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E

m 2012, tivemos muitas realizações, apesar das enormes dificuldades. Na área financeira, a contínua elevação dos custos de produção e, quanto ao clima, este fez da colheita um
período muito difícil. A cana sofre menos com as intempéries, mas o
amendoim, a soja e o milho foram prejudicados.
Com essas adversidades vencidas, sabemos que os desafios futuros serão ainda maiores. Estamos vivendo uma mudança significativa
no setor e vendo a concentração na indústria. Um número cada vez
menor de grupos detém os processos no açúcar e etanol. Claro que
isso não favorece o produtor.
Dessa forma, é fundamental manter a sua autonomia, cuidando da lavoura e assumindo as atividades no campo. Já conversamos sobre a união
de vizinhos para ganhos em escala. E escala é algo de que não podemos
abrir mão. Existe um módulo mínimo para garantir a sobrevivência do negócio, abaixo do qual o produtor encontrará dificuldades.
Assim, atenção redobrada para cumprir os compromissos, com uma
gestão a cada dia mais enxuta e profissional. O produtor deve procurar se
atualizar. E diversos cooperados já estão neste caminho. Hoje temos dois
cursos para a empresa rural, em andamento. Formamos, no dia 24 de novembro, mais uma turma de “Aperfeiçoamento em Agronegócio”, um curso
de extensão universitária certificado pela “Universidade Federal de Viçosa”.
Outra grande realização neste ano foi a instalação da nova planta
industrial do amendoim: um projeto inovador, em que foi empregada a
mais moderna tecnologia mundial e que nos mantêm como referência
de qualidade no Brasil e exterior. Este foi o resultado do esforço de
diretores, conselheiros, gestores, colaboradores e, claro, do imprescindível trabalho do cooperado e de sua família.
Outra conquista foi a implantação do Conselho Consultivo da Coplana, formado por ex-diretores. Um grupo com quem os dirigentes
podem dialogar sobre o futuro dos empreendimentos.
Contratamos ainda dois conselheiros independentes, profissionais
reconhecidos em agronegócio e economia, que trazem, do mercado,
informações valiosas para compor o planejamento estratégico da Coplana. Planejamento este, que foi elaborado por nossos executivos,
com a máxima competência, em virtude de sua grande preocupação
com a perenidade da Cooperativa.
Nossos gestores estão empenhados o tempo todo na busca pela
sustentabilidade dos negócios do cooperado, o que envolve redução de
custos, otimização dos processos, tecnologia e pesquisa permanente.
Isso demonstra a disposição da Coplana, Diretoria e Conselhos, em
atender ao cooperado no que ele precisar. Estamos aqui, pesquisando, adquirindo conhecimento, implantando novas tecnologias e prontos
para somar sempre com o produtor.
Em 2013, iremos lutar, juntos, para que seja um ano promissor. Um
Feliz Natal às famílias.
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Prezado (a) Produtor (a),

Roberto Cestari
Vice-presidente da Coplana
Vice-presidente da Socicana
Diretor Administrativo do Sicoob
Coopecredi

BALANÇO PATRIMONIAL
ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE GUARIBA
CNPJ: 48.663.470/0001-61
Período : 01/09/2012 a 30/09/2012
Emissão: 13/11/2012

ATIVO

PASSIVO

VALOR TOTAL

ATIVO

12.267.558,55
9.587.556,02

CIRCULANTE

8.522.489,85		
7.687.297,40		

		 DISPONÍVEL

VALOR TOTAL

PASSIVO

12.267.558,55

CIRCULANTE

280.644,96

8.487.776,45			 CIRCULANTE
7.656.245,05			

			 NUMERÁRIO

280.644,96

53,61				 FORNECEDORES 		
237,89				

			 BANCOS C/ MOVIMENTO

43.851,80

5.843,85				 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
13.724,13				

			 BANCOS C/ APLICAÇÃO

40.567,80

8.477.996,53				 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
7.642.283,03				

(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS

29.785,09

32.892,03								
28.252,35				
IMPOSTO A RECOLHER
17.574,36		

		 (-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS

(12.270,37)							
(12.270,37)				
PROVISÕES

148.351,51

			 CONTAS A RECEBER
45.162,40 			
								
OUTROS DÉBITOS		
ADIANTAMENTOS
			
CONTAS A RECEBER

1.821,37		
40.522,72
		

		ADIANTAMENTOS
ADIANTAMENTOS

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

514,40
11.986.913,59

1.821,37			 RESERVA DE CAPITAL
2.800,00		

10.047.791,02		

NÃO CIRCULANTE
ADIANTAMENTOS

3.745.068,70				
2.800,00			
RESERVA DE CAPITAL

		NÃO
PERMANENTE
CIRCULANTE

3.745.068,70								
1.900.258,62				
RESERVAS DO IMOBILIZADO
9.988.286,16

			PERMANENTE
INVESTIMENTOS
		

2.466.237,40		
1.900.258,62		

59.504,86

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

		 IMOBILIZADO
			
INVESTIMENTOS

123.584,51			 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
591.770,46		

			
OUTROS IMOBILIZADOS
IMOBILIZADO

2.646,88		
139.590,68		

1.193.551,80		
1.193.551,80		

					
SUPERÁVIT/DÉFICIT
ACUMULADOS
745.570,77

IMOBILIZADO
- AVALIADO
			
OUTROS IMOBILIZADOS

1.152.599,91								
2.646,88		
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS 		
745.570,77		

		
IMOBILIZADO - AVALIADO

1.166.250,60			 DEFICIT DO EXERCICIO		

745.570,77		

						

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 12.267.558,55 (doze
milhoes, duzentos e sessenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e oito Reais e cinquenta e cinco 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, 30 de setembro de 2012.

Delson Luiz Palazzo
Presidente

HELIJA Organização Contábil S/S Ltda.
Antonio Carlos Ijanc

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE GUARIBA
BALANCETE MENSAL ENCERRADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2012
em Milhares
ATIVO

31/10/2012

31/10/2011

CIRCULANTE			
704.610
DISPONÍVEL		
893
			
Caixa e Bancos
893
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		 13.286
			
Títulos de Renda Fixa
13.286
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
508.332
			
Centralização Financeira-Cooperativas
508.332
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
173.041
			 Empréstimos
50.295
			
Financiamentos Rurais
123.930
			
Crédito Rural - Securitização
			
Provisões s/Financiamentos e Empréstimos
(1.184)
DIVERSOS		
9.058
			
Devedores Diversos
9.058
			
NÃO CIRCULANTE			
117.161
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
100.938
			
Financiamentos Rurais
46.433
			
Crédito Rural - Securitização
670
			
Depósitos Judiciais (Trabalhista)
25
			
Depósitos Judiciais (COFINS)
2.084
			
Depósitos Judiciais (IRRF)
51.686
		
Outros Valores e Bens
40
			
PERMANENTE		
16.223
		INVESTIMENTOS
12.328
			
Ações Cotas - Bancoob
4.467
			
Cotas Capital - Sicoob São Paulo		
7.861
IMOBILIZADO DE USO
3.895
			
Móveis, equiptos, veículos, informática
2.805
			
Imóvel de uso próprio
1.090
			

766.041
1.091
1.091
50.767
50.767
502.598
502.598
205.025
47.374
158.115
51
(515)
6.559
6.559

TOTAL DO ATIVO

829.990

821.771

63.949
51.133
6.376
661
18
1.968
42.085
25
12.816
10.591
4.038
6.552
2.225
2.225
-

