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EDITORIAL

Presidente do
Sicoob Coopecredi

Ismael Perina Junior

Prezados Cooperados,

ano de 2011 certamente ficará marcado na 
história do Sicoob Coopecredi, e comenta-
mos, neste pequeno espaço, alguns dos mo-

tivos que nos faz acreditar nisso.
Iniciamos informando que no fechamento do ba-

lanço anual de final de exercício, atingimos a marca 
de R$ 100 milhões em Patrimônio Líquido, fruto dos 
esforços de conselheiros, cooperados e colaboradores 
que, durante os 37 anos de existência da Cooperativa, 
nos permitiram chegar até aqui.

Também observamos que este ano está marcado 
como o de melhores resultados operacionais de nossa 
história (no ano passado houve uma reversão de pro-
visão para contingência de R$ 8,390 milhões). Assim, 
em nossa Assembleia Geral Ordinária, teremos como 
proposta do Conselho de Administração, o maior valor 
nominal de sobras para distribuição aos cooperados. 
Trata-se de uma parcela referente ao trabalho de todos 
junto à Cooperativa, que retorna para cada um de nós, 
além do pagamento de juros sobre o capital de 5%.

O ano de 2011 foi ainda marcado por uma rees-
truturação organizacional, que nos permite estar mais 
adequados a um modelo de gestão mais profissional, 
seguro, e preconizado às instituições financeiras. Para 
isso, foi fundamental a adaptação de nossa estrutura 
física, em nossa matriz em Guariba, permitindo cumprir 
as segregações necessárias a uma boa governança. 
Melhoramos também a estrutura de atendimento de 
nosso PAC de Dumont, que era um de nossos pontos 
falhos.

Foram tomadas decisões importantes a respeito de 
melhorias na área de Tecnologia da Informação. En-
tre elas, a construção de local apropriado na própria 
matriz, a aquisição de computadores e a adaptação da 
rede interna, que será completada no próximo ano com 
a troca de todos os servidores, bem como a montagem 
de um sistema de contingência muito importante neste 
ramo de atividade.

Importante salientar que, neste ano, fortalecemos 
nossa parceria com o sistema SicoobCocecrer/Sicoob/
Bancoob, o que nos permitiu aumentar bastante nossas 
operações, ajudando, certamente, no fortalecimento do 
Cooperativismo de Crédito.

Não poderia deixar de mencionar que, com isso 
tudo, tivemos a grata satisfação de receber do Comitê 
da LFRating/Riskcoop, na Classificação de Risco de 
Cooperativas de Crédito, a nota A2, mantendo-se a 
mesma nota atingida no ano passado, o que só vem 
confirmar os esforços permanentes para melhorias. 
Com os procedimentos que adotaremos ao longo do 
ano de 2012, temos grande chance de melhorar esta 
nota no próximo exercício.

E para concluir, depois de muitas discussões inter-
nas, foi enviado ao Banco Central do Brasil, o nosso 
projeto de transformação para Cooperativa de Crédito 
de Livre Admissão. Acreditamos que esta modificação 
permitirá o crescimento verticalizado de nossa Coope-
rativa, a ampliação do número de PACs, e a implan-
tação cada vez maior de melhorias na gestão. Além 
disso, prevemos um grande crescimento no número 
de cooperados e operações, possibilitando, ao Sicoob 
Coopecredi, avançar na direção de seu fortalecimento.

Pensando no futuro, com seu projeto de transfor-
mação aprovado e com a necessidade de novos pon-
tos de atendimento, já iniciamos conversações para a 
aquisição de imóvel no município de Jaboticabal para 
este fim. Esperamos, já para o início de 2012, a apro-
vação deste projeto e o andamento dos trâmites legais 
para sua efetivação.

Contamos com a colaboração e ajuda de todos, e 
que continuem cada vez mais tendo o Sicoob Coope-
credi como seu agente financeiro principal.

O
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CIRCULANTE   
 DISPONÍVEL  
   Caixa e Bancos
 TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  
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 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS  
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 OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
   Empréstimos
   Financiamentos Rurais
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   Financiamentos Rurais
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   Depósitos Judiciais (COFINS)
   Depósitos Judiciais (IRRF) 
     Outros Valores e Bens
 PERMANENTE  
  INVESTIMENTOS 
   Ações Cotas - Bancoob
   Cotas Capital - Cocecrer
  IMOBILIZADO DE USO 
   Móveis, equiptos, veículos, informática
   

TOTAL DO ATIVO

ATIVO

Ismael Perina Junior
Diretor Presidente

Milton Semolin
Contador CRC 1SP099361/O-0

CPF 306.909.518-68

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
 

PASSIVO

 748.676 

31/01/2012

 748.676 

31/01/2012

 697.022 

31/01/2011

 697.022 

31/01/2011
em Milhares

CIRCULANTE   
 DEPÓSITOS  
   Depósitos à Vista
   Depósitos a Prazo
 OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS  
   Fates
   Cotas de Capital a pagar
 OBRIGAÇÕES FINANCIAMENTOS REPASSES  
   Crédito Rural - Securitização
   Financiamentos Rurais Repasses
 OBRIGAÇÕES FISCAIS  
    Impostos e Contribuições s/Salários
 OUTRAS OBRIGAÇÕES  
   Despesas com Pessoal
   Credores Diversos
   Passivos Trabalhistas
   Provisão PIS
   Juros ao Capital
   Outras obrigações
   
NÃO CIRCULANTE   
 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  
   Financiamentos Rurais Repasses
   Crédito Rural - Securitização
   Depósitos Judiciais (COFINS)
   Depósitos Judiciais (IRRF s/Aplic. Financeira)
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
   Capital Social de Domiciliados no País
   Reserva Legal 
   Fundo Destinado ao Aumento Capital
   Reserva Especial p/Financiamento
   Sobras Líquidas no Exercício Anterior
   Sobras Líquidas no Exercício Atual

 624.468 
 865 
 865 

 12.511 
 12.511 

 394.945 
 394.945 
 209.073 
 39.779 

 170.059 
 51 

 (816)
 7.074 
 7.074 

 124.207 
 110.173 
 60.460 

 666 
 18 

 2.084 
 46.930 

 15 
 14.034 
 10.740 
 4.038 
 6.702 
 3.295 
 3.295 

 535.915 
 357.289 
 12.634 

 344.655 
 2.616 
 2.395 

 221 
 171.099 

 51 
 171.048 

 110 
 110 

 4.801 
 605 
 115 
 18 

 804 
 2.887 

 372 

 110.487 
 110.487 
 60.766 

 666 
 2.084 

 46.971 
 102.273 

 61.511 
 23.476 
 1.164 

 10.247 
 4.983 

 893 

 596.978 
 1.062 
 1.062 

 48.852 
 48.852 

 318.687 
 318.687 
 223.701 
 51.954 

 172.300 
 51 

 (604)
 4.676 
 4.676 

 100.044 
 89.928 
 50.369 

 711 
 27 

 1.968 
 36.847 

 6 
 10.117 
 8.468 
 2.647 
 5.822 
 1.648 
 1.648 

 513.733 
 332.059 
 13.265 

 318.794 
 2.308 
 2.043 

 266 
 174.453 

 51 
 174.402 

 98 
 98 

 4.814 
 479 
 627 
 33 

 721 
 2.605 

 350 

 95.212 
 95.212 
 55.627 

 711 
 1.968 

 36.907 
 88.077 
 54.074 
 15.766 
 1.714 
 8.247 
 7.281 

 996 

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DOS PLANTADORES DE CANA DA ZONA DE GUARIBA
BALANCETE PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE JANEIRO DE 2012
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ONU (Organização das 
Nações Unidas) reco-
nheceu o sistema coope-

rativista como fundamental para o 
desenvolvimento econômico e so-
cial em todo o mundo. A entidade 
lançou, oficialmente, no dia 31 de 
outubro de 2011, o Ano Internacio-
nal das Cooperativas, que ocorre 
em 2012, com o slogan “Coope-
rativas constroem um mundo me-
lhor”. Essa é a primeira vez na his-
tória que um ano será dedicado a 
este modelo.  

A criação da data é fruto da 
estreita relação entre a Aliança 
Cooperativa Internacional (ACI) e 
a ONU. Dessa aproximação, re-
sultou, em 2009, a Resolução A/
RES/64/136, que institui o ano 
comemorativo. A entidade preten-
de reconhecer o trabalho para a 
redução da pobreza, geração de 
emprego e integração social. O 
cooperativismo é um modelo que 
contribui para o desenvolvimento 
social e econômico não só de co-
operados, mas também de comu-
nidades onde há o sistema. Outro 
objetivo é mobilizar os governos 
para que estabeleçam políticas que 
estimulem a criação, crescimento e 
sustentabilidade das cooperativas. 

