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EDITORIAL

O FUTURO DO PRODUTOR
NA ATIVIDADE CANAVIEIRA
O momento é agora e a decisão cabe a cada um

S

obrevivência: esta é a palavra chave em tempos de altos custos e competição. Os produtores que atuam em bioenergi, sim,
porque hoje produzimos alimento e energia renovável, devem,
urgentemente, buscar a organização em grupos. Não se trata mais de
avaliar se esta é uma possibilidade, mas entender que é a única para
manter-se nos negócios.
O produtor deve procurar os vizinhos, se juntar em grupos, em microrregiões – para colher, plantar e transportar, criando independência
das usinas. Assim, aumentamos o nosso poder de barganha. Caso
contrário, não vamos sobreviver por muito tempo.

Atualmente, os preços finais dos produtos etanol e açúcar estão
em um patamar mais elevado. Entretanto, o produtor não está conseguindo remuneração condizente com o seu trabalho, porque os custos
subiram além das expectativas. Os cenários indicam que não teremos
aumento nos preços desses produtos finais. Assim, é nos custos que
temos de exercer maior controle, com uma organização muito firme.
As uniões de grupos e parcerias são uma realidade em vários segmentos econômicos, de empresas aéreas a bancos. Esta foi a estratégia utilizada para a manutenção no mercado. No setor sucroenergético,
isso também vem ocorrendo com a indústria. É ilusão acreditar que
com os produtores será diferente.
E onde o produtor deve se orientar para tomar essa decisão capaz
de salvar seus negócios? Na sua Associação e nas Cooperativas de
Produção e Crédito. É condição vital, o produtor se aproximar mais
de suas entidades. É com elas que devemos e podemos contar. O
trabalho junto às organizações será o divisor de águas entre negócios
promissores e outros que tenderão a desaparecer.
O momento é agora e a decisão está nas mãos de cada um. Ninguém poderá decidir pelo outro.
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Esta junção dos produtores em microrregiões, a essa parceria entre
vizinhos, será responsável por amenizar um dos maiores gargalos de
nossa atividade hoje: os custos de produção.

Delson Luiz Palazzo
Presidente da Socicana
Diretor Financeiro do Sicoob
Coopecredi
Diretor Secretário da Coplana

BALANÇO PATRIMONIAL
ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE GUARIBA
CNPJ: 48.663.470/0001-61
Período : 01/12/2012 a 31/12/2012
Emissão: 27/02/2013

ATIVO

PASSIVO

VALOR TOTAL

ATIVO

12.993.057,18

CIRCULANTE

8.904.086,73

DISPONÍVEL

8.872.178,26

NUMERÁRIO

PASSIVO

8.826.105,67

(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS
(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS

26.229,95
(21.483,80)

CONTAS A RECEBER
ADIANTAMENTOS
ADIANTAMENTOS

IMOBILIZADO

13.909,80
93.270,64

5.678,52

RESERVA DE CAPITAL

10.054.241,83

RESERVA DE CAPITAL

59.504,86

RESERVAS DO IMOBILIZADO

9.994.736,97

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

1.197.221,23

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

115.493,34

1.197.221,23

SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS

2.646,88

IMOBILIZADO - AVALIADO

23.803,22

IMPOSTO A RECOLHER

12.766.860,63

2.773.608,93

OUTROS IMOBILIZADOS

35.471,00

ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
PROVISÕES

4.088.970,45

INVESTIMENTOS

59.741,89

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

4.088.970,45

PERMANENTE

226.196,55

FORNECEDORES

47.713,75
5.678,52

NÃO CIRCULANTE

226.196,55

CIRCULANTE

45.625,12

BANCOS C/ APLICAÇÃO

12.993.057,18

CIRCULANTE

447,47

BANCOS C/ MOVIMENTO

VALOR TOTAL

1.515.397,57

SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS

1.515.397,57

1.197.221,30

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 12.993.057,18 (doze
milhoes, novecentos e noventa e tres mil, cinquenta e sete Reais e dezoito 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 dezembro 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 28 DE FEVEREIRO DE 2013
em Milhares
ATIVO

28/02/2013

29/02/2012

CIRCULANTE			
DISPONÍVEL		
			 Caixa e Bancos
TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		
			 Títulos de Renda Fixa
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		
			 Centralização Financeira-Cooperativas
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
			 Empréstimos
			
Financiamentos Rurais
			
Crédito Rural - Securitização
			
Provisões s/Financiamentos e Empréstimos
DIVERSOS		
			 Devedores Diversos
			
NÃO CIRCULANTE			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
			 Financiamentos Rurais
			
Crédito Rural - Securitização
			
Depósitos Judiciais (Trabalhista)
			
Depósitos Judiciais (COFINS)
			
Depósitos Judiciais (IRRF)
		
Outros Valores e Bens
			
PERMANENTE		
		INVESTIMENTOS
			 Ações Cotas - Bancoob
			
Cotas Capital - Sicoob SP
		 IMOBILIZADO DE USO
			 Móveis, equipamentos, veículos, informática
			
Imóvel de uso próprio

617.376
798
798
10.419
10.419
372.539
372.539
233.372
60.186
174.623
62
(1.499)
247
247

654.128
1.025
1.025
12.605
12.605
422.115
422.115
210.948
40.896
170.851
62
(862)
7.436
7.436

110.012
93.254
34.169
615
25
2.163
56.207
75

124.670
110.634
60.774
657
31
2.084
47.075
13

16.758
12.765
4.782
7.983
3.993
2.903
1.090

14.036
10.749
4.038
6.711
3.287
3.287
-

TOTAL DO ATIVO

727.388

778.798

PASSIVO

28/02/2013

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
			
Outras Obrigações
			
Juros ao capital
			
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 Estatutária p/Aumento de Capital
			
Reserva Especial p/Financiamento
			
Sobras Líquidas no Exercício Anterior
			
Sobras Líquidas no Exercício Atual
			
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Delson Luiz Palazzo
Diretor Financeiro

Milton Semolin
Contador CRC 1SP099361/O-0
CPF 306.909.518-68
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29/02/2012

520.970
337.101
17.374
319.728
2.917
2.456
461
175.476
62
175.414
131
131
5.345
805
3.309
25
871
334
-