PASSIVO

31/10/2012

31/10/2011

CIRCULANTE			
DEPÓSITOS		
			
Depósitos a Vista
			
Depósitos à 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
			
			
			
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
			
Reserva Especial p/Financiamento
			
Sobras Líquidas no Exercício Atual

486.013
395.576
17.509
378.068
2.527
2.269
258
85.978
52
85.926
118
118
1.815
838
148
25
804

566.487
379.218
15.200
364.018
2.089
1.887
201
183.259
105
183.154
108
108
1.813
711
364
18
721

223.197
223.197
168.690
670
2.084
51.753

161.068
161.068
116.195
661
1.968
42.244

112.560
69.078
23.476
10.247
9.760

102.434
60.575
20.566
8.247
13.046

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

821.771

829.990

Delson Luiz Palazzo
Diretor Financeiro

Milton Semolin
Contador CRC 1SP099361/O-0
CPF 306.909.518-68
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SUSTENTABILIDADE

“CÓRREGO VIVO”
SUPERA 33 MIL MUDAS

Junto com o “Reflorestando” já são 110 mil mudas

N

o dia 18 de outubro, ocorreu mais uma etapa do
projeto de Educação e
Recuperação Ambiental “Córrego
Vivo”, na fazenda São José, do
produtor Agnaldo Colovati, em Pitangueiras. Foram plantadas 5.000
mudas de árvores nativas e frutíferas em uma área de 12,5 hectares.
Participaram 25 alunos da Apae –
Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - de Jaboticabal.
“É um projeto maravilhoso, que
reúne vários setores, como o governo municipal e a Coplana. O
produtor deve fazer seu papel,
recuperando as áreas de preservação permanente que estão desmatadas, respeitando a legislação
ambiental e também contribuindo
com o meio ambiente”, comentou
Agnaldo Colovati.
Já no dia 3 de outubro, 40 alunos do 5º ano do ensino fundamental
da escola municipal professor Milton
Mattos Braga participaram do plantio

Objetivos são recuperação de áreas
e educação ambiental

de 1.500 mudas, em uma área de
1,5 hectare. O plantio ocorreu no sítio
Sinhá Mocinha, em Jaboticabal, propriedade do cooperado João Bedore.
Criado em setembro de 2009,
o projeto totaliza 33.657 mudas
em 22 plantios, reflorestando uma
área de 35,5 hectares. Um dos objetivos é o aumento da vegetação
arbórea nas áreas de preservação
permanente, proporcionando abrigo para a fauna silvestre, além de
promover a gestão adequada dos
recursos hídricos. A coordenação
é da Polícia Ambiental, Coplana
e Secretaria de Agricultura, com
apoio da Socicana e Sicoob Coopecredi. Governo Municipal, entidades do agronegócio e iniciativa
privada também contribuem.
“Fazer a recuperação de áreas degradadas é muito bom para
a natureza e para nós mesmos,
produtores e sociedade, já que dependemos dos recursos naturais.
Esta ação fará com que
a quantidade de água
aumente, diminuindo o
assoreamento dos rios e
córregos, além de atrair
pássaros e outros animais típicos da nossa
região. A água é um recurso que temos de preservar, já que sem ela
não temos vida”, disse o
produtor João Bedore.
“A expectativa da Coplana é intensificar os
plantios nos próximos
meses, devido ao período
das chuvas, o que facilirevista COPLANA 5
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ta o desenvolvimento e manejo das
mudas”, falou o responsável pela
Central de Embalagens da Coplana,
Igor Cervantes.
“É a primeira vez que a nossa
escola participa. Foi uma experiência muito positiva para nós, uma
vez que os alunos têm contato direto
com a natureza e com informações
que trabalhamos na sala de aula.
Este projeto é muito importante para
Jaboticabal e região”, destacou a diretora da escola Milton Mattos Braga, Luci Ana Toste de Faria.
Os Projetos Córrego Vivo e
Reflorestando as Nascentes somam, até o momento, o plantio de
110.020 mudas em uma área total
de 84,5 hectares.

NÚCLEO TAQUARITINGA

O

PRODUTORES DE TAQUARITINGA
INTERESSADOS EM FAZER PARTE
DO ATO COOPERATIVO

Núcleo de Desenvolvimento da Coplana de
Taquaritinga realizou, no dia 2 de outubro,
uma reunião com o tema “Sistema de Pagamento do Amendoim – Ato Cooperativo”. O palestrante
foi o gerente de Desenvolvimento Agrícola da Unidade
de Grãos, Paulo Henn.
O departamento foi criado este ano para uma
interação maior com os produtores de amendoim. “A
ideia foi dividir a estrutura. A Coplana fez um investimento de R$ 30 milhões na planta industrial, tendo
em vista a intenção dos produtores em aumentar a
produção e melhorar a qualidade do processamento”, explicou Paulo Henn.
Quando a Unidade de Grãos construiu o armazém de big-bags, a capacidade de recebimento era
de 1,5 milhão de sacos de 25 kg de amendoim em
casca. “Ao longo dos anos, vimos que era possível crescer, expandir a produção e a produtividade. Na safra 2011/2012, tivemos um recebimento
recorde de 2,6 milhões.” A estimativa para a safra
2012/2013 é de 3 milhões de sacas, para uma área
de produção de aproximadamente 17 mil hectares.
O Ato Cooperativo integra cooperados que plantam
o grão e funciona de maneira semelhante ao Consecana, modelo de pagamento da cana-de-açúcar pelo
teor de sacarose.

o produtor recebe novos adiantamentos, conforme a comercialização e preços de mercado. O fechamento do
Ato Cooperativo ocorre no final de abril do ano seguinte.
A Cooperativa cuida de todo o processo de beneficiamento, seleção e agregação de valor ao produto,
implantação de tecnologia e certificação, além de comercialização com os mercados interno e externo.

Vantagens do sistema
A Cooperativa baliza os preços no mercado brasileiro, em virtude de atuar no mercado internacional, o que equilibra oferta e demanda. Outros benefícios são a garantia de recebimento da produção e
a assistência técnica.
“No início da safra, os agrônomos fazem todo o
planejamento, com datas das aplicações, auxiliando na
boa condução da lavoura. O amendoim requer vários
tratamentos durante o seu ciclo, pois tem muita incidência de pragas e doenças. O produtor tem a assistência através do corpo técnico da Coplana, que o
auxilia permanentemente”, ressaltou Paulo Henn.
Henn citou a importância das exportações. “A Coplana tem fechado contratos bons, tanto no mercado interno
como no externo. Hoje, cerca de 50% do amendoim recebido é exportado para vários países, principalmente os
da União Europeia, o que garante um melhor preço do
produto. Uma novidade no mercado interno é que a CoComo funciona
plana passará a atender grandes empresas, que valoriO produtor informa à Cooperativa a área que pre- zam a qualidade. Essas empresas fazem auditorias para
tende plantar e assume o compromisso de entrega na checar processos, segurança e certificação. Tudo isso se
Unidade de Grãos. Adquire a semente e obtém um reflete em melhor remuneração ao produtor”, concluiu.
limite, em função da área, para a compra de insumos
com crédito rural.
Núcleo de Taquaritinga
A Cooperativa realiza a análise da umidade, impuNo mesmo dia foi apresentada a nova composição da
rezas, qualidade e determina a renda a ser paga ao coordenação do Núcleo de Taquaritinga: como coordeprodutor. Em maio, o produtor recebe cerca de 80% do nador assumiu José Vagner Carqui, como vice, Márcio
preço do amendoim como adiantamento. Durante o ano, Almir Basso e, como secretário, Luis Fernando Casari.
6 revista COPLANA
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COPLANA CRIA CONSELHO
CONSULTIVO FORMADO POR EX-DIRETORES

CONSELHO CONSULTIVO

A

Coplana realizou, no dia 19 de outubro, a
reunião de implantação de seu Conselho
Consultivo. Formado por ex-diretores, o
Conselho era um desejo antigo da atual diretoria e
tem o papel de discutir temas propostos pelos dirigentes. Na primeira reunião, os conselheiros assistiram a uma apresentação sobre os resultados atuais e
planejamento para os próximos anos.
O superintendente José Arimatéa Calsaverini e os
gerentes executivos deixaram claro a preocupação
da equipe em manter os aspectos de Governança
Corporativa, que envolvem a ética nas relações comerciais, a transparência e a gestão responsável e
competente dos recursos.