O diretor geral da ONU, Ban 
Ki-moon, citou que as coopera-
tivas contribuem para melhorar o 
nível de vida da metade da popu-
lação mundial.

COOPERAÇÃO

ONU define 2012 como Ano 
Internacional das Cooperativas

A

A presidente da Aliança   Co-
-operativa Internacional (ACI), 
Dame Pauline Green, destacou 
que 2012 será uma grande opor-
tunidade de mostrar ao mundo o 
tamanho do modelo cooperativista. 
Hoje, a ACI congrega aproximada-
mente um bilhão de associados, e 
as cooperativas empregam mais de 
100 milhões de pessoas no mundo. 
Dame Green lembrou que por qua-
se dois séculos, o sistema coope-
rativista ajudou a reduzir conflitos 
e a desenvolver lideranças locais. 

O diretor geral da ACI, Charles 
Gould, afirmou que o slogan resu-
me os valores pregados pelo mo-
delo, como os aspectos ligados ao 
crescimento sustentável. 

No Brasil
No Brasil, as comemorações do 

Ano Internacional das Cooperativas 
começaram em dezembro de 2011, 
quando a Organização das Coope-
rativas Brasileiras (OCB) lançou ofi-
cialmente a data. O evento ocorreu 
na sede da entidade, em Brasília-
-DF e contou com a presença de 

200 pessoas, dentre líderes do se-
tor, membros do governo federal e 
autoridades.

O presidente da OCB, Márcio 
Lopes de Freitas, disse que a ins-
tituição coordenará os trabalhos no 
país e trabalhará em conjunto com 
o governo federal para alcançar o 
sucesso das atividades previstas 
para o Ano Internacional, fortale-
cendo ainda mais as cooperativas 
brasileiras. No Estado de São Pau-
lo, o segundo encontro alusivo à 
comemoração, ocorreu em Jabo-
ticabal. Na próxima edição, você  
verá matéria  sobre o evento. 

Números
O Sistema OCB reúne 6.652 

cooperativas no país. Juntas, al-
cançam mais de 9 milhões de as-
sociados, gerando 300 mil empre-
gos diretos. No Brasil, cerca de 30 
milhões de pessoas estão inseri-
das no sistema cooperativista. Em 
2011, as vendas ao exterior promo-
vidas pelas cooperativas brasileiras 
chegaram a aproximadamente US$ 
6 bilhões. 
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Sicoob Coopecredi reali-
zou, no dia 6 de março, 
sua Assembleia Geral 

Ordinária – exercício 2011. As de-
monstrações financeiras e o re-
latório foram aprovados por una-
nimidade. Dentre os destaques, 
esteve a manutenção da nota A2 
de acordo com o Comitê de Risco 
de LFRating e do RISKcoop, clas-
sificação que atesta a manutenção 
da qualidade de suas operações e 
controles. 

Em 2011 também, a Confe-
deração Alemã de Cooperativas 
divulgou o ranking de 1.370 enti-
dades, e apontou o Sicoob Coope-
credi entre as 11 maiores da Améri-
ca Latina. No Brasil, ela ocupa a 9º 
colocação, um desempenho signi-
ficativo, à frente de outras coope-
rativas com quadro social maior. 

Durante a AGO, houve a entre-
ga da premiação aos cooperados 
que responderam à pesquisa de 
opinião. A cada 100 questionários 
entregues por PAC, foi sorteada 
uma poupança cooperada no va-
lor de R$ 500,00. No total, oito 
cooperados foram contemplados. 
Outras três poupanças foram sor-
teadas para aqueles que estavam 

CRÉDITO

Sicoob Coopecredi comemora 
mais um ano de desempenho 
acima da média nacional

O

presentes à assembleia.
O diretor presidente do Sicoob 

Coopecredi, Ismael Perina Junior, 
destacou as vantagens do sistema. 
“Hoje, a Cooperativa opera pratica-
mente sem a cobrança de tarifas 
para os cooperados, o que diminui 
os custos de manutenção de uma 
conta corrente.”

Outro ponto destacado por Is-
mael foi o patrimônio líquido, que 
alcançou  a marca de R$ 100 mi-
lhões. “Isso é fruto de esforço de 

Cooperativa está entre as 11 maiores da América Latina; 
alcançou R$ 100 milhões de patrimônio e manteve a nota A2

conselheiros, cooperados e co-
laboradores que, ao longo destes 
37 anos de existência, trabalharam 
muito para que isso fosse possível.” 

O diretor operacional, Roberto 
Cestari, se mostrou preocupado 
quanto à concentração do setor 
sucroenergético. “A Coopecredi 
completa, em 2012, 37 anos, a 
Coplana, 49 anos, e a Socicana, 
61 anos. Quem acompanhou a his-
tória destas três organizações deve 
ter observado que sempre, den-

Dentre os temas destacados durante a AGO 
estiveram a manutenção da nota A2 e patrimônio líquido de R$ 100 milhões
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tro do agronegócio brasileiro, são 
pioneiras quanto à evolução do 
setor. Precisamos participar mais 
das nossas organizações para que 
possamos enfrentar a forte con-
centração que tem aumentado ul-
timamente no setor. Combatemos 
isso com ação, não há outro me-
canismo.”

A convite do Conselho de Ad-
ministração, o superintendente do 
Sicoob Central Cocecrer/SP, Ro-
drigo Matheus Silva Moraes, parti-
cipou da Assembleia, e falou dos 
números. “Nós representamos 18 
cooperativas filiadas. O nosso mo-
vimento financeiro, em 2011, ultra-
passou a marca de R$ 3 bilhões 
em depósitos consolidados”, co-
mentou.

Também participou da AGO, 
Geraldo Souza Ribeiro Filho, dire-
tor presidente do Sicoob Agrocredi, 
Cooperativa de Crédito de Gua-
xupé-MG, direcionada a cafeicul-
tores. “Os juros que o cooperado 
pagou aqui na Sicoob Coopecredi, 
pelos números apresentados, fo-
ram de 11%, índice muito menor ao 
do governo brasileiro, e ao que as 
pessoas públicas e jurídicas paga-
ram em suas dívidas, que foi em 
média de 38% ao ano. Ainda hou-
ve a distribuição das sobras.” 

Classificação A2
O Comitê de Risco de LFRating 

e do RISKcoop manteve a classifi-
cação de risco de crédito do Sicoob 
Coopecredi com a nota A2, o que 
atesta a manutenção da qualidade 
de suas operações e controles. A 
classificação caracteriza também o 
bom desempenho do quadro so-
cial e a eficácia das ferramentas 
adotadas por diretores, executivos 
e colaboradores.

Conselho fiscal
Durante a Assembleia, foi eleito, para o mandato de um ano, o novo 

Conselho Fiscal da Cooperativa: Raul Bauab Junior, Bruno Rangel Geraldo 
Martins e Sergio de Souza Nakagi (efetivos). Como suplentes: Eduardo 
Cezarino de Oliveira, Edson Bellodi e Raymundo Nuno Junior. 

Atividades para 2012
Dentre os planos previstos para 2012, estão: ampla reforma estatutária 

para a abertura do quadro social para Livre Admissão (aguardando aprova-
ção do Banco Central do Brasil); inauguração do novo PAC de Jaboticabal 
com localização central; promoção de treinamentos de educação financeira 
aos cooperados e continuidade da capacitação e aperfeiçoamento dos di-
rigentes e corpo funcional; continuidade do programa de responsabilidade 
socioambiental, com destaque para o programa Mosaico Teatral, Concurso 
Cultural “Calendário do Agronegócio”, 4º Ciclo de Palestras Técnicas, Re-
florestando as Nascentes e Córrego Vivo. 

Desempenho surpreende cooperados 

Membros da diretoria do Sicoob Coopecredi e os sorteados 
com a poupança cooperada

Na opinião dos cooperados, satisfação com a gestão do 
Sicoob Coopecredi está acima de 90%
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Divisão Comercial da Co-
plana lançou, no dia 24 
de janeiro, os projetos 

“Carta de Solos e Ambientes de 
Produção Edafoclimáticos”, “Apli-
que Certo” e a “Campanha Cana 
Planta 2012”. Dentre os objetivos 
da Cooperativa está o de ofere-
cer suporte para que o cooperado 
obtenha melhores rendimentos no 
campo, reduzindo custos de pro-
dução. 