543.928
365.420
14.024
351.397
2.583
2.384
199
171.323
62
171.261
165
165
4.437
600
88
31
804
27
2.887

105.317
105.317
46.280
615
2.163
56.259

131.625
131.625
81.753
657
2.084
47.131

101.100
70.492
24.445
388
1.928
2.388
1.459

103.246
61.722
23.476
1.164
10.247
4.983
1.655

727.388

778.798

ARTIGO

O JOVEM PRODUTOR
EXPERIENTE

A

idade média do produtor
rural está aumentando.
Esta afirmativa, por si só,
nos faria imaginar que o produtor
está mais experiente, “calejado”,
enfim cada vez mais preparado
diante dos desafios da produção
de alimentos e energia. Contudo, o
aumento da idade média do produtor rural nos leva a olhar por outra
perspectiva: a de que esse aumento é reflexo da menor inserção de
jovens produtores rurais na base de
produção.
Essa tendência atual de envelhecimento dos produtores rurais é
relatada em diversas regiões cuja
atividade agrícola está consolidada
há várias gerações. No continente europeu, só 6% dos agricultores têm menos de 35 anos, sendo
que 1/3 possui mais de 65 anos;
nos Estados Unidos, mais precisamente na região do cinturão de
grãos, a média de idade do produtor rural norte-americano é de
58 anos, sendo que 62% têm mais
de 55 anos de idade. No Brasil, o
envelhecimento do produtor rural
tem seguido a mesma tendência:
em 1992, a idade média do produtor rural brasileiro era de 42 anos;
em 2002, atingiu os 47 anos e,
atualmente, está em torno dos 50
anos de idade, sendo que apenas
17% têm menos de 35 anos (USDA,
2011; Food, Nutrition & Science report, 2011; Jakubaszko e Pereira,
2012).
Particularmente no caso dos
Estados Unidos, diante da crise
econômica e diminuição dos subsí-

dios agrícolas (o que significa menor menor remuneração), os jovens
filhos de produtores rurais estão
migrando para a cidade para buscar
profissões que lhes deem maiores
salários e ainda, por que em alguns
casos (pasmem!) têm preconceito da atividade. Ainda, dificulta a asdiante dos colegas por possuírem similação e implementação, porteira adentro, dos desafios do século
“raízes” com o meio agrícola.
XXI, tais como: ideologias de Ministérios Públicos, NR31, custo de
produção, Novo Código Florestal,
É importante que o Protocolo Agroambiental, Certificação, enfim, a produção sob a óptica
jovem esteja inserido da sustentabilidade.
É importante que o jovem estena atividade agrícola ja inserido
na atividade agrícola para
para enfrentar estes enfrentar estes desafios e possibilitar
continuidade dos negócios da Fadesafios e possibilitar amília.
Para tanto, é fundamental que
a continuidade dos ele goste e tenha brilho nos olhos em
negócios da Família. fazer parte da atividade. Em contrapartida, faz-se necessária a abertura
de espaço para este jovem. Ainda,
existe a possibilidade do jovem inNo Brasil, acredito ser pouco tegrar-se junto aos núcleos de deprovável este sentimento de infe- senvolvimento da nossa cooperativa
rioridade a causa da fuga dos jo- e buscar informações técnicas, cavens do meio rural. Isso talvez se- pacitação e espírito cooperativo afim
ria possível nas estórias do Jeca de articular-se como elo entre estas
Tatu, criadas por Monteiro Lobato. exigências sustentáveis e a propriePor outro lado, há o esmagamento dade.
dos lucros, e um módulo mínimo de
Assim, diante da sinergia do joprodução, seja qual for a atividade vem ganhando maturidade e expeagrícola, tem sido necessário para a riência com os mais velhos, e ao
sobrevivência dos negócios.
mesmo tempo “oxigenando” o dia a
Este envelhecimento, atrelado dia da propriedade, está dado um
à falta de renovação, culmina, na importante passo na continuidade,
maioria das vezes, na dificuldade prosperidade dos negócios, e, conde introdução de novas tecnolo- sequentemente, o surgimento de
gias, bem como na implementação um “jovem produtor experiente”.
de ferramentas de gestão e análise
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PALESTRA

MANEJO VARIETAL É TEMA DE
PALESTRA EM TAQUARITINGA

O

Núcleo de Desenvolvimento de Taquaritinga
realizou, no dia 29 de janeiro, sua primeira reunião de 2013
com uma apresentação sobre “Manejo agronômico e varietal da cana-de-açúcar”. O palestrante foi o coordenador de Qualidade Agrícola da
Usina São Martinho, Marcos Antonio
Marcari. O coordenador de Cana de

Palestra reuniu representantes da Socicana, Usina
São Martinho e Núcleo de Taquaritinga da Coplana

Terceiros da Unidade, Carlos Alberto
Borba, e o gerente geral da Socicana, Cesar Luiz Gonzalez, também
estiveram presentes. No total, participaram mais de 70 cooperados.
Na palestra, ferramentas que auxiliam o produtor a escolher a variedade
de cana-de-açúcar mais apta para
determinada área, considerando o
ambiente de produção – solo e clima.
“O manejo varietal é bem com-