Somatória de conquistas

Um dos exemplos de avanços nos processos foi
a criação do Comitê de Crédito, que avalia a concessão de crédito de maneira técnica e imparcial.
Outro exemplo foi a mudança de razão social
da Cooperativa, que teve a substituição dos termos
“Cooperativa dos Plantadores de Cana da Zona de
Guariba”, para “Cooperativa Agroindustrial”, o que
está mais alinhado com o seu perfil de atuação.
Durante a reunião também foi apresentado o projeto da nova Planta Industrial do Amendoim, sistema
que empregou tecnologia entre as mais modernas
do mundo com ganhos em volumes de operação
e qualidade. Os investimentos de R$ 30 milhões
são prova da capacidade técnica e estratégica da
Coplana, pioneira no estímulo à rotação de cultu-

ras, mecanização da lavoura, processamento do
amendoim e consequente abertura de mercado. A
planta de semielaborados confirma mais um passo
na agregação de valor de um produto referência no
Brasil e exterior.
Dois conselheiros independentes foram contratados em 2012, com o objetivo de trazer as mais
recentes informações e análises de mercado para
dentro da Cooperativa, o que fortalece o trabalho
de antecipação de tendências e da movimentação
da economia.
O ex-presidente, Sérgio Ferreira, parabenizou a
contratação dos conselheiros independentes. “Sempre fui defensor dessa tese, de trazer novos valores
para dentro da Coplana e sangue novo em nossas
veias.”
O ex-presidente, Arnaldo Morelli, destacou a
Cooperativa como extensão da casa do cooperado.
“A Coplana é parte integrante de minha casa. E me
sinto muito feliz em ver que a casa está sendo muito
bem administrada com gigantismo.”
Roberto Rodrigues, também ex-presidente, elogiou os investimentos no amendoim e falou da necessidade dos avanços no setor canavieiro. A preocupação foi confirmada pelo ex-diretor Ismael Perina
Junior. “A Coplana passou e passará por constantes
transformações, se adaptando a novas situações.
A grande preocupação é a cana. A própria Socicana tem essa preocupação de como proceder. Temos muitas forças contrárias para enfrentar. Temos
grandes desafios pela frente”, concluiu Ismael.

Ampliação da Planta Industrial na Unidade de Grãos foi uma das importantes conquistas
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tem gente da melhor qualidade. É, para mim, um
prazer voltar a ela 40 anos depois na posição de
conselheiro.”
Roberto Rodrigues
Sobre a formação do Conselho Consultivo - “Eu
acho de fundamental importância pelo fato de eu
ter aprendido com o meu pai que a experiência é
uma coisa valiosa. De maneira que essa ideia não é
minha. É muito mais de vocês [dirigentes e gestores
atuais] e do meu pai. Então, eu avalio e ratifico isso
tudo para que a Cooperativa possa ganhar.”
Arnaldo Geraldes Morelli
Representantes e executivos da Coplana e membros do Conselho
Consultivo, formado por ex-diretores

Delson Luiz Palazzo, diretor secretário, comentou sobre o papel do Conselho. “É uma ideia fundamental, a criação do Conselho Consultivo, cujo
diálogo vai promover conforto e segurança aos
atuais dirigentes.”
Roberto Cestari, vice-presidente, representou o
presidente Francisco Antonio de Laurentiis Filho,
ausente devido a compromissos. Cestari lembrou
que todas as atividades da agricultura são de
risco. E que a parceria do amendoim com a cana
resulta em sustentabilidade para o produtor. “A
rotação cana com o amendoim é responsável pela
geração de empregos e renda na região. Estamos
tentando nos adaptar às mudanças. E dentro da
visão da agricultura, soja, amendoim e cana são
parceiros.” O vice-presidente falou ainda de sucessão. “Estamos fazendo um trabalho de aperfeiçoamento da sociedade Coplana. Na sucessão,
não há nada mais importante do que estarmos
juntos. A Cooperativa é uma sociedade de pessoas e, portanto, o diferencial são as pessoas”,
concluiu.

“Eu acho que a constituição desse Conselho é para
aproveitar a experiência daqueles que passaram pela
Cooperativa. Eu acho que essa é a contribuição da
experiência. Evidentemente que nos tempos modernos, hoje, há uma administração muito mais evoluída, com conselheiros externos, que é uma ideia brilhante que o corpo diretivo da Cooperativa teve e a
assembleia aprovou. Eu acho que tudo isso é para somar e cada vez mais melhorar a nossa cooperativa.”
Antonio Sérgio Ferreira
Na reunião, além de executivos e dos diretores
citados, estavam presentes o ex-diretor, Ernesto
Betiol, os conselheiros atuais José Antonio de Souza Rossato Junior e Luiz Ricardo Freire de Mattos
Barretto (Administração), Carmem Izildinha Penariol
(Fiscal) e os conselheiros independentes Alexandre
Lahoz Mendonça de Barros e Marcos Fava Neves.

Com a palavra, os ex-presidentes

“Eu acho que essa cooperativa se destacou em
toda a sua história pela visão estratégica do processo. E isso implica trabalhar com gente, que é
o DNA da Cooperativa. E só sabe para onde vai
quem sabe de onde vem. Montar um conselho com
gente que já trabalhou, junto com o mesmo espírito da juventude que está aqui hoje é muito positivo. Cria uma sinergia entre o antigo e o novo, uma
visão estratégica que é formidável. A Cooperativa

Relatório de 2011 apresentou
avanços econômicos e sociais
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SICOOB COOPECREDI INAUGURA NOVO
POSTO DE ATENDIMENTO
EM JABOTICABAL

Local privilegiado na área central oferece estrutura com mais espaço e conforto

O

Sicoob Coopecredi, que agora funciona
como Cooperativa de Livre Admissão, inaugurou, no dia 29 de outubro, seu novo Posto de Atendimento em Jaboticabal, à Praça Dom José
Marcondes Homem de Mello, 155, Centro.
Na abertura do PA, estavam presentes cooperados,
diretores, colaboradores, imprensa comunidade.
O Sicoob Coopecredi atendia somente a agricultores até
o primeiro semestre deste ano. Em maio, houve a decisão,
em Assembleia Geral Extraordinária, pela ampliação do seu
modelo de atuação, o que foi aprovado, no final de junho,
pelo Banco Central. Dessa forma, a Cooperativa pode ter,
em seu quadro de cooperados, pessoas físicas e jurídicas
de todos os setores.
O presidente do Conselho de Administração, Ismael
Perina Junior, falou da nova estrutura. “Tínhamos um posto de atendimento afastado do centro, direcionado basicamente a produtores rurais. Com esta mudança, o número
de associados deve aumentar razoavelmente. Trouxemos
nossa estrutura para a região central, atendendo com mais
conforto e tranquilidade todos os cooperados, incluindo o
novo público que está sendo incorporado à Cooperativa.”
Os novos cooperados poderão usufruir de todos os
benefícios do modelo cooperativista. Entre eles, isen-