O superintendente José Ari-
matéa Calsaverini citou que, nos 
últimos anos, a concentração das 
unidades industriais no Brasil e re-
gião aumentou consideravelmente. 
“Nós, da Coplana, imaginamos que 
só existe uma saída válida, que 
envolva melhorar a produtividade, 
investir em conteúdo tecnológico 
e buscar recursos. A Cooperativa 
tem buscado oferecer produtos de 
boa qualidade, com preços com-
petitivos, que contribuam para o 
aumento de produtividade e redu-
zam custos.” 

Calsaverini também delimitou o 
papel da Cooperativa na cultura da 
cana, quando o assunto é remu-
neração, já que a atuação da Co-
plana está voltada para a oferta de 
insumos, assistência técnica e ser-
viços. “Quem interfere na relação 

SOLUÇÕES

Coplana lança “pacote” 
de melhorias para a lavoura 

A
Projetos unem tecnologia, serviços e produtos para auxiliar
o cooperado a obter ganhos no manejo

final é a usina, que produz açúcar 
e etanol”, afirmou.

Dessa forma, a orientação é 
para que o agricultor repense seu 
sistema de produção, principalmen-
te em um período de aparente me-
lhora nos preços da matéria-prima. 
Os valores pagos ao produtor se 
aqueceram, mas é preciso consi-
derar o aumento dos custos, e os 
desafios impostos pela legislação 
trabalhista e pelas restrições am-
bientais. 

O vice-presidente da Copla-
na, Roberto Cestari, lembrou que 

os avanços tecnológicos devem 
ser acompanhados pelo produtor. 
“Estamos no momento da agri-
cultura de precisão, e temos dois 
perfis principais de agricultores na 
região: o dependente e o inde-
pendente. A melhor situação que 
podemos presenciar é a do produ-
tor independente, porque ele tem 
estrutura para desempenhar uma 
boa produção, e fazer o manejo 
tecnicamente correto. Estamos in-
centivando o produtor a buscar sua 
independência na produção.”

Projetos lançados pela Coplana buscam oferecer maior suporte 
aos cooperados
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Como funciona o projeto 
“Carta de Solos e 

Ambientes de Produção”
Cana Planta

Os cooperados que estão com o cadastro regulari-
zado podem usufruir da campanha “Cana Planta”: um 
pacote de serviços que garante suporte de qualidade 
ao produtor. 

A Coplana tem parceria com todas as empresas 
agrícolas, com marcas reconhecidas para maior segu-
rança nos resultados. Os cooperados contam também 
com assistência técnica especializada, que analisa o 
manejo e a variedade para melhor custo-benefício. 
Para isso, são utilizadas planilhas para simulações. 

A Coplana está incentivando o cooperado a parti-
cipar do projeto “Carta de Solos e Ambientes de Pro-
dução Edafloclimáticos”. Conhecer o ambiente onde  
está produzindo é necessário para alcançar melhores 
resultados. Ao passo que tratar toda a área como se 
fosse um solo único é um erro que, na maioria das 
vezes, leva ao manejo inadequado. O projeto é ba-
seado em um mapa e um relatório, que apresentam 
a distribuição espacial e informações técnicas do solo 
da propriedade. 

O produtor, que quiser participar, deve fornecer o 
mapa georreferenciado da propriedade agrícola, com 
as curvas de nível identificadas. As amostras de solos 
são coletadas pela equipe da Coplana. E os mapas 
com as informações são entregues aos produtores 
duas vezes ao ano: em julho e dezembro. Não há 
limites de hectares por produtor.

“Conhecendo todos os tipos de solo da área e 
os ambientes de produções, o produtor vai alocar a 
variedade correta em cada talhão. Isso reduz custos, 
e traz maior produtividade”, comentou o supervisor 
de Desenvolvimento Técnico-Comercial da Coplana, 
Amauri Frizzas.

Dentre os benefícios do projeto, estão: melhor ma-
nejo da cana-de-açúcar, plantio de variedades mais 
adequadas aos diferentes tipos de solo e ambientes 
de produção; planejamento mais preciso das épocas 
do plantio e colheita; melhor preparo e conservação de 
solo e maior eficiência na sistematização de talhões.

A Divisão Comercial disponibilizou aos co-
operados diversas opções para a aquisição de 
insumos agrícolas para o canavial. Além das faci-
lidades no pagamento, a Cooperativa oferece um 
“pacote” para suporte ao produtor. 

Benefícios
• Financiamento a 6,75% ao ano; 
• Prazo safra para pagamentos até setembro 
 de 2013; 
• Parceria com todas as empresas do setor 
 agrícola; 
• Produtos de procedência e qualidade 
 garantidas; 
• Assistência técnica qualificada e em constante  
 aperfeiçoamento; 
• Serviços de análise de solos e topografia; 
• Manutenção e calibração de pulverizadores 
 agrícolas, através do programa Aplique Certo; 
• Serviço de mapeamento dos ambientes 
 de produção e carta de solos; 
• Recebimento de embalagens vazias 
 de agrotóxicos;
• Equipe com 17 engenheiros agrônomos e quatro 
 técnicos agrícolas.
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O projeto Aplique Certo é uma 
iniciativa da Coplana, em parceria 
com a Arysta LifeScience. Ele foi 
criado em 2005, com o objeti-
vo de promover o uso racional de 
defensivos. A ideia surgiu após a 
identificação de perdas de produ-
tos, como fungicida e inseticida, 
quando não havia a manutenção 
do equipamento ou a aplicação 
adequada.  

A Cooperativa adquiriu um au-
tomóvel, o Aplicar, que visita as 
propriedades, onde verifica maqui-
nário e processos. O selo de certi-
ficação tem duração de uma safra, 
sendo revalidado anualmente. As 
visitas são gratuitas para os co- 
operados que estão regularizados 
com a Coplana. 

Os técnicos avaliam o esta-
do da máquina, motor e estrutura 
do equipamento. Fazem também 
a calibração, que retrata o estado 
dos bicos e sua uniformidade. 

Dentre os problemas mais co-

muns encontrados, estão a falta de 
manômetro (instrumento que iden-
tifica se a pressão do bico atende 
à recomendação do fabricante), 
peça quebrada, má distribuição 
dos bicos, desgaste das manguei-
ras, entupimento nos bicos e barra 
de pulverização torta.

“Chegamos a encontrar pulve-
rizadores com erros de aplicação 
de defensivos agrícolas superior a 
30%, e conseguimos reduzir essa 
perda para menos de 5%, que é 
um índice aceitável”, comenta o 
agrônomo Amauri Frizzas.  

O gerente de cana da Arysta, 
Caio Giusti, destacou a importân-
cia do trabalho. “Esse projeto já 
vem mostrando resultados, princi-
palmente na melhora da qualidade 
da aplicação de defensivos. É pre-
ciso ter certeza de que o produto 
chegue na quantidade que o agri-
cultor deseja, desde o início até o 
alvo, para que tenha um bom con-
trole de plantas daninhas e pragas 

dentro da cultura.”
Desde sua implantação, o pro-

jeto foi reformulado. Como ques-
tões importantes estão a saúde do 
operador de máquinas agrícolas e 
seu treinamento. 

Assim, os técnicos orientam so-
bre o uso de  EPIs (Equipamentos 
de Proteção Individual) e descarte 
correto de embalagens vazias de 
agrotóxicos.

Dentre os principais resultados 
já obtidos estão: maior segurança 
nas aplicações de defensivos agrí-
colas; redução de custos para o 
produtor rural; e menores impactos 
ambientais. 

Para participar, o produtor pre-
cisa agendar a visita com o depar-
tamento técnico da Coplana.

O modelo do “Aplique Certo” 
faz deste um projeto completo, que 
atende a fatores econômicos, so-
ciais e ambientais.  Assim, está de 
acordo com o conceito de susten-
tabilidade. 

Selo do Aplique Certo é diferencial 
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o dia 9 de fevereiro, co-
operados da Coplana par-
ticiparam do “3º Encontro 

de Produtores e Dia de Campo de 
Amendoim”, na Fazenda Experi-
mental de Pindorama-SP. A reali-
zação foi da Apta (Agência Paulista 
de Tecnologia dos Agronegócios) - 
Polo Regional Centro-Norte, onde 
fica a fazenda, e IAC - Instituto 
Agronômico de Campinas, com 
apoio de empresas parceiras. 

“A ideia é trazer os produtores 
para conhecer o que temos feito 
em pesquisas e desenvolvimen-
to de novas cultivares”, explicou o 
pesquisador Marcos Doniseti Mi-
chelotto. 