plexo, pois envolve muitas variáveis.
Para o produtor alcançar a máxima
produtividade, além de fazer o uso de
variedades certificadas, ele tem que
considerar a época de plantio e colheita, controle de plantas daninhas,
doenças e pragas, preparo do solo,
tratos culturais, tipo de adubação e
outros fatores. A interação de todas
estas questões terá relação direta nos
rendimentos de cada produtor”, explicou Marcos Marcari.
Nos últimos anos, o setor canavieiro passou por inúmeras mudanças, principalmente com a mecanização e a proibição da queima da
palhada. “Estas mudanças aumentaram as exigências quanto às variedades e características da cana. Além
de ser apropriada à mecanização,
deve apresentar brotação satisfatória
sob palha, ser resistente a doenças
e pragas, tolerar a seca, responder
bem em solos mais fracos (classificados como D e E) e ter maior longevidade (no mínimo seis cortes). Hoje,
um dos maiores custos do canavial é
na hora de reformá-lo.”
Dentre as doenças citadas pelo
coordenador de Qualidade Agrícola da
Usina São Martinho estão as ferrugens
laranja e marrom, além do carvão. “Especificamente a ferrugem alaranjada, a
doença ataca a área foliar, reduzindo
o processo de fotossíntese da planta
e, consequentemente, isso gera uma
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queda de produtividade. A saída é o
produtor plantar variedades resistentes”,
analisou.
Já em relação às pragas, Marcari
destacou o bicudo da cana-de-açúcar
(Sphenophorus levis), muito comum
nos canaviais do estado de São Paulo. As larvas deste inseto destroem o
rizoma da planta, causando prejuízos
que chegam a 30 toneladas por hectare, além de reduzir a longevidade do
canavial.
Ao final, Marcos Marcari lembrou
que os únicos fatores em que o produtor pode interferir no ciclo da cana
é a escolha das variedades e o gerenciamento do solo. “É importante
que ele escolha bem a variedade,
faça as operações e tratos necessários no solo para maximizar o rendimento. Nós sempre trabalhamos
com a redução dos custos, mas é
preciso investir em alguns processos, como controle de pragas e doenças, para que no final do ciclo se
produza mais”, concluiu.
O coordenador do Núcleo de
Taquaritinga, José Wagner Carqui,
avaliou o resultado do encontro. “Fiquei muito satisfeito com a quantidade expressiva de cooperados de
Taquaritinga e cidades próximas que
participaram da reunião, que teve
um tema muito interessante e bem
explanado pelos representantes da
Usina São Martinho”, comentou.

CARTA DE SOLO

PROJETO CARTA DE SOLOS E AMBIENTES
DE PRODUÇÃO COMPLETA UM ANO

D

ando continuidade ao projeto Carta de Solos e
Ambientes de Produção Edafoclimáticos, a Coplana, em uma parceria que completou um ano,
em 2013, com a Athenas Consultoria Agrícola, realizou a
segunda entrega do projeto, no dia 20 de janeiro, em Guariba. A carta de solos é uma ferramenta que agrega valor
à atividade, contribuindo com o uso de tecnologia de ponta
em um conceito de agricultura moderna e competitiva.
Os mapas técnicos foram distribuídos a oito produtores: José Francisco Baratella, Milady Ulian Nuno, Agrícola Pecuária Comercial Palmares Ltda., Aleudo Coelho
Santana, Antoninho Penariol, Élio Duarte Diana, Antônio
Genésio Chinelato e Fábio Trevisoli. Foram mapeadas
18 propriedades, totalizando 3.663 hectares.
“Em apenas um ano de projeto, mais de 7 mil hectares foram mapeados, facilitando a tomada de decisão
dos nossos cooperados na hora do plantio, colheita e
reforma do canavial. A tendência de crescimento do
número de cooperados é muito grande, pois agora
já temos vários produtores com a ferramenta na mão
e que podem opinar sobre os benefícios do projeto”,
destacou o gerente da Área Técnica e Ambiental da
Coplana, Amauri Asselli Frizzas.

O professor comentou que o bom manejo do solo é constituído de práticas simples e indispensáveis para o desenvolvimento da lavoura. No entanto, quando mal processadas,
essas práticas podem acarretar na degradação dos solos, o
que influencia diretamente na produção em qualquer cultura.
O palestrante citou algumas vantagens do projeto
carta de solos e ambientes de produção: aperfeiçoamento do manejo da cana, identificando as variedades
mais aptas aos diferentes tipos de solo e ambiente de
produção que uma mesma propriedade pode possuir;
melhor planejamento do período correto de plantio e
colheita; preparo e conservação do solo mais adequados, com maior controle na sistematização de talhões.

Opiniões
“Não tenho dúvida que este produto auxiliará e muito o produtor. Ele nos permitirá definir a escolha da
variedade de cana mais apta para cada tipo de solo,
definindo melhor a adubação. Estes e outros aspectos
contribuem para a maior longevidade do canavial e
rendimento final”, comentou o produtor Fábio Trevisoli.
“A carta de solos e ambientes de produção é uma importante ferramenta do produtor, principalmente na hora de
alocar uma variedade, já que existem inúmeras variedades
Apresentação
para diferentes tipos de solos e é a partir disso que podeDurante o evento, os produtores acompanharam mos explorar o maior potencial produtivo da área. Eu achauma palestra sobre o uso dos mapas, com o profes- va que na minha propriedade havia somente solo do tipo C,
sor da Esalq (Escola Superior de Agricultura “Luiz de mas os dados mostraram que temos solos A e B e agora
Queiroz”), Jairo Antonio Mazza.
posso alocar outros tipos de variedades para obter maiores
rendimentos. Tenho certeza de que este material vai nos
ajudar muito”, analisou o produtor Toni Angelo Chinelato.

Antoninho Penariol foi um dos oito produtores
que receberam a Carta de Solos.

Como participar
Todos os produtores rurais cooperados podem integrar
o projeto, desde que estejam regularizados com a Coplana. O produtor deve ter em mãos o mapa georreferenciado da propriedade, com a identificação das curvas de
nível. Uma equipe da Coplana faz a coleta das amostras
de solos. Após todos os levantamentos, os documentos
são entregues duas vezes ao ano: em julho e dezembro.
Para mais informações, o produtor pode entrar em contato
com o departamento técnico da cooperativa.
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safra

USINA SÃO MARTINHO EN
COM MOAGEM DE 7,6 M
Resultado é o terceiro maior da

P

elo 13º ano seguido, a Usina São Martinho realizou seu encontro de encerramento de safra junto
com a Socicana. O evento ocorreu no dia n 15
de dezembro e contou com a presença de produtores e
familiares, além de gestores, diretores e representantes
das duas entidades.
O evento discutiu as perspectivas e os desafios
do setor sucroenergético nacional. “Tivemos mais uma
safra complicada, mas com uma melhora de produtividade. Temos ainda grandes desafios a superar, como
os custos de produção e precisamos urgentemente recompor as nossas boas produtividades para que
possamos continuar vivos no setor. A Socicana está
fazendo sua parte, dando condições para que seus as-