ção de diversas taxas para a manutenção da conta-corrente e juros menores nos financiamentos. O que
permite os benefícios é que as cooperativas de crédito
não visam ao lucro, mas têm como objetivo o desenvolvimento do quadro social. Mais capitalizados, os cooperados fortalecem as economias locais.
“Nós estamos concluindo um objetivo que tínhamos há muito tempo, o de ampliar a Cooperativa.
Teremos, em nosso quadro funcional, pessoas especializadas para atender à demanda específica do
comércio e indústria”, explicou o diretor financeiro da
Diretoria Executiva, Delson Luiz Palazzo.
“Com a abertura em nosso estatuto, vamos oferecer
mais serviços aos novos cooperados. Acima de tudo,
trabalhamos de forma profissionalizada, o que garante
a sustentabilidade dos negócios do cooperado e da
Cooperativa”, destacou o diretor administrativo da Diretoria Executiva, Roberto Cestari. Ele lembrou ainda que
25% do quadro de colaboradores atuam há mais de dez
anos na Cooperativa, o que reflete no bom relacionamento com os cooperados.
No sistema cooperativista, as cooperativas de crédito rural têm garantido a produção. “O Sicoob Coopecredi e a Coplana se complementam, apesar de
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cada uma delas atuar em uma linha. O produtor procura a cooperativa de crédito para suas necessidades
em financiamentos. Já na cooperativa de produção,
adquire os produtos para o campo. No final, uma ajuda a outra e quem se beneficia é o próprio cooperado”, comentou Francisco Antonio de Laurentiis Filho,
membro do Cons. de Administração.

História

O Sicoob Coopecredi foi fundado em 15 de dezembro de 1974, com a finalidade de prestar assistência financeira aos agricultores que plantavam
cana em Guariba e municípios vizinhos. “Alguns
produtores se juntaram para montar uma cooperativa de crédito para receber recursos que vinham
do Instituto do Açúcar e do Álcool, que na época
comandava todo o setor sucroalcooleiro. Essa iniciativa teve como líder Roberto Rodrigues. Foi um
grande desafio neste período, principalmente porque
o produtor rural não sabia o que era uma cooperativa de crédito e que poderia trazer benefícios a ele
mesmo”, lembrou o gerente geral do Sicoob Coopecredi, Antonio Carlos Pongitor.
Com a extinção do IAA, o Sicoob Coopecredi alterou seu estatuto, permitindo que produtores de outras

Nova localização beneficia cooperados e sociedade em geral

culturas fizessem parte de seu quadro social, o que
colaborou com sua expansão. Houve posteriormente
outra etapa, na qual a Cooperativa permitiu que familiares de cooperados também pudessem fazer parte.
Segundo Pongitor, a mudança recente no estatuto
marca uma nova era para o Sicoob Coopecredi. “A
Cooperativa deve crescer. Acredito que já no primeiro
ano devemos passar de aproximadamente 2 mil para
2.700 cooperados. Nossa expectativa é muito grande
de continuidade da Cooperativa, que ela cresça e
atenda dentro daquilo que se propõe a fazer à comunidade toda”, finalizou.

Alguns Produtos e Serviços oferecidos
Desconto de Títulos
Cheques e duplicatas com as menores
taxas do mercado.
Conta Salário
A empresa agiliza o pagamento dos funcionários
e fica livre dos riscos da
movimentação de dinheiro.
Sicoob Previ
Segurança de participar
de um fundo de previdência fechado exclusivo dos
associados do Sicoob.

Custódia de Cheques
Controle de carteira de títulos
para a gestão de cheques
pré-datados da empresa até
180 dias, evitando risco de
roubo/extravio. Os cheques
são compensados somente
na data pré-datada.
Sicoob Consórcios
Aquisição programada de
bens com isenção de juros e taxas reduzidas.

Cobrança Bancária (Cedente)
Recebimento de valores de titularidade do cliente (cedente) por
boletos pagáveis na rede bancária, com facilidade e segurança
ao gerenciar a carteira de crédito
da empresa.
Domicílio Bancário
Para o associado, pessoa física
(profissional liberal) e jurídica,
antecipa recursos para giro do
fluxo operacional. As vendas
podem ser recebidas na conta-corrente e há possibilidade de
antecipar recebíveis.

Para integrar-se ao quadro social do Sicoob Coopecredi, o interessado deve se dirigir a um dos Postos
de Atendimento nas cidades de Guariba, Jaboticabal, Taquaritinga, Dumont e Pradópolis.
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INTERNACIONAL

ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES DO
ANO INTERNACIONAL DAS COOPERATIVAS

“Para a Coplana foi um meio de divulgar a cooperativa e o nosso produto para o mundo, prospectando
os negócios. A feira é uma oportunidade de estreitar
o relacionamento com o Ministério da Agricultura e
outras entidades como a OCB [Organização das Cooperativas Brasileiras]”, destacou Mirela Gradim.
“Tivemos a oportunidade de divulgar todo o portfólio de amendoim com potencial de exportação, bem
como apresentarmos com destaque especial o recém-lançado amendoim semielaborado, cujos grãos
são triturados e tostados”, ressaltou Rossato Junior.
O presidente da OCB, Márcio Lopes de Freitas,
disse que as cooperativas brasileiras têm se destacado pelo profissionalismo em seus negócios e na qualidade crescente dos produtos e serviços oferecidos.

Reconhecimento

Coplana foi uma das cooperativas brasileiras
que participaram da ICA Expo 2012

A

Aliança Cooperativa Internacional - ACI –
promoveu, de 31 de outubro a 2 de novembro, eventos com cooperativas de vários
países. As festividades, ocorridas em Manchester,
Inglaterra, marcaram o encerramento oficial das comemorações do Ano Internacional das Cooperativas,
instituído pela ONU (Org. das Nações Unidas).
Representaram o cooperativismo paulista o presidente do Sistema Ocesp, Edivaldo Del Grande, e
o diretor da ACI, Américo Utumi. A Aliança Cooperativa Internacional tem sede em Genebra, Suíça,
e conta com 230 organizações, espalhadas por
mais de 100 países, representando cerca de 1 bilhão de pessoas.

O coordenador do Centro de Agronegócio da
Fundação Getúlio Vargas e embaixador do cooperativismo na FAO (Organização das Nações Unidas
para a Alimentação e a Agricultura), Roberto Rodrigues, recebeu, no dia 31 de outubro, o prêmio
“Pioneiros de Rochdale” em reconhecimento pelo
trabalho na defesa e difusão do cooperativismo. A
cerimônia também ocorreu em Manchester.
Dentre os cargos ocupados por Roberto Rodrigues,
estão: presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) entre 1985 e 1991; presidente da ACI (único
não europeu a ocupar o cargo) de 1997 a 2001 e ministro
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento entre 2003 e
2006. Ele foi também presidente da Coplana (1973-1979)
e fundador, em 1974, do Sicoob Coopecredi, além de
presidir a entidade de 1978-1980.