Um dos temas que ganharam 
destaque foi o uso de maturadores 
em variedades rasteiras, o que an-
tecipa a colheita do grão. “Esta é 
uma nova demanda no amendoim, 
principalmente do grão cultivado 
em áreas de renovação de cana-
vial. É possível antecipar a colhei-
ta usando determinados produtos. 
Precisamos fazer alguns ajustes, 
como dosagens e épocas de apli-
cação”, explicou o pesquisador 
Everton Luis Finoto.  

Anualmente, são realizados di-
versos testes, em que são avalia-
dos os materiais genéticos e feita 
a seleção de novas linhagens de 
amendoim. Os estudos apon-
tam para cultivares alto-oleicos e, 
dentre os objetivos dos trabalhos 
estão: maior produtividade, preco-
cidade, resistência a doenças fo-

PESQUISA

Dia de Campo do Amendoim

N
Precocidade e resistência a doenças foram temas do encontro

liares, grãos mais desenvolvidos e de alta qualidade. “O melhoramento ge-
nético é a ciência mais importante para o desenvolvimento de uma cultura. 
À medida em que as variedades sejam resistentes, não vão necessitar de 
produtos químicos ou vão necessitar menos, havendo menor agressão ao 
meio ambiente e reduzindo custos ao produtor também”, analisou o pesqui-
sador Ignácio José de Godoy.  

O IAC mantém um programa de melhoramento genético de amendoim, 
que é apoiado por 11 das principais empresas do setor, dentre as quais a Co-
plana. Com parte de sua produção voltada para a exportação, a cooperativa 
participa de trabalhos para o desenvolvimento de novas tecnologias na cultura. 

“Eventos como os de hoje nos permitem uma atualização em novas tecno-
logias para a produção de amendoim, além de promover a troca de informa-
ções com produtores de outras regiões. Posso saber o que eles estão fazendo 
de diferente. Esse evento serve para agregar valor a nossa atividade”, disse 
o cooperado Mateus da Silva Carneiro.

Produtores de amendoim da região observam novas variedades 
do grão

Produtores acompanham resultados dos experimentos 
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INvESTImENTOS

Na Coplana, safra do amendoim 
terá a melhor tecnologia do país

A
Investimentos alcançam R$ 30 milhões

Coplana prevê um 
recebimento, nesta sa-
fra 2011/2012, acima do 

volume do ano passado, que foi  
de 2 milhões de sacas de 25Kg.  
Apesar das incertezas comuns em 
relação ao clima, entre os fatores 
que influenciam no aumento dos 
volumes dos cooperados estão os 
investimentos na pós-colheita, que 
chegam a R$ 30 milhões. 

Uma nova planta industrial está 
em fase final de instalação na Uni-
dade de Grãos, e foi projetada 
sob medida. Devido às suas ca-
racterísticas de inovação, envolveu 
engenheiros do Brasil, Argentina e 
Estados Unidos. E quando estiver 
em pleno funcionamento, estará 
entre as instalações mais moder-

nas do mundo para processamento 
de amendoim, com a mais recen-
te tecnologia em equipamentos e 
projeto.  

Como um dos diferenciais  da 
planta está a implantação do hilo, 
o que conferirá grande agilidade na 
descarga. O equipamento é se-
melhante ao que hoje é utilizado 
em usinas de cana-de-açúcar, e 
foi especialmente adaptado para 
atender ao amendoim. 

Além das mudanças na Unida-
de de Grãos, 2012 começou com 
um conjunto de benefícios ao co-
operado, como é o caso do novo 
modelo de atendimento das lojas e 
os projetos: “Cartas de Solos, Am-
bientes de Produção” e “Aplique 
Certo”.  Todas ferramentas que vi-

sam ao aumento da produtividade 
no campo, que podem ser conferi-
das nesta edição. 

 
Certificação
Internacional

Em dezembro de 2010, a Uni-
dade de Grãos conquistou a cer-
tificação internacional BRC (British 
Retail Consortium), o que atesta a 
qualidade do produto para a  ex-
portação ao mercado europeu, 
principal destino do grão, e um 
dos mais exigentes do mundo. A 
norma é referência global para ali-
mento seguro. Em dezembro de 
2011, a Unidade foi recertificada e, 
novamente, com a mais alta clas-
sificação - Grau A.

Tecnologia começa no campo
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Clima e produção 
O Estado de São Paulo é res-

ponsável por 80% da produção na-
cional. As expectativas para a sa-
fra 2011/2012 são positivas, com a 
ressalva do clima, um fator sempre 
de forte influência nos resultados 
da lavoura.  A previsão é que esta 
safra supere a anterior, que no 
país foi de 225 mil toneladas. 

Um dos motivos para o au-
mento da produção nesse ano é 
o crescimento da área de plantio 
que, iniciado em setembro de 2011, 
alcançou 115 mil hectares, 15% a 
mais que na safra passada. 

Outro fator relevante é o clima. 
Na safra 2010/2011, o excesso 
de chuvas do efeito La Niña havia 
provocado quebra de produção de 
20%. 

Na Coplana, são 160 coopera-
dos produtores que plantam amen-
doim em várias regiões do Estado 
de São Paulo, principalmente na 
Alta Mogiana, além de Minas Ge-
rais. Juntos, na safra 2011/2012, 
ocuparam uma área de 15.279 
hectares com a cultura. Na safra 
2010/2011 eram 12 mil hectares. 

Ato Cooperativo 
do Amendoim

No dia 31 de janeiro, a Coplana 
realizou, em Jaboticabal, sua pri-
meira reunião do Ato Cooperativo 
de 2012. O evento reuniu 110 pro-
dutores. 

O superintendente da Coplana, 
José Arimatéa Calsaverini, desta-
cou que a nova planta industrial da 
Unidade de Grãos reforça a posi-
ção da cooperativa entre as líderes 
de mercado em beneficiamento. 
Devido ao seu tamanho, a ope-
ração está exigindo aprendizado e 

ajustes no processo. 
Como a tendência para a safra 

2011/2012 é de produção maior 
no Brasil, os resultados em preços 
melhores deverão vir das exporta-
ções. “É nessa hora que aparece 
a grande vantagem de termos as 
duas portas: mercados interno e 
externo. O mercado externo deve  
nos dar um bom resultado nesta 
safra”, afirma Calsaverini, superin-
tendente da cooperativa.

O vice-presidente da Coplana, 
Roberto Cestari, enalteceu a atua-
ção e trabalho desenvolvido pelos 
cooperados, e destacou que a Uni-
dade de Grãos dá sustentabilidade 
aos produtores. “O crescimento é 
um item inevitável e a Coplana já 
estava planejando isso para todos 
os seus produtores. Sempre nos 
preocupamos com a cadeia pro-
dutiva como um todo. O negócio 
amendoim veio para ficar.”

Investimentos de R$ 30 milhões na nova planta industrial trará 
maior agilidade e qualidade nos processos 

Um dos diferenciais da nova planta é a construção 
do hilo, que permitirá maior rapidez na hora da 
descarga 
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PROJETO

Produtor, participe do projeto Aplique Certo.

Principais benefícios
• Maior segurança nas aplicações de defensivos agrícolas;

• Redução de custos para o produtor rural;
• Menores impactos ambientais.

Procure o departamento Técnico da Coplana
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BALANÇO PATRIMONIAL

ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE GUARIBA
CNPJ: 48.663.470/0001-61

Período : 01/01/2012 a 31/01/2012
Emissão: 16/03/2012

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 10.027.827,36 (dez 
milhões, vinte e sete mil, oitocentos e vinte sete Reais e trinta e seis Centavos).
Nós que abaixo assinamos, membros do Conselho Fiscal da Associação dos Fornecedores de Cana de Guariba, nos termos dos Estatutos Sociais, tendo 
examinado as contas e demais documentos da Entidade, com referência ao exercício de 2012, declaramos que o presente Balanço Geral, reflete, fielmente, 
a escrituraçáo das operações realizadas durante o ano e somos de parecer favorável a sua aprovação pela Assembléia Geral.
GUARIBA, 31 de janeiro de 2012.