sociados regularizem sua atividade”, disse o presidente
da Socicana, Delson Luiz Palazzo.
O coordenador de Cana de Terceiros da Usina São
Martinho, Carlos Alberto Borba, falou de números da safra
2012/2013. “Esta foi a terceira maior safra da nossa unidade, com 3,147 milhões de toneladas processadas de cana
proveniente dos fornecedores. A usina tem previsão de processar 7,6 milhões de toneladas.” Borba também comentou
que a safra foi um pouco mais curta que as anteriores,
devido ao período chuvoso, principalmente entre maio e
junho, o que, por outro lado, contribuiu para um ganho de
produtividade agrícola, que foi de 94 toneladas de cana por
hectare e um ATR [Açúcar Total Recuperável] um pouco
menor do que esperávamos. A cana bis alcança em torno
de 7 mil hectares, ou 750 mil toneladas, que serão colhidas
em 2013. Para a próxima safra, a unidade industrial projeta
uma moagem aproximada de 8,4 milhões de toneladas,
dependendo das condições climáticas.
Segundo o diretor superintendente do grupo São Martinho, Agenor Pavan, o relacionamento com os parceiros e
fornecedores é um patrimônio que deve ser cuidado. “Essa
é a melhor alternativa de negócio e, para isso, sabemos
que precisamos ter qualidade, ser eficazes e muito competitivos em custos para cobrar menos nos nossos serviços.
Buscamos também uma excelência de relacionamento e
trabalhamos isso no nosso dia a dia, focados, principalmente, na difusão de tecnologia, aumentando a qualidade
e a velocidade da informação e, acima de tudo, tendo
muita transparência e lisura nas negociações”, destacou.
O presidente da Orplana (Organização de Plantadores
da Região Centro-Sul do Brasil) e membro do Conselho
da Socicana, Ismael Perina Junior, citou que as entidades de classe têm se empenhado em representar o
setor sucroenergético em todos os níveis. “Participamos
de inúmeras audiências públicas no Senado e Câmara
Federal, junto a organismos ambientais, mas sabemos
que a batalha com o governo é difícil. Temos uma grande
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NCERRA SAFRA 2012/2013
MILHÕES DE TONELADAS
história da Unidade Industrial
tarefa para o futuro, como aumentar nossa produtividade
e reduzir custos de produção. Cabe a nós, produtores,
juntamente com Coplana, Sicoob Coopecredi e Socicana,
buscar este caminho, que é certamente o jeito mais fácil
de permanecer vivos no setor.”
“Prezamos sempre pelo fortalecimento de todas as organizações, sejam elas industriais ou da produção em si.
Todos nós temos de nos adequar às mudanças, buscar
novos conhecimentos. E a função da indústria e das nossas organizações é tentar transmitir o que há de mais
atual aos produtores”, concluiu o vice-presidente da Socicana, Roberto Cestari.

Cenário da demanda por alimentos
sofre mudança mundial
No encontro, o produtor assistiu à palestra “As perspectivas dos mercados de açúcar e etanol em 2013”, proferida por Alexandre Mendonça de Barros. Ele é agrônomo,
analista de mercado, sócio diretor da MB Agro e conselheiro independente da Coplana. Atualmente ocorre uma
mudança relevante no cenário da demanda por alimentos.
Como fatores que interferem no preço: crescimento da população e aumento da urbanização; crescimento da renda
em países emergentes; aumento da demanda por biocombustíveis; e atuação de fundos de investimentos no setor
agrícola. “2012 é o ano de maior transformação talvez na
história recente. Pela primeira vez, a renda gerada nos países pobres será maior do que a gerada nos países ricos. É
uma transformação profunda e que aumentou muito a renda
dos países emergentes, especialmente na Ásia. Além disso,
a população é cada vez mais urbana e muda o cenário,
já que aumenta a procura por alimentos, como grãos, por
exemplo. Quando sobe o preço dos grãos, o preço de insumos - fertilizantes, defensivos - e máquinas acompanha
esta tendência.”
A safra 2012/2013 de cana-de-açúcar no Centro-Sul

do país deve alcançar 520 milhões de toneladas, com uma
produção aproximada de 32,7 milhões de toneladas de açúcar e mais de 21 bilhões de litros de etanol. Na safra anterior,
a moagem havia sido de aproximadamente 493 milhões de
toneladas. “Mesmo a indústria colhendo mais cana nesta
safra 2012/2013, o teor de açúcar foi mais baixo, sendo que
as produções de açúcar e etanol serão muito semelhantes
ao verificado na safra precedente”, citou o analista.
Dentre os principais fatores para o crescimento da safra 2012/2013, estão: aumento de novas áreas de plantio
em São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul e Paraná. Além disso, houve maior reforma
nos canaviais (18 meses) na região Centro-Sul – 950 mil
hectares foram reformados para a safra 2012/2013. Já no
ciclo anterior, eram 710 mil hectares.
Alexandre Mendonça de Barros comentou que a produção de etanol não acompanhou o crescimento da frota
flex no Brasil. “Em 2009, o país vendeu 10 milhões de
veículos e este ano devemos chegar a 19 milhões. Nossa produção caiu quase 4 bilhões de litros de etanol se
comparado a 2009, o que vai na contramão do crescimento da frota. Os consumidores estão migrando para a
gasolina e causando um problema para a Petrobras que
precisa importar o combustível”, finalizou.

Enfrentamento de desafios

Um momento que também chamou a atenção dos
produtores foi a conversa com Sidney Menossi, assessor para Desenvolvimento de Pessoas do Grupo
São Martinho. Sidney tem uma visão humanista, que
leva para o ambiente de trabalho. “Em muitos momentos do nosso dia a dia, temos de refletir; o caminho é a reflexão. Temos de otimizar nossas ações,
trabalho e saber usar o nosso tempo. A minha dica é
que não cedamos diante de qualquer adversidade. É
preciso enfrentá-la todos os dias, só assim conseguiremos ir para a frente.”
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safra

AMENDOIM
COPLANA PROJETA
A MAIOR SAFRA DA
HISTÓRIA

A

Unidade de Grãos da Coplana, maior cooperativa do país em amendoim, projeta
um recebimento próximo a 3,2 milhões de
sacas de 25 kg de amendoim em casca na safra
2012/2013, quantidade recorde em toda a sua história, superando em 600 mil sacas o número obtido
no ano passado - 2,6 milhões de sacas. A Coplana
representa hoje 27% do amendoim produzido no país.