Feira Internacional

Entre os eventos, a Feira Internacional do Cooperativismo - ICA Expo 2012, da qual participaram cooperativas e entidades do agronegócio de 35 países.
A Coplana foi uma seis cooperativas do Brasil que
ficaram no estande do Ministério da Agricultura, onde
expôs a marca “Coplana Brazilian Premium Peanuts”.
Estavam na feira a gerente executiva Administrativa e
Financeira, Mirela Cristina Gradim, a gerente da Assessoria Jurídica, Marta Maria Gomes dos Santos, o
presidente, Francisco Antonio de Laurentiis Filho e o
membro do Conselho de Administração, José Antonio
Rossato Junior.
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Curso

COPLANA CONCLUI CURSO DE EXTENSÃO
UNIVERSITÁRIA DA FEDERAL DE VIÇOSA

N

No dia 24 de novembro, aconteceu o en- periência. “Neste porte de ação, um curso de Apercerramento do curso “Aperfeiçoamento em feiçoamento em Agronegócio, que se constitui em
Agronegócio”, realizado em parceria, pela uma extensão universitária, é a primeira vez que
primeira vez, entre Coplana, Sescoop-SP (Servi- realizamos. Há outras iniciativas, mas não com esta
ço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo), profundidade na abordagem dos conteúdos. Tenho
e Universidade Federal de Viçosa-MG, com apoio certeza que poderá servir de exemplo para outras
da Unesp (Universidade Estadual Paulista “Julio de cooperativas e estamos abertos para isso.”
Mesquita Filho”), Câmpus de Jaboticabal.
O curso, com duração de 128 horas, ocorreu em Cursos em andamento
Atualmente, a Coplana promove mais três curduas etapas. A primeira, preparatória, de abril a
setembro de 2011, com aulas de nivelamento em In- sos para o seu quadro social e funcional. Outro de
formática e Contabilidade, e certificado do Sescoop. “Aperfeiçoamento em Agronegócio”, com 30 alunos,
Já a segunda parte, certificada pela Universidade ministrado pela Universidade Federal de Viçosa, no
Federal de Viçosa, aconteceu de abril a novembro Câmpus da Unesp de Jaboticabal. Há também o
de 2012. Concluíram o curso 34 alunos, entre co- curso de Gestão da Propriedade Rural para 15 aluoperados, filhos e colaboradores das propriedades. nos, na filial de Taquaritinga, dirigido a cooperados
“No meu caso, o curso foi muito positivo. Aprendi que necessitam de ferramentas mais práticas. Este
muitos assuntos e situações que podem ser aplica- curso já formou aproximadamente 60 alunos. Amdos nas atividades da propriedade da minha família bas as iniciativas são fruto da parceria entre Coplano dia a dia. Para mim foi ótimo”, ressaltou Daniela na e sistema Ocesp/Sescoop-SP.
Há ainda o MBA em Administração de Empresas,
Renata Pavani.
O Programa Coplana - Educação Cooperativa teve para 35 gestores e colaboradores da Coplana, com
início em 2008, com a primeira turma formada em aulas em Guariba e professores da Fundace – Fundezembro de 2009. Como objetivos, o investimen- dação para Pesquisa e Desenvolvimento da Adm.,
to nos negócios do cooperado, através da inovação, Contabilidade e Economia de Ribeirão Preto.
gestão do conhecimento e do uso de
ferramentas práticas para a sustentabilidade e a profissionalização da
empresa rural.
O vice-presidente da Coplana,
Roberto Cestari, destacou a necessidade de atualização do quadro social. “Não há outra saída que
não seja a aquisição de conhecimento sobre gestão e mercado.
O cooperado que não agir dessa
forma está fadado ao insucesso,
o que significa perder o negócio.
Este curso é único no sistema cooperativista e é uma oportunidade
para os produtores”, destacou.
Sérgio Dias, Analista de Formação Profissional do sistema Ocesp/
Sescoop-SP comentou sobre a exAlunos concluem o curso “Aperfeiçoamento em Agronegócio”, certificado pela Univ. de Viçosa
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PREMIAÇÃO DO CONCURSO
CALENDÁRIO 2013 REÚNE 400
PESSOAS NA UNIDADE DE GRÃOS

Visitação à planta industrial, Expo Ambiente
Sustentável e modalidade Frase foram as novidades

A

Coplana, a Socicana e o Sicoob Coopecredi realizaram, no dia 10 de novembro, a
premiação do Concurso Cultural Calendário
2013. O tema da nona edição foi “Pequenos gestos
para a construção de um grande futuro”. O evento, ocorrido na Unidade de Grãos, em Jaboticabal,
contou com a presença de aproximadamente 400
pessoas.
Dentre os objetivos estão propor o diálogo com
os filhos, pais, familiares e professores sobre temas
de interesse público, como agronegócio, cooperativismo, cidadania e meio ambiente, além de promover uma aproximação das entidades com o público
infanto-juvenil.
Crianças de seis a 12 anos participaram inscrevendo desenhos. E este ano, uma novidade: a criação da

modalidade Frase para adolescentes de 13 a 16 anos.
Foram 135 inscritos – um recorde de 94 desenhos, e
41 frases. Os classificados dos doze trabalhos em cada
modalidade receberam um tablet cada um. Os demais
participantes ganharam rádios com entrada USB e cartão
de memória. Os trabalhos selecionados fazem parte do
calendário 2013, distribuído a produtores e parceiros da
cadeia produtiva.
Roberto Cestari, membro da diretoria das entidades, fez a entrega dos prêmios. “Se cada empresa
fizer um pouco, teremos um mundo melhor no futuro. Temos que fortalecer este tipo de evento, pois é
fundamental”, analisou.
“Em nome da Socicana, Coplana e Sicoob Coopecredi quero agradecer a presença de todas as crianças, jovens e familiares que participaram e prestigiaram

14 revista COPLANA

Ganhadores

Os 12 participantes selecionados na modalidade
Desenho foram: João Pedro Nunes Moroti, Diogo
Pardinho, Letícia Magalline Fernandes, Sofia Rita
Moretto, Alvaro Nogueira Barros, Ayres Gabriel Savan Barros, Guilherme Leonello Lorenzato, Fernanda Oliveira de Carvalho, Vitória Carolina Leonel, Larissa Amanda Revolti, Monize de Oliveira Capano e
João Antonio Trevisan Derussi.

Público visitou toda a estrutura da Unidade de Grãos

o evento. Entendo que o Concurso Calendário é uma
maneira eficaz e importante de trazer a família dos cooperados mais perto das nossas entidades, sendo uma
extensão da casa deles”, comentou o presidente da Socicana Delson Palazzo.
“A Coplana, a Socicana e o Sicoob Coopecredi
são instituições sérias e, pelo nono ano consecutivo,
promovem o concurso, fazendo com que haja uma
mobilização da família. Parabéns às entidades”, disse o prefeito de Jaboticabal, José Carlos Hori
“É uma iniciativa de qualidade, porque isso agrega conhecimento junto às crianças que participam
do concurso, que são filhos de agricultores e cuidam da terra e do meio ambiente. Estão todos de
parabéns pelo evento”, disse o prefeito eleito de
Jaboticabal, Raul Gírio.
“Hoje é um dia muito bonito para todos que estão
aqui na Coplana. O nosso sangue é cooperativista e
só assim vamos conseguir construir um país grande
como este que está se desenhando para nós. A
Coplana é uma cooperativa que vem sendo muito
bem gerenciada e que, financeiramente, está muito
sólida”, destacou o conselheiro independente, Marcos Fava Neves.