Delson Luiz Palazzo 
Presidente

HELIJA Organização Contábil S/S Ltda.
Antonio Carlos Ijanc

ATIVO VALOR TOTAL PASSIVO VALOR TOTAL

ATIVO  10.027.827,36 PASSIVO  10.027.827,36

 CIRCULANTE  8.204.702,48   CIRCULANTE  153.387,62

  DISPONÍVEL  8.177.889,77    CIRCULANTE  153.387,62

   NUMERÁRIO  50,54    FORNECEDORES  46.712,28

   BANCOS C/ MOVIMENTO  3.197,47    OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS  21.277,01

   BANCOS C/ APLICAÇÃO  8.174.641,76     ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 20.002,89

 (-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS  25.296,96     IMPOSTO A RECOLHER  7.537,95  

  (-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS  (12.270,37)     PROVISÕES  57.857,49  

  CONTAS A RECEBER  37.567,33   PATRIMÔNIO LÍQUIDO  9.874.439,74 

 ADIANTAMENTOS  1.515,75    RESERVA DE CAPITAL  9.006.259,92

  ADIANTAMENTOS  1.515,75     RESERVA DE CAPITAL  59.504,86

 NÃO CIRCULANTE  1.823.124,88    RESERVAS DO IMOBILIZADO  8.946.755,06

  PERMANENTE  1.823.124,88   AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL  1.194.393,06  

   INVESTIMENTOS  511.063,44    AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL  1.194.393,06

   IMOBILIZADO  119.571,57    SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS  (326.213,24) 

   OUTROS IMOBILIZADOS  2.646,88     SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS  (326.213,24)

   IMOBILIZADO - AVALIADO  1.189.842,99           DEFICIT DO EXERCICIO  (326.213,24)
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epois da inauguração das novas instalações 
de três lojas da Coplana, em dezembro de 
2011, agora a cooperativa investe na am-

pliação de sua linha de produtos. 
Com exceção de Jaboticabal, que será reformu-

lada neste ano, as demais filiais já contam com nova 
estrutura, com desenho padronizado. O cooperado e 
também o cliente das cidades, agora dispõem do au-
tosserviço ou autoatendimento, o que permite visuali-
zar facilmente o estoque da loja nas gôndolas. 

As compras ficaram mais ágeis, confortáveis e o 
cliente tem maior liberdade para identificar o que ne-
cessita. 

Entre os objetivos de curto e médio prazo também 
está a ampliação da linha, para atender melhor ao 
agricultor e às pessoas que não estejam ligadas ao 
campo. 

Além dos insumos para a lavoura, as lojas ofe-
recem EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), 
produtos para piscina e jardinagem, peças para autos 
e toda a linha para animais de estimação. 

Outra novidade é uma dedicação maior nos ne-
gócios de implementos agrícolas. A cooperativa está 
disponibilizando marcas para todas as culturas, em 
condições diferenciadas, com linhas de financiamento 
e orientação técnica. 

Em cada loja, haverá as ofertas da semana, pro-
moções e, em casa, o cooperado ou cliente poderá 
receber o jornal de ofertas com produtos em condições 
especiais para aquele mês.

LOJAS

Lojas da Coplana têm novo 
sistema de atendimento

D

PROJETO

Produtor, participe do projeto Aplique Certo.

Principais benefícios
• Maior segurança nas aplicações de defensivos agrícolas;

• Redução de custos para o produtor rural;
• Menores impactos ambientais.

Procure o departamento Técnico da Coplana
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Novo desenho das lojas favorece o atendimento 
ao produtor e público em geral. Jornal de ofertas 
faz parte das mudanças
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o Brasil, as pilhas e ba-
terias têm recebido es-
pecial atenção nos úl-

timos anos, devido aos impactos 
que acarretam ao meio ambiente e 
à saúde humana. Mesmo sem ser 
fabricante do setor, mas preocupa-
da com a gestão desses resíduos, 
a Cooperativa lançou recentemente 
o “Programa Recicle Pilhas e Ba-
terias: Você e a Coplana preser-
vando o Meio Ambiente”. 

Atualmente, existem coletores 
em sete pontos diferentes, onde 
há o recolhimento regular dos resí-
duos, e o envio para a reciclagem. 
Os coletores estão dispostos nas 
lojas da Coplana em Jaboticabal, 
Guariba, Taquaritinga, Dumont e 
Pradópolis. Há também um ponto 
de coleta no Centro de Educação 
Ambiental de Jaboticabal. Além do 
cooperado, a comunidade também 
pode usar o serviço.

“As pilhas e baterias fazem 
parte do dia a dia das pessoas. 
Crianças manipulam brinquedos 
movidos por esses materiais, que 
apresentam risco de contami-
nação por conta da presença de 
metais pesados. É importante que 
um objeto tão comum em tantos 
equipamentos que usamos, tenha 
uma destinação final adequada”, 
comentou o coordenador de Ges-
tão de Qualidade, José Luiz Morelli 

mEIO AmBIENTE

Cooperativa lança programa para 
reciclar pilhas e baterias 

N Bariani. 
Há poucos postos de coleta nas 

cidades, em virtude também dos 
altos custos para a reciclagem. Por 
isso, a iniciativa da Coplana tem 
grande potencial para resultados 
positivos. Este é um dos casos em 
que as ações individuais acabam 
se multiplicando para benefícios 
coletivos. 

Pilha da região 
é reciclada na França

Estima-se que, no Brasil, anu-
almente sejam fabricadas 800 mi-
lhões de pilhas comuns e alcalinas, 
sendo que a grande maioria é jo-
gada no lixo doméstico. A Coplana 
pesquisou estabelecimentos certi-
ficados e fechou convênio com a 
empresa  da área de radiocomuni-
cação Motorola, que realiza o ser-
viço sem custos para a cooperativa. 
O acordo foi possível em virtude da 
parceria com a multinacional, que 
possui um centro de tratamento 
para pilhas e baterias na França. 
O local cumpre todos os requisitos 
legais para a destinação desses 
resíduos. Dependendo do tipo do 
material utilizado na pilha ou bate-
ria, há um processo diferente para 
sua destruição ou destinação. 

Opiniões
A iniciativa é vista como sau-

Preocupação com meio ambiente vai além da área de atuação 

Programa visa à destinação correta de pilhas
e baterias

Os materiais coletados são enviados 
para a França para reciclagem 
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mas toda a população, eu acho 
excelente”, concluiu o cooperado, 
Oscar Delaire Pavarina. 

Resolução
Devido ao descarte sem con-

trole em aterros sanitários e lixões, 
as pilhas e baterias de celulares se 
transformaram em um problema 
ambiental complexo. Em sua com-
posição há metais pesados, como 
cádmio, cobre, manganês, mercú-
rio, chumbo, níquel, lítio e zinco, 
que têm efeitos cumulativos no or-
ganismo e são prejudiciais à saú-
de. Essas substâncias chegam até 
o homem, por exemplo, quando a 
água sofre contaminação, quando 
os metais infiltram no lençol freá-
tico.

Durante muito tempo, devido 

dável pelos colaboradores, produ-
tores rurais e sociedade em geral. 
“Realmente, a população precisa 
de ações como esta, destinando 
corretamente o lixo que vai conta-
minar o meio ambiente com produ-
tos tóxicos. Até então, pegávamos 
esse lixo e o jogávamos como um 
resíduo comum, o que é errado”, 
comentou o gerente da regional de 
Taquaritinga, Luiz Antonio Torqua-
to Junior. 

“É uma iniciativa muito feliz da 
Coplana, mostrando que há inte-
resse da cooperativa em preservar 
o meio ambiente”, comentou o co-
operado, Oswaldo Velocci. “Eu não 
conhecia o projeto de reciclagem, 
o primeiro lugar que eu vi foi aqui 
na filial. Se a ideia é extrapolar não 
só os cooperados da cooperativa, 

ao pequeno uso de aparelhos ele-
trônicos, não havia a preocupação 
quanto à reciclagem. Hoje, com o 
avanço da tecnologia, o descarte 
destes materiais alcançou gran-
des proporções. Dessa maneira, o 
Conama - Conselho Nacional de 
Meio Ambiente - elaborou a reso-
lução nº 257/99, que determina o 
descarte e o gerenciamento ade-
quado de pilhas e baterias usadas.

A resolução entrou em vigor em 
22 de julho de 2000, responsa-
bilizando fabricantes, importadores 
e comerciantes pela coleta destes 
produtos no fim de sua vida útil. 
Além disso, a resolução classifica 
os tipos e estabelece o limite da 
quantidade de mercúrio, chumbo e 
cádmio que as pilhas comuns po-
dem possuir.

Consumo Consciente
ntre suas ações volta-
das para a sustentabi-
lidade, a Coplana está 

promovendo a iniciativa Consu-
mo Consciente que tem, entre 
as atividades, a substituição de 
sacolas plásticas por retornáveis 
e o plantio de árvores. 