A Cooperativa estima que das 90 mil toneladas de
amendoim em casca que receberá nesta safra, aproximadamente 32 mil toneladas em grãos deverão ser
exportados. “Este volume que a Coplana espera exportar é superior ao que exportamos em 2012, que
foi em torno de 25 mil toneladas. O mercado está
buscando um produto de qualidade cada vez maior e a
Coplana está preparada para atender esta demanda”,
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disse o gerente do departamento Comercial de Grãos,
Francisco de Assis Politi.
A Coplana possui mais de 130 produtores de amendoim, que plantam o grão em várias regiões do Estado
de São Paulo - principalmente na Alta Mogiana, além
de Minas Gerais. Juntos, na safra 2012/2013, plantaram aproximadamente 17.500 hectares, um crescimento de 12,7% em relação à safra 2011/2012, quando
a área total foi de 15.279 hectares. Além das áreas
tradicionais, nesta safra houve expansão para novas
áreas no estado de São Paulo, como Pereira Barreto,
Monte Aprazível e Barretos. Juntas, estas localidades
somam 1.010 hectares.
Dentre os fatores para o recebimento recorde, estão: funcionamento pleno da nova planta industrial,
cujo investimento foi de aproximadamente R$ 30 milhões; crescimento da área de plantio na região; e
clima favorável até o momento.

O clima

“Nos últimos anos, o clima tem se comportado de
maneira muito diferente, uns com seca prolongada,
outros com excesso de chuvas”, afirma o gerente do
departamento de Desenvolvimento Agrícola da Unidade
de Grãos, Paulo Henn.
Em 2012, houve contratempos, como chuva no final
de setembro, associada a uma temperatura baixa e,
na sequência, um período de estiagem até meados
de outubro. Este cenário retardou o desenvolvimento
das áreas plantadas ou atrasou o plantio. Depois,
chuvas esparsas, localizadas e de pouca intensidade até janeiro. Após este período, boa precipitação,
fazendo com que as lavouras tivessem grande recuperação.
Apesar de contratempos, prevemos que as lavouras
apresentem boa produtividade. E com a ajuda do clima
na colheita, teremos uma excelente safra neste ano”,
analisou Henn.

Movimento da Safra

Além dos colaboradores da Unidade, cerca de
500 profissionais trabalham na safra, auxiliando no
recebimento do amendoim, no transporte e armazenamento do produto em casca. “A Coplana está preparada para receber esta quantidade recorde. Todos

os colaboradores foram treinados e estão capacitados
para receber o volume esperado. Teremos, com isso,
uma safra tranquila e de alta qualidade no seu sistema operacional de recebimento”, comentou o gerente
de Produção de Amendoim da Unidade de Grãos,
Valdeci Malta da Silva.

Novidade

Além do recorde da produção do grão, esta safra
marca também a primeira multiplicação das sementes
da variedade Granoleico, com alto teor de ácido oleico.
A projeção é que 100% desta variedade sejam plantadas já na safra 2013/2014, em atendimento a uma
solicitação do mercado, cada vez mais exigente.

Soja

A previsão de recebimento da soja é de aproximadamente 42 mil toneladas nesta safra, fruto de um
aumento de 40% na venda de sementes. Houve um
sensível aumento na área plantada devido aos ótimos
preços praticados no mercado em 2012. No total, 30
mil toneladas do grão são de cooperados, com uma
área de 5 mil hectares. O restante vem de empresas
com parceria de prestação de serviços.

Milho

A Unidade de Grãos continuará recebendo o milho,
fazendo a padronização e estocagem dentro das normas de segurança e higiene exigidos pela legislação. A
perspectiva de recebimento para a safra 2012/2013 é de
aproximadamente 6.500 toneladas e área aproximada
de 1.100 hectares.

revista COPLANA 11

ATO COOPERATIVO

ATO COOPERATIVO

A

Coplana realizou, no dia 24 de janeiro, em Jaboticabal, a primeira reunião
do Ato Cooperativo do Amendoim de
2013. Durante o encontro, foram apresentados
números e estatísticas da safra, previsão de recebimento, dentre outros assuntos. Na ocasião,
foi apresentado o gerente de Operações da Unidade de Grãos, Roberto Moraes.
Durante o Ato Cooperativo, o vice-presidente
da Coplana, Roberto Cestari, entregou uma doação ao gerente de Captação de Recursos do Hospital de Câncer de Barretos, Luiz Antônio Zardini,
no valor de R$ 91.265,84. O valor doado é proveniente de parte da produção de grãos (amendoim,
soja e milho) de cooperados da Coplana, que definem, no início da safra, quantos sacos destinarão
ao hospital. Ao comercializar o produto, a Cooperativa apura o resultado e destina à entidade.
O superintendente da Coplana, José Arimatéa
Calsaverini, destacou que 2012 foi um ano recorde
em recebimento de amendoim e que, dentre as
conquistas no ano, estiveram a nova planta industrial, uma das quatro maiores da América Latina, a reestruturação do modelo de recebimento
e o funcionamento da planta de semielaborados,
além da recertificação pela BRC - Norma Global
de Segurança de Alimentos, em grau A, o mais
elevado nível. A certificação comprova a vocação
da Coplana em se manter como referência e líder
na sua área de atuação. “Essas são conquistas
que vamos levar para o futuro com capacidade de
gerar resultados e apoiar o cooperado.”
Roberto Cestari, vice presidente da cooperativa,
enalteceu o desempenho e o apoio dos cooperados. “Trabalhamos com a máxima idoneidade.
Agradecemos a coragem dos senhores produtores em superar os desafios que o campo impõe
e também a confiança que depositaram na equipe
Coplana”, concluiu.