Vencedores na Modalidade Desenho

Já os 12 classificados na modalidade frase foram:
Olavo Betiol, João Gabriel Ferreira Peres, Livia Maria Salomão Borsani, Laura Castro Bachega, Jéssica
Leonello Lorenzato, Bruno Polegato Ferreira, Brendow Willian Camilotti, Rafaela Fernandes Rodrigues
Caporicci, Luan Martucci Santana, Lucas Henrique
Joaquim, Mariana Saturno de Castro e Ana Luiza
Carneiro Menassi.

Novidades

Outra novidade nesta nona edição foi a 1ª Expo
Ambiente Sustentável, que apresentou projetos
como hidroponia, reciclagem de embalagens de
defensivos, aquecedor solar e um equipamento
criado por um aluno de Guariba que une computador e impressora na mesma máquina. O público
também conheceu a Unidade de Grãos, num passeio de trenzinho.

Vencedores na Modalidade Frase
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Em minha opinião

“É muito importante que a criança se
envolva e tenha a consciência de como
está o nosso planeta. Temos de dar esta
noção de interatividade, das famílias
colocarem estas crianças em contato
com a cooperativa para que possam
gerar bons frutos no futuro.”
Leila Salomão Borsani, cooperada de
Pradópolis
“Vejo como positivo essa oportunidade
que o concurso nos deu em participar.
Não viemos só pensando em ganhar,
mas queremos participar, falando um
pouco da natureza, ajudando e ensinando um pouco as pessoas.”
Lívia Maria Salomão Borsani, 15 anos
“Ao fazer o desenho, aprendi a respeitar mais a natureza, os animais, tudo.”
Fernanda Oliveira de Carvalho, 10 anos
“Eu gostei de participar do concurso e
meu desenho ficou muito lindo. Eu gostei de andar de trenzinho e também do
presente que ganhei.”
Sofia Rita Moretto, 8 anos
“Aprendi que para o mundo ter um futuro
melhor temos que começar, desde já, fazendo pequenas mudanças que lá na frente
irão refletir para nós. É a primeira vez que
venho aqui na Unidade de Grãos e fiquei
impressionado com os processos.”
Olavo Betiol, 16 anos

Fotos ao lado:
Inscritos no concurso e familiares passeiam pela Unidade de Grãos e conhecem os processos. Para muitos, esta foi a
primeira visita à planta industrial

EWAlves / Neomarc

16 revista COPLANA

palestra

COPLANA PARTICIPA
DA SEMANA DE ADMINISTRAÇÃO

Cooperativismo e Sustentabilidade foram os temas centrais

A

Fajab – Faculdade Jaboticabal – realizou
entre os dias 22 e 25 de outubro a VIII Seata – Semana da Administração, Tecnologia
e Agronegócio, cujo tema foi “Cooperativismo e Responsabilidade Socioambiental”. O evento é
aberto aos alunos de administração e interessados.
“Um dos propósitos nossos pela escolha do tema
é a comemoração do Ano Internacional das Cooperativas, instituído pela ONU [Organização das Nações Unidas]. Acredito que as cooperativas sejam
grandes exemplos quando falamos em desenvolvimento sustentável”, comentou Zélio Moretto Junior,
um dos coordenadores da Empresa Junior da Fajab.
“Esta semana é uma integração entre os alunos
com o meio empresarial. A área administrativa faz parte
tanto da vida das empresas como de uma cooperativa,
e o apoio desse setor permite maior poder de decisão”,
comentou Edwin Kenji Takeuti, diretor da Fajab.

Palestra

A convite da organização do evento, a Coplana fez
uma palestra sobre “Cooperativismo e Responsabilidade Socioambiental”, ministrada pelo gerente de Desenvolvimento Agrícola da Unidade de Grãos, Paulo Henn.
Ele falou sobre o conceito de cooperativismo, princípios, legislação, além da história da Coplana, atuação
e projetos socioambientais.
O Cooperativismo é um modelo socioeconômico
capaz de unir desenvolvimento econômico e bem-estar social. “A Cooperativa nasce da necessidade
de um grupo de pessoas que têm um objetivo comum”, explicou Henn.
A origem do cooperativismo está no século XVIII,
durante a Revolução Industrial, na Inglaterra. Com
baixos salários e longa jornada de trabalho, a população passava por sérias dificuldades socioeconômicas. Na ocasião, 28 operários, em sua maioria
tecelões de Rochdale, da cidade de Manchester,
estabeleceram normas e metas para a organização
de uma cooperativa de consumo, denominada Rochdale Equitable Pioneers.

Ricardo Carvalho / Neomarc

Estudantes discutem cooperativismo e sustentabilidade

A primeira cooperativa de consumo de que se
tem registro no Brasil é de Ouro Preto (MG), fundada em 1889 e denominada Sociedade Cooperativa Econômica dos Funcionários Públicos de Ouro
Preto. Depois, outras cooperativas foram criadas
em Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio
Grande do Sul e Minas Gerais. A partir de 1906,
se desenvolveram as cooperativas no meio rural,
idealizadas por produtores.
Como princípios do cooperativismo, estão: adesão
voluntária e livre, gestão democrática (um cooperado
- um voto), participação econômica dos membros, autonomia e independência, educação, formação e informação, intercooperação, e interesse pela comunidade.
“A razão da existência de uma cooperativa é o
objetivo comum de um grupo. Eu acredito que todo
dirigente deva administrar uma empresa, seja ela de
qual ramo for, voltada às pessoas. E o cooperativismo tem esta preocupação. A mensagem que deixamos hoje é que o cooperativismo pode ser aplicado
em qualquer atividade no dia a dia de vocês”, concluiu o vice-presidente da Coplana, Roberto Cestari,
que esteve presente no evento.

revista COPLANA 17

OCB E REVISTA GLOBO RURAL ENTREGAM
PRÊMIO À COPLANA
Claudio Ventura

O vice-presidente
da Coplana, Roberto
OCB e Revista Globo Rural entregamCestari,
prêmio
à Coplana
recebe o prêmio das mãos do presidente da Embrapa, Maurício Lopes

A

Coplana conquista segundo lugar
em Inovação e Tecnologia

Coplana – Cooperativa Agroindustrial –
foi uma das finalistas na 8ª edição do
Prêmio Cooperativa do Ano. A cerimônia
ocorreu no dia 20 de novembro, em Brasília-DF,
e contou com a participação de lideranças do setor e autoridades. No total, foram inscritos 212
projetos de cooperativas ligadas ao Sistema OCB
(Organização das Cooperativas Brasileiras), de 20
estados brasileiros.
A Coplana recebeu o Prêmio Inovação e Tecnologia, conquistando o segundo lugar com o
projeto “Amendoim Premium com a mais moderna tecnologia do mundo”. O trabalho enviado
à OCB descreveu os investimentos recentes da
ordem de R$ 30 milhões na construção da nova

planta industrial, em Jaboticabal-SP. A Unidade
de Grãos passou a ter um dos projetos mais modernos do mundo, com aumento da capacidade
de processamento e ganhos em qualidade. Por
hora, são beneficiadas 18 toneladas de amendoim
em casca, um aumento de 80% em relação ao
sistema anterior.
Na solenidade também foi feito o anúncio das
melhores cooperativas de São Paulo, e a Coplana
conquistou o Primeiro Lugar do Estado na categoria Inovação e Tecnologia.
Para Roberto Cestari, vice-presidente da Coplana, e que representou a cooperativa durante a
solenidade, o prêmio é fruto de um trabalho conjunto. “A premiação significa um reconhecimento
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Claudio Ventura