Desde o dia 25 de janeiro, 
as redes de supermercados do 
Estado de São Paulo propuse-
ram um esforço conjunto para 
a redução do uso de sacolas 
plásticas.  A ação é promovida 
pela Associação Paulista de Su-
permercados. 

Na Coplana, a iniciativa vai 
além. Sempre que o cooperado 
ou cliente comprar uma sacola 
do projeto Consumo Consciente 

serão doadas duas mudas de 
árvores nativas para a cida-
de onde a Coplana tem filiais. 
As mudas serão plantadas por 
crianças de escolas municipais, 
com apoio da área de Meio 
Ambiente da Cooperativa.

A iniciativa está alinhada 
com a Política Nacional de Re-
síduos Sólidos, que determina 
uma revisão de conceitos sobre 
a questão do lixo. 

Hoje, estima-se que o Brasil 
produza anualmente 15 bilhões 
de sacolas plásticas, e os es-
pecialistas calculam que 90% 
desse material demore pelo 
menos 100 anos para se de-
compor. 

Números da Cooperativa

Atualmente, a Coplana uti-
liza aproximadamente 50.000 
sacolas plásticas por ano, que 
devem ser substituídas, em um 
primeiro momento, por 1.000 
sacolas retornáveis. Estas sa-
colas retornáveis são produzi-
das a partir de material recicla-
do (garrafas PET), o que fecha 
o ciclo do produto. 

E
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ecentemente, a Socicana 
reuniu associados, que 
também são fornecedores 

de cana-de-açúcar da Usina São 
Martinho, com o objetivo de dis-
cutir os critérios para a certificação 
Bonsucro. O encontro ocorreu no 
auditório da associação.  

A Socicana está empenhada 
em orientar os produtores na área 
de boas práticas agrícolas, para 
que possam aperfeiçoar a gestão. 
E a Bonsucro é uma iniciativa glo-
bal, que desenvolveu um padrão, 
visando à produção sustentável da 
cana e de seus produtos, como 
açúcar e etanol. 

Trata-se de um atestado de 
boa qualidade em processos, que  

CERTIFICAÇÃO

Produtor também poderá 
ter certificação

R

Socicana quer preparar seu associado para as próximas 
exigências do setor da cana

está sendo exigido nos mercados externo e interno. Por se tratar de um 
certificado de reconhecimento global, sua obtenção pode ser uma condição, 
no futuro, para as exportações. 

Nos moldes do produtor de cana
Normalmente, as certificações são concedidas às unidades industriais 

e empresas ligadas ao setor sucroenergético. No entanto, a Socicana, 
em parceria com a fundação Solidariedad e a ONG WWF, entidades res-
ponsáveis pela iniciativa, está estudando um formato específico para os 
produtores. 

“A nossa pretensão é inserir o nosso fornecedor de cana no mercado. 
Futuramente, no curto ou médio prazo, a certificação passará a ser uma 
prerrogativa para que o fornecedor possa comercializar sua produção. En-
tão, preocupados com o fornecedor, tomamos uma decisão pioneira de 
buscar essa parceria com a Solidariedad, WWF e usina São Martinho”, 
explicou o presidente da Socicana, Delson Luiz Palazzo. 

Todas as usinas certificadas estão no Brasil, mas os realizadores afir-
mam que a tendência é de crescimento. Em todo o mundo, estima-se 
que a cultura da cana ocupe, hoje, cerca de 30 milhões de hectares. “Es-
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peramos que em um futuro muito 
próximo, isso se dissemine pelo 
resto do mundo, em regiões como 
a Austrália, África, América Central 
e mesmo pelos países da Améri-
ca do Sul”, analisou o responsável 
pela área de cana da WWF, Ede-
gar de Oliveira Rosa. 

“A Bonsucro visa à questão 
da sustentabilidade, que é base-
ada em aspectos sociais e am-
bientais dentro da produção e do 
processamento da cana-de-açú-
car”, comentou o diretor nacional 
da Fundação Solidariedad, Peter    
Sijbrandij. 

A reunião, na Socicana, serviu 
para orientar os produtores sobre o 
preenchimento do questionário de 
avaliação, e identificar dados re-
lativos à propriedade e modelo de 
produção. 

Como exemplo, se a proprie-
dade está de acordo com a le-
gislação ambiental e se os fun-
cionários usam Equipamentos de 
Proteção Individual. 

O questionário é o primeiro 
passo para a adequação e busca 
da certificação.

“Provavelmente, em um futuro 
bem próximo, quem não estiver 
certificado terá dificuldades em co-
mercializar seu produto. A [usina] 
São Martinho e a Socicana estão 
saindo na frente, proporcionan-
do isso aos seus produtores para 
que possamos ser certificados e 
ter facilidades ao comercializar o 
produto”, disse o associado, José 
Neygmar Morandim. 

“A iniciativa é um excelen-
te negócio. O produtor tem maior 
segurança e ficará mais tranquilo. 
Uma excelente ideia o que a As-
sociação está fazendo”, concluiu o 
associado, José Matheus Fávero. 

Bonsucro
Antes chamada de Better Su-

garcane Initiative (BSI), a cer-
tificação Bonsucro foi criada em 
2005 para estabelecer princípios 
e critérios socioambientais nas   
regiões de cultivo de cana em 
todo o mundo. 

A instituição, sediada em Lon-
dres, funciona como um fórum de 
diálogo internacional reunindo pro-
dutores, ONGs, redes varejistas, 

empresas e investidores empenha-
dos no melhoramento contínuo da 
produção da cana. 

Dentre os princípios do padrão 
Bonsucro, estão: cumprimento da 
legislação; respeito aos direitos 
humanos e trabalhistas; gerencia-
mento da eficiência dos insumos, 
da produção e do processamento 
para aumentar a sustentabilidade; 
e gerenciamento da biodiversidade 
e ecossistemas.

Peter Sijbrandij, diretor nacional da Fundação 
Solidariedad, destaca a importância da certificação 

O produtor José Matheus Fávero é um dos produtores 
que participam do projeto
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produção nacional de 
cana-de-açúcar, pro-
cessada na safra 

2011/2012 foi de 571,471 milhões 
de toneladas, uma queda de 8,4% 
já que na safra anterior esse volu-
me havia sido de 623,9 milhões de 
toneladas. Os números fazem par-
te do terceiro levantamento da sa-
fra 2011/2012 de cana-de-açúcar 
divulgada pela Conab (Companhia 
Nacional de Abastecimento), em 
dezembro de 2011. A produtividade 
média brasileira está prevista em 
68,29 kg/ha, 11,8% menor que na 
safra 2010/2011 (77,45 kg/ha). O 
fechamento oficial da safra ocorre-
rá somente após março deste ano. 

As condições climáticas em 
2011 interferiram negativamente no 
desempenho da lavoura. No se-
gundo semestre de 2011, a seca 
atingiu as principais regiões pro-
dutoras do Centro-Sul, juntamente 
com a ocorrência de geadas. Além 
disso, luminosidade e diferenças 
de temperatura durante o inver-
no estimularam o florescimento 
das lavouras. De abril a setembro 
choveu pouco, o que acelerou a 
colheita e interferiu na pouca reno-
vação dos canaviais. 

Para o produtor, o fator rele-
vante foi a falta de remuneração 
dos anos anteriores, o que já havia 
prejudicado a qualidade dos cana-

CANA

Safra 2011/2012 de cana apresenta 
quebra de 8% da produção no país

A

viais devido ao baixo investimento 
no manejo e renovação. 

A área destinada ao plantio foi 
superior a 8,3 milhões de hecta-
res. São Paulo continua sendo o 
maior Estado produtor com 52,2%, 
seguido por Minas Gerais (8,87%), 
Goiás (8,1%), Paraná (7,3%), Mato 
Grosso do Sul (5,7%), Alagoas 
(5,45%) e Pernambuco (3,89%). 

Centro-Sul
A moagem de cana-de-açúcar 

na safra 2011/2012 pelas unida-
des produtoras da região Centro-
-Sul do país, principal polo pro-
dutor brasileiro e responsável por 
mais de 90% da cana processada 

no país, atingiu 494,27 milhões de 
toneladas até o dia 16 de feverei-
ro deste ano. O volume representa 
queda de 11,25% em relação à sa-
fra anterior (556,95 milhões de to-
neladas). Os números fazem parte 
do levantamento da Unica (União 
da Indústria de Cana-de-Açúcar), 
divulgado em fevereiro de 2012. 

No levantamento, o Estado de 
São Paulo viu sua produção cair de 
356 milhões de toneladas na sa-
fra 2010/2011 para os atuais 302 
milhões de toneladas (redução de 
15,17%). 