O gerente de Captação de Recursos do Hospital de Câncer de
Barretos, Luiz Zardini, representou a instituição

Produtores discutem novos processos da Cooperativa

R$ 91.265,84 - Valor doado é proveniente da
produção de grãos dos cooperados
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CERTIFICAÇÃO

COPLANA AGORA
FAZ PARTE DO Sedex
O Banco de Dados Mundial da Transparência Corporativa

A

Coplana agora faz parte
da Sedex, Supplier Ethical Data Exchange, uma
organização não governamental
localizada em Londres, Inglaterra,
mantida por 23 setores de atividades espalhados por 150 países.
A Sedex mantém atualizado um
banco de dados, de vários segmentos industriais, com informações a respeito da área instalada,
número de funcionários, segmento de atuação, responsabilidade
socioambiental, dentre outros. As
informações contidas neste banco
de dados seguem o ETI – Ethical
Trade Initiative – programa criado
por grandes empresas, principalmente da Europa, que estabelece

padrões nas questões ambientais,
normas trabalhistas, saúde, segurança do trabalho e ética comercial.
Quando a empresa faz parte do
Sedex, representa que sua atuação
atende às legislações vigentes e

Integrar o Sedex coloca a Coplana em um seleto grupo de empresas que atendem
rigorosamente legislações e programas de responsabilidade socioambientais
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também que atua dentro de um alto
padrão de responsabilidade socioambiental, com ética e transparência nas relações de mercado.
Assim, as empresas integrantes
passam periodicamente por auditorias externas, e os resultados são
publicados, ficando acessíveis ao
mundo inteiro.
“Integrar a Sedex significa muito
para nós. Representa um dos valores que a Coplana mais preza, que
é a transparência. Através da Sedex, nossos clientes podem encontrar informações importantes sobre
a nossa empresa e atividades desenvolvidas dentro da Unidade de
Grãos”, comentou o coordenador
de Gestão de Qualidade da Unidade de Grãos da Coplana, José Luiz
Morelli Bariani.

ARTIGO

UM SATÉLITE DE MIOPIAS NA CANA
(continuação)

Na edição anterior da Revista, publicamos o início do artigo, que trouxe
um resumo da falta de visão do setor “e a consequente perda de grande
oportunidade de desenvolvimento econômico, social e ambiental”. Abaixo, as
demais partes, expostas na figura satélite de insensibilidades.

Continuamos com a explicação a partir do item 3. E no site www.coplana.com.br, no link Revista Coplana, o leitor encontra o artigo completo.
3 – Insensibilidade ambiental – a falta de etanol para abastecer a crescente
frota flex (3 milhões de novos automóveis por ano) e o aumento do consumo
de gasolina está fazendo com que o Brasil deixe de atender as metas ambientais fixadas pelo país nas instituições internacionais. Como as emissões
do etanol estão em 10 a 15% das emissões de gasolina, somente no Estado
de São Paulo, de acordo com o Consema, entre 2009 e 2011 houve um
aumento de emissões de 3,4 milhões de toneladas de CO2 pela troca do
etanol pela gasolina.
Por mais incrível que possa parecer, as ONG’s ambientalistas não abraçam a
causa do etanol, criando uma campanha, por exemplo “veta Gasolina”, como a
eficiente campanha “veta tudo Dilma” que orquestraram durante os debates do
Código Florestal. Um exemplo desta falta de sensibilidade do Governo na questão ambiental está a recente regulamentação que vai obrigar os postos de combustível a divulgar o benefício econômico do etanol, mas por que não obrigar os
postos a divulgarem o benefício ambiental? Isto não está na regulamentação.
4 – Insensibilidade em relação a trabalho e capacitação – O Brasil tem uma das
legislações trabalhistas mais anacrônicas entre os países produtores de cana,
e isto aumenta muito os custos de produção no campo e nas Usinas, além de
uma criminosa indústria de indenização instalada no setor. O trabalho no Brasil
teve grande ganho salarial nos últimos dez anos, mas pouquíssimo ganho de
produtividade. Mão de obra hoje é desvantagem competitiva no Brasil.
5 – Insensibilidade com o setor de bens de capital – O Brasil desenvolveu
ao longo dos últimos 50 anos uma indústria de bens de capital destinada
ao setor sucro-energético admirada mundialmente, geradora de inovações e
muitos empregos. Hoje este setor encontra-se em enorme dificuldade pois
praticamente não se fazem mais usinas novas devido ao baixo retorno do
investimento. Suas vendas caíram e a crise se instalou no setor desde 2008.
Isto poderia ter sido evitado.
6 – Insensibilidade com a balança comercial – aqui o fato é grave. A lacuna
de etanol competitivo no mercado interno está fazendo com que o Brasil importe uma quantidade brutal de gasolina. A estimativa é que o Brasil gaste em
2020 US$ 58 bilhões em importações de gasolina, recurso hoje inexistente
no escasso saldo comercial do Brasil.
Fora isto, poderíamos ter mais etanol para atender todo o espaço aberto nos
EUA para o etanol de cana, além de ter mais açúcar para exportar. Se o Brasil
conquistar 60% do crescimento do consumo mundial de açúcar até 2020, po-

