o ambiente. E as pessoas sentem isso, pois o 
relacionamento melhora. Nossos funcionários passaram 
a ser mais participativos, se envolvem mais na identifica-
ção e na solução dos problemas”, explica. Com as novas 
práticas de gestão, a rotatividade dos funcionários reduziu 
drasticamente, e a produtividade cresceu: em 18 meses, 
a média diária saltou de 28 litros para 37 litros por vaca. 
 
A melhoria do clima nas propriedades é destacada pe-
los técnicos da Frísia que acompanham a implantação 
do Sistema.  “O ambiente fica mais leve, a relação com e 
entre os funcionários melhora e as pessoas não buscam 
mais culpados para os problemas. Elas falam de falhas 
nos processos, nos sistemas”, afirma o técnico Fabiano 
Koerich Viera. Segundo ele, o fator determinante para o 
engajamento está no entendimento das pessoas quan-
to à importância de cada uma delas para o negócio. 
“Quando você constrói, por exemplo, um procedimento 
operacional junto com o funcionário, ele toma consci-
ência de quanta coisa ele mesmo faz para chegar ao 
resultado esperado e se sente valorizado”, explica.

Algumas das práticas e ferramentas propostas pelo 
Sistema MDA colaboram de forma  decisiva para o en-
gajamento dos funcionários. Uma delas é o registro 
de indicadores e o uso de painéis para apresentá-los 
a todos, de forma simples e acessível. Ao compartilhar 
com a equipe os indicadores do negócio, por meio de 
painéis gerenciais espalhados pela fazenda, o produtor 
Emerson Vriesman sentiu o valor da transparência, tra-
zida pelos dados à vista de todos. “Essa transparência 
gera o envolvimento das pessoas, principalmente para 
opinar sobre os motivos para algum indicador ter saído 
da faixa”, afirma. Segundo ele, outro benefício importan-
te é a aceitação, pela equipe, de que eventualmente o 
processo deve ser corrigido e não a pessoa que o está 
executando. “No início, culpar o processo é extrema-
mente difícil. Pela primeira vez na história da fazenda o 
dedo deixa de ser apontado para as pessoas. E isso traz 
revelações surpreendentes, pois os funcionários sempre 
souberam que a culpa não era das pessoas”, destaca. 

As reuniões semanais, realizadas entre o proprietário 
ou o gerente e os funcionários, é outra prática aliada. 
Na fazenda do cooperado Luiz Francisco de Geus, elas 
entraram na rotina – acontecem toda segunda-feira 
e duram no máximo 15 minutos. “Eu sempre quis fa-
zer reunião com o pessoal, mas não tinha um modelo, 

Funcionário de fazenda cooperada em ação: 
engajamento leva à execução correta das tarefas
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não sabia por onde começar. Agora temos um roteiro 
que ajuda a organizar o trabalho da semana. Com a 
equipe toda junta, vemos se o que tinha que ser fei-
to na semana passada foi cumprido e combinamos o  
que precisa ser feito na semana que está começando”, 
relata o produtor. 

Como todo hábito novo, incorporar a reunião à rotina 
não foi fácil. “A partir do momento que nós criamos o 
hábito, foi bem interessante para todos. Os funcioná-
rios anotam tudo que tem que fazer e dão sugestões, 
participam de verdade”, comemora Luiz. As ferramen-
tas de gestão à vista também vêm colaborando para 
que propriedade avance. “Os painéis ajudam não só a 
gente, como proprietário, mas também o funcionário, 
que passa a entender o andamento do negócio. Antes a 
gente tinha o resultado, mas, muitas vezes, não passava  
para os colaboradores e eles não sabiam o que estava 
acontecendo. A gestão à vista estimula a participação”, 
conta o produtor.

Para a consultora Monique Maneio, que gerencia a Fa-
zenda Engenho Velho, do cooperado João Guilherme 
Brenner, a mudança do clima na propriedade foi sur-
preendente. “Quando eu cheguei com as ideias do MDA, 
imaginei que os funcionários iriam reagir mal, se opor.  
Estava receosa, mas segui em frente, pautada pelas 
orientações do curso. Então eu coloquei para eles e a 
reação foi contrária à que eu previa. A impressão que me 
deu é que eles estavam totalmente carentes, esperando 
a vida toda para que eu chegasse com aquilo, inclusive 
os mais antigos. Foi inacreditável”, destaca. 