No Centro-Sul, 51,68% da cana 
processada foi destinada à produ-
ção de etanol - 20,62 bilhões de 

Safra 2011/2012 de cana-de-açúcar apresenta queda de 
8% em todo o país
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litros (queda de 18,75%), sendo 12,85 bilhões de litros de hidratado e 7,77 
bilhões de litros de anidro. Quanto à fabricação de açúcar, o mix foi de 
48,32%, e  atingiu 31,3 milhões de toneladas contra 33,5 milhões de tone-
ladas produzidas na safra anterior, o que representa queda de 6,57%. 

Quanto à concentração de ATR (Açúcar Total Recuperável) por tonelada 
de cana houve queda: 137,55 kg, 2,10% inferior aos 140,50 kg/ tonelada 
obtidos na safra 2011/2011.

Já no preço pago pela matéria-prima na safra 2011/2012, houve uma 
melhora significativa em relação aos ciclos anteriores. Em abril, início da 
safra, o valor acumulado do kg de ATR foi de R$ 0,5736. No mesmo mês 
da safra anterior, esse valor era de R$ 0,3888. O menor índice obtido na 
última safra ocorreu em agosto (R$ 0,4942). De agosto em diante, o preço 
praticamente se manteve estável, fechando dezembro em R$ 0,5037. Os 
custos de produção também aumentaram consideravelmente.

Segundo pesquisa divulgada em outubro de 2011, o custo médio de 
produção de cana-de-açúcar em áreas tradicionais foi de R$ 68,24 por 
tonelada na safra 2011/2012. Esse valor é 35% maior do que o custo de 
um fornecedor das novas áreas canavieiras (Goiás, Minas e Mato Grosso 
do Sul, por exemplo), estimado em R$ 50,30. O estudo foi realizado pela 
Esalq (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz), com apoio da Con-
federação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).

Perspectivas
A produção na região de atuação da Socicana, que engloba as unidades 

industriais São Martinho, Raízen – Unidade Bonfim, Santa Adélia, LDC – 
Unidade São Carlos e São Francisco, totalizou, na safra 2011/2012, 15,285 
milhões de toneladas de cana, cerca de 15% a menos que na safra anterior. 
A produção de açúcar nestas usinas atingiu 24,5 milhões de sacas de 50 
kg. Já a de etanol foi de 462 milhões de litros. 

Região Centro-Sul

Safra 
2009/2010

Produção 
de Cana
Produção 
de Açúcar

27,82 
milhões (ton.)

33,5 
milhões (ton.)

31,3 
milhões (ton.)

Produção 
de Etanol

23,57 
bilhões (litros)

25,38 
bilhões (litros)

20,62 
bilhões (litros)

Concentração 
ATR

130,23 
kg/ton.

140,50 
kg/ton.

137,55 
kg/ton.

556,95
milhões (ton.)

Safra 
2010/2011

541,56 
milhões (ton.)

494,27 
milhões (ton.)

Safra 
2011/2012
(posição em 

fevereiro de 2012)

Análise
“Em 2011 houve uma 

queda acentuada da produ-
tividade agrícola, forçando os 
produtores rurais a aumenta-
rem as áreas de reforma dos 
canaviais, refletindo em me-
nor área de corte para a safra 
de 2012. Estamos observan-
do também que a cana que 
dará o 1º corte na safra 12/13 
foi plantada tardiamente pelo 
excesso de chuvas no início 
de 2011, o refletirá em me-
nores produções. Isso con-
tribuirá decisivamente com o 
total de matéria-prima a ser 
industrializada. Dessa ma-
neira, a moagem deve ser 
bastante equilibrada, poden-
do se refletir positivamente 
nos preços dos produtos e 
da matéria-prima, benefi-
ciando o produtor.” 

César L. Gonzalez, 
gerente geral 
da Socicana

Para a safra 2012/2013, a 
quantidade de cana disponível para 
moagem dependerá da distribuição 
de chuvas de janeiro a maio deste 
ano. Em relação à quantidade de 
cana no Brasil e na região Centro-
-Sul, as projeções estão próximas 
às da safra 2011/2012. 
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SINDICATO RURAL
DE JABOTICABAL

15 a 17            APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS COM PULVERIZADOR DE BARRAS 

21 a 24            ADMINISTRAÇÃO RURAL - NOÇÕES BÁSICAS

        04              SANEAMENTO BÁSICO RURAL - INFRAESTRUTURA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

11 a 15              OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS

19 a 21              APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS COM PULVERIZADOR COSTAL MANUAL 

12 e 13              EUCALIPTO - INSTALAÇÃO DA LAVOURA

17 a 19              APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS COM PULVERIZADOR DE BARRAS

23 e 24              CANA-DE-AÇÚCAR - INSTALAÇÃO DA LAVOURA

25 a 27              OPERAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS - TÉCNICAS DE CONSERVAÇÃO DO SOLO

06 e 07             CANA-DE-AÇÚCAR - MANEJO E TRATOS CULTURAIS

08 e 09             CANA-DE-AÇÚCAR - COLHEITA E COMERCIALIZAÇÃO

14 a 16             APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS COM PULVERIZADOR COSTAL MANUAL

20 a 22             PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Maio

Junho

Agosto

Julho

Prezado (a) Produtor (a) Rural,

Os cursos serão ministrados no Sindicato Rural de Jaboticabal. São gratuitos e de excelente qualidade.

Compareça, aproveite esta oportunidade, e agregue valor ao seu negócio.

O Sindicato Rural de Jaboticabal promoverá, a partir de maio, cursos voltados para a gestão da propriedade, 

boas práticas na aplicação de agrotóxicos e  segurança do trabalhador rural. 

Participe e traga também o colaborador  de sua propriedade. O convite é para todos.  

 2012CURSOS 
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AGO

Socicana - Associação dos Fornecedores de 
Cana de Guariba – realizou sua Assembleia 
Geral Ordinária (AGO) no dia 20 de março, no 
auditório da entidade. Dentre os temas aborda-

dos, estiveram: prestação de contas do exercício de 2011, 
compreendendo o relatório de gestão, demonstração de 
resultados, balanço patrimonial e plano de atividades para 
2012, além do valor da contribuição dos associados. Os 
documentos apresentados foram aprovados por unanimida-
de pela Assembleia.

Compuseram a mesa: o presidente da Socicana, Del-
son Luiz Palazzo, o 2º secretário, Ricardo Bellodi Bueno, 
o 1º tesoureiro, Bruno Rangel Geraldo Martins, e o conse-
lheiro fiscal, Sérgio Donizete Pavani. 

Contribuição
Durante a Assembleia foi aprovado o novo valor da 

contribuição dos associados, que ficou em R$ 0,44 por 
tonelada de cana, o que se constitui em uma das menores 
taxas do país. A Associação tem reajustado a taxa, pen-
sando primeiramente nas necessidades do quadro social, 
com equilíbrio e mantendo a sustentabilidade da organi-
zação. 

Realizações
Em 2011, a Socicana participou e apoiou eventos rele-

vantes para o setor, como o Seminário sobre condomínios e 
consórcios, realizado em Taquaritinga, o XI Encontro Anual 
da Orplana, em Araçatuba, e o workshop promovido pela 
Orplana para a revisão do modelo Consecana. Por diversas 
vezes também, produtores e representantes da Associação 
estiveram em Brasília-DF, acompanhando as discussões 
sobre as mudanças do Código Florestal Brasileiro. 

A exemplo de anos anteriores, a Socicana manteve 
parcerias com centros de pesquisa, como o IAC (Instituto 
Agronômico de Campinas), CTC (Centrode Tecnologia Ca-
navieira) e Ufscar (Universidade Federal de São Carlos). O 
investimento em tecnologia é fundamental para manter o 
desempenho dos canaviais. 

Na área de responsabilidade socioambiental, a Socica-
na por mais um ano participou dos Projetos Córrego Vivo e 
Reflorestando as Nascentes, que fecharam o ano de 2011 
com 97.320 mudas plantadas. Em parceria com o Sicoob 

Coopecredi e a Coplana, participou também da 8ª edição do 
Concurso Cultural Calendário do Agronegócio, e promoveu 
a comunicação com a sociedade em veículos impressos 
(revista, malas diretas) e eletrônicos (TV e rádio). 