deria trazer no período US$ 80 bilhões ao país. Este
é um grave problema da falta de visão do Governo
brasileiro, prejudicando a balança comercial.
7 – Insensibilidade de logística e abastecimento – ao
zerar a CIDE na gasolina, o Governo retirou R$ 7
bilhões que seriam investidos em infra-estrutura logística, na já combalida
logística brasileira. Fora isto, ao não planejar adequadamente, estimular a
venda de carros novos, e não dispor de suficiente estrutura para importação,
o Governo verá faltar gasolina no Brasil, o que deve prejudicar fortemente
sua popularidade.
8 – Insensibilidade com a Petrobras – ao importar gasolina mais caro que o
preço vendido aqui dentro do Brasil, o Governo força a área de abastecimento
da Petrobrás a prejuízos incalculáveis, afetando o valor da empresa, a capacidade de investimento e sua vida econômica.
9 – Insensibilidade com a inovação – diversas empresas estão trazendo inovações que permitem um uso muito maior da cana. Estas vão desde o plástico,
o diesel, o querosene, a gasolina de cana, e com a escassez de cana, estas
oportunidades não poderão ser aproveitadas na velocidade necessária ao Brasil.
10 – Insensibilidade com a comunicação e posicionamento – no exterior só se
fala bem, só se elogia a cana e sua capacidade de suprir energia. Aqui no Brasil, na maioria das vezes o que se tem são críticas infundadas, o que demostra,
por parte do Governo e da sociedade, uma profunda falta de entendimento dos
benefícios que todos recebemos por termos a cana instalada no Brasil.
11 – Insensibilidade tributária – por ser de fontes renováveis e não poluentes, o etanol, a bioeletricidade da cana mereceriam um tratamento tributário
absolutamente diferente do observado na gasolina, nas outras formas não
renováveis de eletricidade. Não é o que se observa. Idem para a bioeletricidade da cana.
Feitas estas ponderações, é fácil se chegar a uma conclusão que existe por
parte do Governo Federal, principalmente, mas também dos Governos Estaduais, e consequentemente da sociedade brasileira, uma miopia impressionante
com as possibilidades que a cana poderia trazer em desenvolvimento econômico, social e ambiental. Há anos que alerto via palestras e artigos na grande
imprensa de todos estes problemas, mas lamentavelmente a inoperância nesta
área é inacreditável, talvez “como nunca antes vista na história deste país”.
E qual seria a agenda? O duro é dizer que faz mais de dois anos que
apresento esta agenda, e praticamente nada foi feito. Não é possível recuperar este apagão dos últimos quatro anos, mas é possível rapidamente tomar
medidas, para que os investimentos voltem:
a) aumentar a mistura de anidro na gasolina para 25%, o que consumiria
mais de 1 bilhão de litros de etanol, influindo positivamente nos preços do
açúcar e nas rentabilidades do setor; b) zerar a cobrança de PIS e Cofins no
etanol, reduzindo 12 centavos no custo do litro; c) trabalhar para que Estados
reduzam a incidência de ICMS no etanol (em alguns casos, responsável
por mais de 55 centavos do preço final); d) permitir um ligeiro aumento do
preço da gasolina na bomba, sem impacto inflacionário (10 a 20 centavos por
litro); e) encontrar institucionalmente maneiras para agilização dos apoios do
BNDES (Prorenova, e outros), via Cooperativas ou outros mecanismos. Hoje
existe enorme dificuldade em conseguir acesso aos recursos disponibilizados;
f) Reduzir ou eliminar os impostos sobre equipamentos (bens de capital)
dos greenfields ou de expansões, uma vez que estes projetos têm impostos
acumulados de quase 25%. g) Leilões específicos para a bioeletricidade da
cana, com tributação diferenciada, que reflita seu aspecto renovável e limpo.
Com estas medidas, Governo brasileiro promoverá o crescimento do
PIB via investimentos e não via consumo, que hoje representa a maioria das
medidas de estímulo tomadas. Investimentos estes que vão gerar produção,
impostos, empregos e interiorização de desenvolvimento.
MARCOS FAVA NEVES é professor titular de planejamento e estratégia na FEA/USP Campus Ribeirão Preto e coordenador científico do Markestrat. É conselheiro profissional da Coplana.
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VISITA

EXECUTIVOS DE 20 PAÍSES VISITAM
A UNIDADE DE GRÃOS

Nova planta industrial impressiona executivos

A

Unidade de Grãos da Coplana recebeu, no dia 28
de fevereiro, uma comitiva
composta por cerca de 50 executivos
da parceira multinacional Syngenta, de
20 países diferentes, vindos da Europa, Ásia, América do Sul e do Norte. O objetivo foi conhecer a cultura
do amendoim, os processos de pós-colheita e comercialização realizados
pela Cooperativa. Diretores e gestores
recepcionaram os executivos.
A visita do grupo faz parte do
programa ALPS – Agribusiness Leadership Plus, desenvolvido para
executivos da multinacional que demonstram potencial para funções de
liderança. O objetivo da iniciativa é
fornecer conhecimento do agronegócio mundial em culturas atendidas pela empresa, propondo novas
ideias e soluções, aperfeiçoando a
capacidade de negócios e relacionamento da Syngenta com parceiros.
A comitiva visitou a Unidade de
Grãos da Coplana e assistiu a uma
apresentação feita pelo superintendente, José Arimatéa Calsaverini,

sobre a atuação da Cooperativa,
importância da cultura do amendoim
para o país e o papel da Coplana no
contexto nacional e internacional.
“Esta é a primeira vez que visito a
Coplana e a minha impressão é que
a Cooperativa é muito profissional no
que faz. Ela é altamente mecanizada, com tecnologia de ponta e estou
muito impressionado com toda a estrutura que vi. Nós estivemos em outras cooperativas, bem diferentes do
que eu notei aqui na Coplana, uma
vez que ela possui tecnologia muito
moderna”, disse o líder mundial do
programa, Guy Kempfert.
Em relação ao amendoim produzido em áreas de renovação de cana-de-açúcar, Kempfert se mostrou
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surpreso com os inúmeros benefícios
que o grão gera para a agricultura e
economia da região. “Eu acho que é
uma ideia muito boa usar o amendoim, explorando o marketing como
estratégia para vendê-lo e também
gerar resultados. Um segundo ponto é
que o grão é importante para fertilizar
o solo, beneficiado também pelo clima
local para a sua produção. Agradeço
toda a atenção que os membros da
Cooperativa nos deram durante nossa visita aqui”, concluiu.
“Receber uma visita como
esta, composta por executivos
da Syngenta de muitos países
significa nos colocar em contato com formadores de opinião,
com pessoas importantes que
se relacionam com os seus
mercados e passar para eles
uma imagem positiva do nosso
produto. Isso significa expandirmos a visibilidade da marca e criar
contatos importantes em outras regiões
dentro do nosso plano de internacionalização dos negócios e de atuação
global”, destacou o superintendente da
Coplana, José Arimatéa Calsaverini.
“A presença de executivos da
multinacional Syngenta, de 20 países
diferentes, cuja matriz está na Suíça, mostra a importância do trabalho
executado pela Coplana, além de que
estes profissionais multiplicarão as
informações sobre nossos serviços
em outros lugares do mundo, contribuindo com a imagem internacional
do nome Coplana”, finalizou o conselheiro independente da Coplana e
também coordenador do programa no
Brasil, Marcos Fava Neves.
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SUSTENTABILIDADE