Claudio Ventura

pelo esforço de muitos que trabalham hoje, por todos
aqueles que já passaram pela nossa cooperativa e
também é uma referência do muito que ainda iremos
realizar no futuro. As pessoas vêm e vão, mas seus
ideais e princípios são fundamentais para escrever
as nossas histórias de sucesso. Este prêmio é de
todos aqueles - cooperados, diretores, conselheiros
e colaboradores - que acreditaram que poderiam fazer mais, ousar e transformar a realidade. Parabéns
à OCB e à Revista Globo Rural por ajudarem neste desafio de dar visibilidade à grande contribuição
do agronegócio e do cooperativismo para este país”,
analisou.
Para o superintendente, José Arimatéa Calsaverini, o prêmio é um novo estímulo para toda a
equipe. “Eu vejo esta premiação como uma forma
de reconhecimento das quase cinco décadas de
dedicação e trabalho bem sucedido de um grande
número de pessoas, cooperados, conselheiros, diretores e funcionários, e isso renova o entusiasmo
da equipe para lutar por novas realizações, manO presidente da OCB, Márcio
Lopes de Freitas

tendo sempre o foco no fortalecimento do cooperado, razão de ser da existência da cooperativa”,
avaliou.
A ministra do Meio Ambiente, Isabella Teixeira, também compareceu e falou sobre a aplicação do novo Código Florestal. “Vamos fazer a diferença e, juntos, com o cooperativismo, acabar
com a insegurança jurídica daqueles que vivem
da terra, produzindo com sustentabilidade. Para
nós, interessa sim uma lei que recupera, mas
que também viabilize a produção e fixe o homem
no campo. Temos uma chance excepcional de
fazer diferente, um Brasil mais justo e sustentável”, concluiu.
O presidente da OCB, Márcio Lopes de Freitas, ressaltou que o Prêmio Cooperativa do Ano
pretende dar destaque à atuação de cooperativas de todos os ramos e portes, focadas em uma
gestão eficaz e no crescimento do setor. “Nossa
intenção é valorizar iniciativas de sucesso desenvolvidas pelo nosso movimento e divulgá-las
à população.”

Prêmio Inovação e Tecnologia destaca os processos do amendoim

O concurso

A iniciativa é do Sistema OCB, em parceria
com a revista Globo Rural. A oitava edição comemorou o Ano Internacional das Cooperativas,
instituído pela Organização das Nações Unidas
(ONU).
As cooperativas concorreram nas categorias:
Desenvolvimento Sustentável; Cooperativa Cidadã; Comunicação e Difusão do Cooperativismo;
Fidelização; Benefício; Atendimento; e Inovação
e Tecnologia.
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Um Satélite de
Miopias na Cana

ARTIGO

MARCOS FAVA
NEVES é professor

N

titular de planejamento
e estratégia na
FEA/USP Câmpus
Ribeirão Preto e
coordenador científico
do Markestrat.
É conselheiro
profissional da
Coplana.

contemple quanto se deseja que a frota flex use de etanol,
quanto iremos exportar de açúcar, quanto etanol será adicionado na gasolina, enfim, uma visão de médio e longo
prazo que permita previsibilidade ao investidor. O quadro
abaixo sintetiza o que seriam metas.

ada como um desenho de um satélite com diversas partes para expor a
miopia que se observa no negócio da
cana. Temos aqui o objetivo de discutir a
grande falta de sensibilidade da sociedade
brasileira e notadamente do Governo Federal,
com os aspectos ligados ao setor sucroenergético.
De maneira didática, resumo nossa falta
de visão e a consequente perda de grande
oportunidade de desenvolvimento econômico,
social e ambiental, em 11 partes, descritas a
seguir e expostas na figura satélite de insensibilidades.

1 – Insensibilidade econômica. Diferentemente do setor de etanol nos EUA, o etanol no Brasil carece de um plano estratégico
feito pelo Governo e pelo setor privado, que
diga de maneira simples, que metas devemos
atingir em 2020, por exemplo. Um plano que

Estas metas poderiam trazer para a produção de cana pelo
menos de 8 a 10 milhões de hectares de pastagens degradadas,
gerando grande desenvolvimento econômico e investimentos por
todo o Brasil, notadamente em Minas Gerais, no Centro-Oeste e
o Semiárido, com irrigação.
2 - Insensibilidade social e de exclusão – fazendo as
100, 120 novas usinas necessárias para o Brasil até 2020,
teríamos a geração de 100 a 120 mil postos de trabalho.
Com isto promoveríamos a inclusão e o desenvolvimento
social. O Governo e parte dos Procuradores da República,
do Ministério Público também são insensíveis com os fornecedores de cana, uma vez que ficam fazendo exigências a
um setor que nos últimos dez anos trabalhou de graça para
a sociedade brasileira, sem ganhar nada.
Leia nas próximas edições da Revista, as explicações das outras
partes do quadro “A falta de visão e sensibilidade na cana”. O tema
é relevante para compreender o movimento do setor.
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A produção brasileira
de cana vai crescer muito?

Vivemos na safra do ano passado um movimento de queda
relativamente forte na produção de cana-de-açúcar na região
Centro-Sul. Em 2010 a safra de cana foi de 557 milhões de toneladas segundo a UNICA. Em 2011, ela caiu para 490 milhões
de toneladas. O ano de 2012 marcou a recuperação da oferta
de cana em um patamar ao redor de 520 milhões de toneladas.
O curioso dessa safra é que, a despeito do aumento de cana
processada, a produção de etanol e açúcar deve ser muito semelhante à de 2011. Ocorre que a concentração de açúcar foi
estranhamente baixa, possivelmente pelo ciclo de chuvas atípico,
pela alta nebulosidade ou por outros fatores agronômicos de difícil
identificação. A consequência da piora na quantidade de ATR por
tonelada de cana é que a produção de etanol e açúcar acabou
sendo muito parecida com a do ano anterior.
É certo que a diminuição no teor de açúcar reduz a rentabilidade do produtor do ponto de vista microeconômico. Entretanto,
sob a ótica macroeconômica, a menor oferta de açúcar e etanol
ajudou a segurar o preço de ambos produtos em um ano de
expansão de oferta no mercado internacional de açúcar e de
uma retração no consumo de etanol no mercado interno, seja
por conta da menor mistura de anidro na gasolina (que caiu para
20%), seja pelo aumento no consumo de gasolina por efeito da
manutenção de preços baixos no mercado brasileiro.
A questão relevante para 2013 é saber se haverá aumento
de produção e de concentração de açúcar. Ao que tudo indica,
nesse fim de safra, é que as duas coisas tendem a acontecer.
A maior parte dos especialistas do setor de cana trabalha com
números para a próxima safra da ordem de 570 milhões de toneladas. Além disso, tomando por base um ano normal de clima
(que obviamente pode não acontecer) é de se esperar alguma
recuperação na concentração de açúcar na cana no próximo ano.
Assim, o cenário que se desenha é de expansão no potencial de

“

A questão relevante para
2013 é saber se haverá
aumento de produção e de
concentração de açúcar.