Orgulhosa do engajamento da equipe, Monique afirma 
que o MDA representa um divisor de águas em sua car-

Monique e a equipe da Fazenda Engenho Velho: 
todos juntos para resultados cada vez melhores

“O SiStema mDa prOpõe a fOrmaçãO De meStreS e cOm 
O prOjetO alcançamOS iSSO. tantO OS prODutOreS 

quantO nOSSa equipe técnica cOnSeguiram 
tranSmitir para aS equipeS DaS fazenDaS um nOvO 
métODO De trabalhO, maiS eficiente e prODutivO.”

Mauro Sergio Souza, gerente da Unidade de Negócios Pecuários da Frísia

reira. “Sou veterinária e trabalho em fazenda desde 1979.  
Passei 40 anos vendo os mesmos problemas se repetirem 
e no MDA eu percebi uma oportunidade de romper ciclos 
viciosos, paradigmas, abrir um horizonte novo. Então 
o projeto, para mim, veio inaugurar uma nova era, em 
todos os sentidos. Clareou muita coisa e, com isso, o 
astral da propriedade mudou”, destaca. Os depoimentos 
de Monique e de outros cooperados confirmam um dos 
efeitos mais benéficos do Sistema MDA: criar valor para 
todos  os envolvidos com o negócio.
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O SEgREdO  
dO suCesso

OpiniãO

Ao final de 2015, recebemos na Clínica do Leite uma comitiva de dirigentes e coope-
rados da Frísia que, após percorrem cerca de 400 quilômetros, chegavam a Piracicaba 
(SP) cheios de ideias, dúvidas e expectativas. Decididos a contribuir com a melhoria 
da pecuária de leite na região onde vivem, eles buscavam meios para ajudar os produ-
tores a conduzirem seus negócios rumo ao sucesso. Dado o conhecimento que parte 
do grupo já tinha do trabalho realizado pela Clínica do Leite, fomos escolhidos como 
instituição parceira para o desenvolvimento de um projeto especial.

Muitas conversas e reuniões foram necessárias para que, juntos, construíssemos as 
bases do Gestão da Fazenda Frísia, um projeto de enorme potencial transformador. 
Desde o início, sabíamos que o Sistema MDA, já consolidado como modelo de gestão 
aplicável às fazendas produtoras de leite, seria o instrumento ideal para concretizar o 
sonho compartilhado. Mas apenas transmitir conceitos, ferramentas e práticas em sala 
de aula não seria suficiente para o impacto que desejávamos. Por isso, lançamos mão 
de complementos essenciais à capacitação de produtores: suporte da equipe técnica 
da Frísia para a implantação do MDA nas propriedades e sincronização de sistemas de 
informação das fazendas e da Cooperativa.

Com enorme satisfação constatamos que —  conforme revelam os fatos, dados e 
depoimentos relatados nesta publicação — essa combinação garantiu uma série de 
benefícios para todas as partes envolvidas. Convocados a agir, produtores e técnicos 
se mostraram incansáveis, ao longo de meses, em aplicar ferramentas, solucionar 
problemas, engajar pessoas e tornar o trabalho uma fonte de alegria. 

Nosso setor precisa compreender que, muito além das questões técnicas — também 
importantes para assegurar o desempenho — há outro requisito fundamental, sem 
o qual não se prospera no longo prazo: o modo como cada produtor conduz  o seu 
negócio. Ao entender esse cenário e decidir investir em gestão, a Diretoria da Frísia 
inseriu a Cooperativa no seleto grupo de instituições que estão desenhando o futuro 
do agronegócio brasileiro. 

prof. dr. paulo machado

* Diretor da Clínica do Leite e idealizador do 
Sistema MDA, é professor da ESALQ/USP, 

professor titular em Bovinocultura de Leite, com 
43 anos de experiência em gestão de fazendas.



cOOpERAdOS E dEMAiS FORMAdOS nO SiStEMA MdA
pROjEtO GESTÃO NA FAZENDA FRÍSIA 2016-2017:

Adel Faria
Adelaide Andrejezeski Mondel
Alex Van Westering
Alperino Aparecido Ribeiro
Amanda Trento
Ana Neusi Taques Rickli
André João Gerhards
André Schmidt
Andrey Valenga
Angelo Ferreira de Lara
Anna Christie de Geus
Antonio Vogler
Barbara Propícia Martins Hubert
Bauke Dijkstra
Bianca Letícia Barbosa
Bruno Augusto Lindemann
Camila Adriane Greidanus Nolte
Camila Futra Horbux
Carlos Antonio Kleina
Carlos Roberto Aplewicz
Carmem Harms
Caroline Struiving
Cassiano Van Haandel Leopoldino
Cesar Augusto Fortes da Silva
Christian Kliewer
Claudiney Antonio Sperandio
Cleiton Antunes da Silva
Cornelio Haroldo Dijkstra
Cristian Stevan Gerhards
Cristiane de Fatima Huk Pedroso
Cristine Coelho
Dalvan Floriano Ribeiro
Daniel de Jesus Lima Machado
Daniel de Oliveira Kachinski
Daniel Rinaldo Harms
Daniel Roepke
Datri de Mattos Silva
David Nolte
Denilson Menarin
Denise Rickli
Dennis Kastelijn
Diego Dijkstra
Diogo Vriesman
Edemar Placidio de Godoy
Edson José dos Santos
Eduardo Teruo Baba
Eliane Aparecida Kordel de Geus
Elisangela Kleina
Emerson Vriesman
Erison Marcio da Silva
Everton Vascove

Fabiane Andrea Greidanus
Fabio Henrique de Jong
Fabio Luis Foggiatto
Fabio Vriesman
Felipe Dubeux de Miranda
Fernando Luis Costa Rosa
Francisco Carlos Kugler
Gilberto George
Gisele Carneiro de Souza
Gisele de Fátima Astegher
Guilherme Guse
Hary Warkentin
Helmuth Schmidt
Hendrik Walter Degger
Hermann Schmidt
Itamar Cousseau
Jacob Leonardo Voorsluys
Jacob Zijlstra
Jacques  Wolf
Jailson Ribeiro de Paula
Janus Katsman
João Acir de Melo
João Dykstra
João Lubachevski Neto
Jocelma Aparecida Cardoso Machado 
Kremer
José Carlos Dijkistra
Jose Celso Machado
José Reine de Meira
Juan Van Der Vinne
Juliana dos Santos Ventura
Karina Andreatto
Kenny Aardoon
Kialane Cristina de Almeida Pagno
Leandro Barbosa
Leandro Domingos Rodrigues
Leandro Mlot
Leonardo Moreira Sviercoski
Leticia N da Silva Voorsluys
Liliane Zaziski Aardoon
Lizie Mendes Clock
Lorena Delezuk Coppla
Lourenço Vriesmann
Lucas Mario Bora Araujo
Luigi A. Aardoon
Luis Fernando Machado Moroz
Luiz Coppla Neto
Luiz Francisco de Geus
Luiz Gustavo Marques
Maaike E. de Geus Dijkstra
Marcelo Assunção

Marcio Hamm
Maria Edna Soares dos Santos
Maria Vink
Mariane Petter Hoogerheide
Mario Dykstra
Marisa Breitenbach
Mary Andressa Gerhards Wacherski
Mateus Henrique Spinardi
Mathias Christian Warkentin
Milena Roberta Vriesman
Monique Nunes Faure
Nelia Rosina de Geus Menarin
Nilton Rodrigues dos Santos
Odair Trautenmuller
Osvaldo Verner Hecht
Patricia Gardinal
Paulo Henrique de Oliveira Kachinski
Paulo Mlot
Paulo Procopiak de Aguiar
Pieter Arthur Biersteker
Priscila Pauls Kliewer
Raphael Cornelis Hoogerheide
Raul Arthur Voorsluys
Reinaldo Henrique Borger
Reinhold Udo Kliewer
Ricardo Josue Cogo
Roberto Carvalho Camargo
Roberto Schaly
Robin Vink
Roderik Van der Meer
Rodrigo Rosso Lemes Pinheiro
Ronei Emerson Kussler
Ronilda Bonawits
Rosemary de Best
Samuel Ribas de Souza
Sebastião
Sérgio Augusto Spinardi
Silvia Eliane Meretika Hampf
Silvia Joanita Wrobel dos Santos
Silvio Cotovicz
Simone Aparecida Sluzala Rossa
Simone Veronica Slob Erkel
Solano de Biassio Kravustschke
Stefanie Nolte Dykstra
Suzana Struiving
Tânia Bonetti
Vanderson Nogueira
Vespasiano Bittencourt
Vitor Spinardi
Walter Bartmeyer