SOCICANA PARTICIPA DE PROJETO
INOVADOR PARA CERTIFICAÇÃO
DA CANA-DE-AÇÚCAR
Assegurar a sustentabilidade da cana-de-açúcar, com a definição de critérios
e padrões para a produção. É com este
objetivo que a Socicana, em parceria com
a Usina São Martinho e a fundação Solidariedad, está convidando associados para
participar de um projeto pioneiro de certificação socioambiental. Trata-se do Bonsucro, uma iniciativa que busca atender às
novas exigências do mercado, nas questões ambientais, econômicas e sociais.
Os produtores que participarem do
projeto serão orientados para o atendimento a essas exigências do mercado e
da legislação vigente. O ponto de partida
é a realização de um autodiagnóstico,
com base nas informações fornecidas
pelos próprios produtores. Cada um receberá um relatório individual e confidencial com os pontos fortes e aspectos que precisam ser melhorados dentro
dos conceitos de sustentabilidade. E terá
acesso ainda, à análise sobre a situação
geral do grupo e oportunidades para
aprimoramento.
Como exemplo, o participante saberá
se a propriedade está de acordo com a
legislação ambiental e se os funcionários
usam Equipamentos de Proteção Individual
adequadamente.
“Ao aderir, o produtor comprovará que
pratica uma produção ambiental e socialmente correta, seguindo o que determina
as legislações vigentes. Desta maneira, o
produto dele será aceito com mais facilidade. O selo ainda não é obrigatório, mas
a médio e longo prazo será exigido pelas
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usinas para o recebimento da cana de fornecedores. Estamos trabalhando pensando
no futuro e auxiliando nossos associados a
se fortalecerem no setor”, explicou o presidente da Socicana, Delson Luiz Palazzo.
“Com esta iniciativa, estamos antecipando uma tendência de mercado que exige, dentro da cadeia sucroenergética, boas
práticas de produção, ambiental, social
e trabalhista. O mercado consumidor de
etanol e açúcar, através das unidades industriais, será cada vez mais exigente em
sustentabilidade e, em um futuro próximo,
haverá necessidade que também a cana-de-açúcar produzida pelos fornecedores
tenham este selo de boas práticas. Quem
não se atualizar poderá ter problemas na
comercialização da matéria-prima”, alertou
o gerente geral da Socicana, César Luiz
Gonzalez.

Bonsucro

A certificação Bonsucro foi criada em
2005, indicando princípios e critérios socioambientais nas regiões de cultivo de
cana em todo o mundo. O objetivo é reduzir o impacto da produção no meio ambiente, buscando benefícios para produtores e demais envolvidos no setor.
Como determinações do padrão Bonsucro, estão: cumprimento da legislação;
respeito aos direitos humanos e trabalhistas; gerenciamento da eficiência dos insumos, da produção e do processamento
para aumentar a sustentabilidade; e gerenciamento da biodiversidade e de ecossistemas.

ATR

CONSECANA

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

CIRCULAR Nº 16/12 - DATA: 28 de fevereiro de 2013

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 fevereiro de 2013 e ajuste parcial da safra 2012/2013.
O preço médio do kg de ATR para o mês de fevereiro, referente à Safra 2012/2013, é de R$ 0,4784. 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 Fevereiro e os acumulados até FEVEREIRO, são apresentados a seguir:

MÊS

Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro/13
Fevereiro
Acumulado
Fevereiro/13

ABMI

56,44
54,59
55,12
56,96
56,08
49,85
50,57
50,20
49,12
48,80
47,98
52,44

ABME
46,24
50,08
48,07
43,43
43,32
43,19
43,33
43,72
43,32
40,60
37,88
44,28

AVHP
51,10
55,59
53,45
47,27
48,02
47,47
46,00
46,24
45,99
43,14
40,53
47,96

EAC

1259,70
1294,30
1234,00
1232,50
1198,70
1198,90
1140,00
1234,90
1287,20
1302,50
1352,70
1247,00

EHC

1191,40
1140,10
1082,80
1059,90
1041,70
1062,40
1010,60
1095,90
1132,50
1144,60
1232,00
1109,09

EAI

1321,20
1331,40
1340,70
1315,00
1277,80
1286,10
1194,10
1252,20
1334,60
1371,20
1368,10
1306,36

EHI

1217,90
1176,00
1114,80
1101,20
1078,20
1104,30
1060,00
1127,40
1157,70
1160,40
1203,20
1132,96

EAE

1230,96
1391,05
1375,88
1383,59
1347,07
1320,53
1311,98
1287,13
1365,29
1381,07
1324,43
1342,32

EHE

1434,51
1294,37
1370,20
1192,28
1150,17
1175,60
1134,89
1115,09
1123,20
1143,54
1187,55
1204,84

Os preços do Açúcar de Mercado Interno (ABMI) incluem impostos, enquanto que 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 Janeiro e acumulados
até JANEIRO, calculados com base nas informações contidas na Circular 01/12, são os seguintes:

MÊS

Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro/13
Fevereiro
Acumulado
Fevereiro

ABMI

0,5255
0,5082
0,5132
0,5303
0,5221
0,4641
0,4709
0,4674
0,4573
0,4544
0,4467
0,4882

ABME

0,5367
0,5813
0,5580
0,5041
0,5029
0,5013
0,5030
0,5075
0,5029
0,4713
0,4397
0,5140

AVHP

0,5908
0,6427
0,6180
0,5465
0,5552
0,5488
0,5318
0,5346
0,5317
0,4988
0,4686
0,5545
MÊS
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro

EAC

0,4472
0,4595
0,4381
0,4376
0,4256
0,4256
0,4047
0,4384
0,4570
0,4624
0,4802
0,4427

EHC

0,4414
0,4224
0,4012
0,3927
0,3860
0,3936
0,3744
0,4060
0,4196
0,4241
0,4565
0,4109

EAI

0,4691
0,4727
0,4760
0,4669
0,4536
0,4566
0,4239
0,4446
0,4738
0,4868
0,4857
0,4638

Preço Médio do kg de ATR
Acumulado
Mês
0,4976
0,4976
0,5066
0,5109
0,5020
0,4943
0,4922
0,4702
0,4858
0,4651
0,4806
0,4583
0,4761
0,4497
0,4746
0,4635
0,4743
0,4678
0,4791
0,4607
0,4784
0,4536
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EHI

0,4512
0,4357
0,4130
0,4080
0,3995
0,4091
0,3927
0,4177
0,4289
0,4299
0,4458
0,4198

EAE

0,4370
0,4938
0,4885
0,4912
0,4782
0,4688
0,4658
0,4570
0,4847
0,4903
0,4702
0,4765

EHE

0,5315
0,4796
0,5077
0,4417
0,4261
0,4356
0,4205
0,4131
0,4161
0,4237
0,4381
0,4464