“

produção de etanol e de açúcar, o que certamente teria efeito sobre os preços do mercado brasileiro e internacional. Inversamente
a 2012, o próximo ano deve apresentar um efeito microeconômico
positivo para o produtor por conta da melhora na produtividade (e
consequente redução nos custos por tonelada), mas do ponto de
vista macroeconômico a maior oferta poderia baixar os preços
do etanol e do açúcar, uma vez que a oferta deve crescer. Será
que os preços cairão?
Não acredito em queda forte de preço seja de etanol, seja de
açúcar, por algumas razões embora parte delas dependa de decisão do governo brasileiro. Sob a perspectiva do açúcar, acredito
que embora a safra de cana deva aumentar, não há muito espaço
para expansão da produção de açúcar no Brasil. Acontece que
nas últimas safras o preço do açúcar foi muito melhor do que

do etanol e nossas usinas já
estão produzindo açúcar no
limite da capacidade. Dessa
maneira, mesmo que a produção de cana cresça não
há como aumentar em grande quantidade a produção
de açúcar. Esse fato é muito
importante, pois ele permite
manter as exportações de açúcar do Brasil sem grande crescimento, o que ajuda a segurar o preço no mercado internacional.
O problema então recai sobre o etanol, uma vez que, caso
toda a produção estimada de cana adicional em 2013 (quase 50
milhões de toneladas) seja transformada em etanol, pode surgir
um excesso de produção que derrubaria os preços. De fato, se
nada for feito com relação à mistura de anidro na gasolina e de
alteração no preço da gasolina na bomba, o quadro de preços
de etanol se tornará delicado. Acreditamos que o governo deve
elevar novamente a mistura de anidro na gasolina para 25%, o
que servirá para aumentar em 20% o consumo potencial de etanol anidro. Nesse sentido, dadas as limitações de oferta de anidro no Brasil, seu preço deve seguir bom no próximo ano. Além
disso, é sempre bom lembrar que existe um potencial crescente
de exportação de etanol na medida em que a falta de milho nos
Estados Unidos por conta da grande seca ocorrida nesta safra,
inibe as exportações de etanol norte-americanas ao Brasil e, ao
contrário, estimula as exportações brasileiras para aquele país.
Dessa maneira, todo problema de preços recairá sobre o hidratado. Novamente, dependerá de decisão de o governo elevar
o preço da gasolina na bomba. É claro que a política do governo
federal tem sido de evitar a alta por seus efeitos inflacionários
e pelos impactos sobre a opinião dos consumidores brasileiros.
Entretanto, a manutenção dos preços da gasolina e do diesel
tem provocado perdas expressivas para a Petrobrás, que tem
que honrar a diferença entre o preço internacional e o interno
desses combustíveis. Assim é que a empresa apoia fortemente
a decisão de elevar tanto a mistura quanto o preço da gasolina na bomba, tornando-se momentaneamente forte aliada do
setor sucroalcooleiro. É difícil saber qual será a lógica adotada
pelo governo brasileiro para ambas questões. Parece-me que
a elevação da mistura de anidro para 25% tem probabilidade
muito alta de acontecer. O aumento do preço da gasolina seria
fortemente recomendável, mas o custo político da decisão pode
pesar. Caso o governo decida pelo aumento de preços acredito
que o ano de 2013 será melhor para os produtores de cana do
que o ano que passamos.

ALEXANDRE MENDONÇA DE BARROS é engenheiro
agrônomo pela ESALQ/USP e doutor em Economia
Aplicada pela ESALQ/USP. Membro dos Conselhos
do Grupo Otávio Lage, Frigorífico Minerva, Guarita e
Coplana. Membro do Comitê de Assessoria Externa
da EMBRAPA Pecuária Sudeste e do Conselho Sup.
do Agronegócio da FIESP.
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ATR

CONSECANA

CONSELHO DOS PRODUTORES DE CANA-DE-AÇÚCAR, AÇÚCAR E ÁLCOOL
DO ESTADO DE SÃO PAULO

CIRCULAR Nº 11/12 - DATA: 30 de novembro de 2012

A seguir, informamos o preço médio do kg do ATR para efeito de emissão da Nota de Entrada de cana entregue durante o mês de Novembro de 2012. O preço médio do kg de ATR para o mês de NOVEMBRO, referente
à Safra 2012/2013, é de R$ 0,4746.
O preço de faturamento do açúcar no mercado interno e externo e os preços do etanol anidro e hidratado,
destinados aos mercados interno e externo, levantados pela ESALQ/CEPEA, nos meses de Abril a Novembro e
os acumulados até NOVEMBRO, são apresentados a seguir:

MÊS
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Acumulado
Novembro

ABMI
56,44
54,59
55,12
56,96
56,08
49,85
50,57
50,24
53,64

AVHP
51,10
55,59
53,45
47,27
48,02
47,47
46,00
46,24
48,71

ABME
46,24
50,08
48,07
43,43
43,32
43,19
43,33
43,72
44,92

EAC
1259,70
1294,30
1234,00
1232,50
1198,70
1198,90
1140,00
1234,90
1224,13

EHC
1191,40
1140,10
1082,80
1059,90
1041,70
1062,40
1010,60
1095,90
1087,91

EAI
1321,20
1331,40
1340,70
1315,00
1277,80
1286,10
1194,10
1252,20
1290,37

EHI
1217,90
1176,00
1114,80
1101,20
1078,20
1104,30
1060,00
1127,40
1119,08

EAE
1230,96
1391,05
1375,88
1383,59
1347,07
1320,53
1311,98
1287,13
1338,17

EHE
1434,51
1294,37
1370,20
1192,28
1150,17
1175,60
1134,89
1115,09
1212,04

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 a Novembro e
acumulados até NOVEMBRO, calculados com base nas informações contidas na Circular 01/12, são os seguintes:

ABMI
MÊS
Abril
0,5255
Maio
0,5082
Junho
0,5132
Julho
0,5303
Agosto
0,5221
Setembro 0,4641
Outubro
0,4709
Novembro 0,4678
Acumulado 0,4994
Novembro

ABME
0,5367
0,5813
0,5580
0,5041
0,5029
0,5013
0,5030
0,5075
0,5214

AVHP
0,5908
0,6427
0,6180
0,5465
0,5552
0,5488
0,5318
0,5346
0,5631

MÊS

Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro

EAC
0,4472
0,4595
0,4381
0,4376
0,4256
0,4256
0,4047
0,4384
0,4346

EHC
0,4414
0,4224
0,4012
0,3927
0,3860
0,3936
0,3744
0,4060
0,4031

EAI
0,4691
0,4727
0,4760
0,4669
0,4536
0,4566
0,4239
0,4446
0,4581

Preço Médio do kg de ATR
Mês
0,4976
0,5109
0,4943
0,4702
0,4651
0,4583
0,4497
0,4635

Acumulado
0,4976
0,5066
0,5020
0,4922
0,4858
0,4806
0,4761
0,4746
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EHI
0,4512
0,4357
0,4130
0,4080
0,3995
0,4091
0,3927
0,4177
0,4146

EAE
0,4370
0,4938
0,4885
0,4912
0,4782
0,4688
0,4658
0,4570
0,4751

EHE
0,5315
0,4796
0,5077
0,4417
0,4261
0,4356
0,4205
0,4131
0,4491

COMEÇAR
UMA FACULDADE
AOS 70 ANOS
É PENSAR DIFERENTE.

ESCOLHER UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE
SOMA PESSOAS E DIVIDE RESULTADOS TAMBÉM.