Principais ações para 2012
•Início da capacitação e dos treinamentos aos asso-

ciados para a Certificação Socioambiental Bonsucro, que 
promove as boas práticas de produção, trabalhistas e am-
bientais;

•Assessoria na condução do Protocolo Agroambiental 
Etanol Verde junto à Secretaria do Meio Ambiente do Es-
tado de São Paulo; 

•Promoção de palestras e encontros técnicos com te-
mas ligados ao Agronegócio, para suporte aos negócios do 
produtor; 

•Participação de reuniões e eventos para o aprimora-
mento das relações da cadeia produtiva sucroenergética 
com o mercado; 

•Manutenção dos Comitês das Usinas para facilitar as 
negociações entre os produtores e as unidades industriais;

 • Continuidade da parceria com a Abag (Associação 
Brasileira do Agronegócio), para melhorias no setor, entre 
outras entidades. 

Associação esteve presente no Congresso para as 
discussões sobre o Código Florestal  

AGO - SOCICANA

A
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PRA e PCMSO são siglas 
do Programa de Preven-
ção de Riscos Ambientais 

e do Programa de Controle Médico 
da Saúde Ocupacional que devem 
ser elaborados e implementados 
por todos aqueles, pessoas físicas 
ou jurídicas, que contratem empre-
gados para suas atividades. 

PPRA
O PPRA foi instituído pelo Mi-

nistério do Trabalho através da 
NR-9, norma regulamentadora 
que visa à preservação da saúde 
e integridade dos trabalhadores. 
Para isso, deve ser feito o mapea-
mento dos riscos ambientais a que 
estão submetidos os empregados, 
de acordo com as funções desen-
volvidas. Tal mapeamento permi-
te identificar quais EPIs (Equipa-
mentos de Proteção Individual) são 
necessários para cada uma das 
funções.

Os riscos ambientais podem ser 
físicos, como exposição a ruídos, 
calor, frio, vibração, radiação, entre 
outros; químicos, quando há expo-
sição a névoa e gases, manuseio 
de óleos e graxas, etc; ergonô-
micos, quando ocorre o  trabalho 
repetitivo, problemas de postura, 

TRABALhO E SAúDE

Produtor, saiba mais sobre 
o PPRA E PCMSO

P
Dois programas exigidos por lei sempre 
que houver a contratação de empregados

etc; e biológicos, como no caso de 
envenenamento, etc.

PCMSO
Já o PCMSO foi instituído pelo 

Ministério do Trabalho através da 
NR-7, norma regulamentadora 
que busca, através da realização 
de exames clínicos e laboratoriais, 
constatar, monitorar, prevenir, ras-
trear e diagnosticar precocemente 
qualquer desvio que a atividade 
laboral possa causar à saúde do 
trabalhador.

O PCMSO obriga à realização 
de exames admissional, periódicos, 
de retorno ao trabalho, de mudan-
ça de função e demissional, de-
vendo o médico do trabalho lavrar, 
após a realização desses exames 
o ASO – Atestado de Saúde Ocu-
pacional – que define se o funcio-
nário está apto ou inapto para a 
realização de suas funções dentro 
da empresa.

O empregador está obrigado a 
elaborar e implementar o PCMSO, 
bem como custear, sem ônus para 
o empregado, os procedimentos 
relacionados.

O PCMSO é um programa que 
zela pela saúde do trabalhador, 
mas que também se revela uma 

importante ferramenta de defesa do 
empregador nas questões relacio-
nadas às doenças ocupacionais e 
doenças adquiridas pelo trabalha-
dor, que não se relacionam com a 
atividade laboral.

Exigência legal  
O PPRA e o PCMSO são pro-

gramas que se complementam, 
visto que o PPRA mapeia os ris-
cos ambientais e identifica os EPIs 
a serem utilizados, e o PCMSO 
acompanha os reflexos desses ris-
cos na saúde do trabalhador e a 
efetividade das ações para redução 
dos riscos.

O cumprimento das leis traba-
lhistas, a preservação da qualidade 
do ambiente laboral e, acima de 
tudo, a proteção dos empregados 
e empregadores contra os riscos 
que lhes são apresentados estão 
entre os importantes elementos 
para o desenvolvimento produtivo 
sustentável.
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ATR

A seguir, informamos o preço médio do kg do ATR para efeito de ajuste parcial da safra 2011/2012. O preço 
médio do kg de ATR para o mês de FEVEREIRO de 2012, referente à Safra 2011/2012, é de R$ 0,5002.

O preço de faturamento do açúcar no mercado interno e externo e os preços do etanol anidro e hidratado, com 
destino aos mercados interno e externo, levantados pela ESALQ/CEPEA, nos meses de abril de 2011 a fevereiro 
de 2012 e acumulados até FEVEREIRO são apresentados a seguir:

Os preços do Açúcar de Mercado Interno (ABMI) incluem impostos, enquanto os preços do açúcar de mercado 
externo (ABME e AVHP) e do etanol anidro e hidratado, carburante (EAC e EHC), destinados à indústria (EAI e 
EHI) e ao mercado externo (EAE e EHE), são líquidos (PVU/PVD).

Os preços líquidos médios do kg do ATR, em R$/kg, por produto, obtidos nos meses de abril de 2011 a feve-
reiro de 2012 e acumulados até FEVEREIRO, calculados com base nas informações contidas na Circular 01/11, 
são os seguintes:

CIRCULAR Nº 13/11 - DATA: 29 de Fevereiro de 2012

CONSECANA
Conselho dos Produtores de cana-de-açúcar, açúcar e álcool do Estado de São Paulo

MÊS
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto

Setembro
Outubro

Novembro
Dezembro

Janeiro 2012
Fevereiro

ABMI
66,24
59,73
54,91
64,33
68,49
65,21
62,73
63,91
63,57
62,04
59,19

ABME
49,67
48,49
48,06
51,24
47,35
49,51
55,07
58,52
54,92
52,71
50,68

AVHP
40,82
40,00
40,45
45,33
40,68
42,58
46,11
46,47
48,50
47,03
45,01

EAC
2.375,00
1.380,70
1.244,60
1.298,90
1.352,80
1.384,20
1.378,50
1.377,30
1.359,20
1.270,30
1.184,60

EHC
1.387,50
1.005,90
1.113,70
1.136,80
1.193,00
1.204,60
1.229,70
1.277,00
1.250,10
1.159,00
1.119,80

EAI
2.253,70
1.463,90
1.238,70
1.301,00
1.382,00
1.409,60
1.403,00
1.420,20
1.398,00
1.350,30
1.248,80

EHI
1.424,80
1.054,70
1.078,80
1.165,90
1.234,00
1.207,10
1.259,60
1.296,20
1.275,30
1.186,40
1.154,60

EAE
1.342,95
1.185,45
1.127,36
1.195,27
1.253,20
1.436,11
1.436,48
1.543,33
1.456,87
1.343,76
1.263,70

EHE
971,08
950,97
994,44
1.030,84
1.083,27
1,189,63
1.269,77
1.290,90
1.327,71
1.415,96
1.358,39

Acumulado 
Fevereiro 62,96 51,07 43,58 1.411,31 1.192,40 1.423,29 1.214,39 1.320,53 1.137,86

MÊS
Maio
Junho
Julho
Agosto

Setembro
Outubro

Novembro
Dezembro

Janeiro/2012
Fevereiro

Acumulado
Fevereiro

ABMI
0,5561
0,5112
0,5990
0,6377
0,6071
0,5840
0,5951
0,5919
0,5776
0,5510

0,5862

ABME
0,5606
0,5556
0,5924
0,5474
0,5724
0,6367
0,6766
0,6350
0,6094
0,5859

0,5904

AVHP
0,4643
0,4695
0,5262
0,4722
0,4943
0,5352
0,5394
0,5630
0,5459
0,5225

0,5059

EAC
0,4902
0,4419
0,4611
0,4803
0,4914
0,4894
0,4890
0,4825
0,4510
0,4206

0,5010

EHC
0,3727
0,4126
0,4212
0,4420
0,4463
0,4556
0,4731
0,4632
0,4294
0,4149

0,4418

EAI
0,5197
0,4398
0,4619
0,4906
0,5004
0,4981
0,5042
0,4963
0,4794
0,4433

0,5053

EHI
0,3908
0,3997
0,4320
0,4572
0,4472
0,4667
0,4802
0,4725
0,4396
0,4278

0,4499

EAE
0,4209
0,4002
0,4243
0,4449
0,5098
0,5100
0,5479
0,5172
0,4771
0,4486

0,4688

EHE
0,3523
0,3684
0,3819
0,4014
0,4408
0,4705
0,4783
0,4919
0,5246
0,5033

0,4216
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Para mais 
informações, 
procure seu PAC


