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Herbicida
na chuva ou na seca?

Sicoob Coopecredi comemora 1 ano de Livre Admissão e 
mais um ponto no  ranking     A2+

Qual a melhor opção para a eficiência 
no controle das ervas daninhas?

COPLANA TEM DESEMPENHO RECORDE E CRESCE 8%
SOCICANA REÚNE ASSOCIAÇÕES PARA A CERTIFICAÇÃO 

DO PRODUTOR DE CANA
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Quanto mais você usa, 
mais pontos acumula.

Quais as vantagens em usar os Cartões Sicoob? 

• Ao fazer suas compras com o Sicoobcard você garante mais agilidade na operação, segurança e também 
maior controle de seus gastos. Tudo vem registrado na fatura. 

• Outra grande vantagem, é que o Associado do Sicoob Coopecredi não paga taxa de anuidade. 

• Porém, é importante utilizar o cartão, porque a Cooperativa tem despesas com a operadora, apesar de não 
repassar aos seus associados. Assim, quanto mais você usa, mais fortalece os serviços da Cooperativa. 

• E você participa automaticamente do Sicoobcard Prêmios, um Programa de recompensas exclusivo dos 
cartões: 

• Sicoobcard MasterCard Platinum, 
• Sicoobcard MasterCard Gold, 
• Sicoobcard MasterCard Empresarial, 
• Sicoobcard MasterCard Clássico, 
• Sicoobcard Cabal Gold, 
• Sicoobcard Cabal Empresarial e 
• Sicoobcard Cabal Clássico

Os pontos acumulados a cada compra podem ser trocados por prêmios.

Você consulta seu saldo no demonstrativo de pontos na fatura mensal do cartão ou na Central de Atendimento 
Sicoobcard: 0800-702-0756.
Para trocar pontos por prêmios basta se cadastrar no site e realizar a escolha do prêmio desejado, de acordo 
com a quantidade de pontos disponíveis.

É muito, muito fácil. 

Cartões 
Sicoobcard
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COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE GUARIBA
BALANCETE MENSAL ENCERRADO EM 31 DE MAIO DE 2013

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Período : 01/04/2013 a 30/04/2013
Emissão: 20/06/2013

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 14.352.610,05 (qua-
torze milhoes, trezentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e dez Reais 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 abril de 2013.
Delson Luiz Palazzo 

Presidente
HELIJA Organização Contábil S/S Ltda.

Antonio Carlos Ijanc
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EDITORIAL 
Sicoob Coopecredi comemora seu 
primeiro aniversário como livre admissão
Nem parece, mas lá se vai o 

primeiro ano de funcionamento do 
Sicoob Coopecredi como Cooperativa 
de Livre Admissão. Período de muito 
aprendizado e, confesso, de alguns 
receios, pois a mudança é grande. 
Saímos daquele nosso ambiente de 
amplo conhecimento, pois foram 
trinta e seis anos trabalhando, 
inicialmente com produtores de cana-
de-açúcar e, num período não muito 
longínquo, agregamos as diversas 
categorias de produtores rurais. 
Mais recentemente, agregamos 
pessoas que faziam parte da família 
dos produtores e algumas empresas 
vinculadas, de uma forma ou de 
outra, com as atividades rurais.

O nosso plano de negócios entre-
gue ao Banco Central prevê um cres-
cimento do número de associados 
como também um aumento nos ne-
gócios desenvolvidos, promovendo, 
então, maior rede de atendimento 
e, certamente, melhor rentabilidade. 
Fomos a campo.

Passado este primeiro ano, já 
observamos um maior número 
de associados trabalhando com a 
Cooperativa, procurando, é lógico, 
manter sempre presente nosso 
aprendizado de tantos anos no que 
diz respeito à segurança e solidez.

Para tanto, houve necessidade 
de adequarmos nosso quadro de 
funcionários. Algumas contratações 
aconteceram em todos os Postos de 
Atendimento, e os treinamentos são 
constantes para que consigamos 
manter a qualidade de atendimento 
demonstrada nas pesquisas dos últi-
mos anos. Porém, este é somente o 
início dos trabalhos. Precisamos da 
colaboração de todos os associados 
já tradicionais, que saiam a campo 
também levando, aos amigos que 

não são associados, as grandes vanta-
gens que existem em trabalhar com 
a Cooperativa. Indiquem pessoas idô-
neas e empresas já consolidadas para 
fazer parte do nosso quadro social. 
Nossos gerentes poderão apresentar 
o Sicoob Coopecredi e as oportunida-
des para o negócio ou a vida dessas 
pessoas que ingressam. É importante 
que o associado participe cada vez 
mais, que faça do Sicoob Coopecredi 
a sua principal instituição financeira.

Nos próximos meses, iremos 
concentrar esforços na divulgação 
de nossos produtos e solicitamos, 
a cada um dos associados, que 
se comprometa em trazer pelo 
menos duas pessoas para abrir uma 
caderneta de poupança conosco. 
Para esta abertura, basta comparecer 
ao PA (Posto de Atendimento) e abrir 
a Conta Poupança. Não é necessário 
ser associado. Vamos nos esforçar. 
Certamente valerá a pena. Que tal?

Outro ponto que será foco de 
atenção nesta etapa, diz respeito aos 
Cartões de  Crédito e Débito. O uso 
deste instrumento dentro do Sicoob 
Coopecredi está muito abaixo das 
Cooperativas do mesmo porte no 
Sistema Sicoob. Lançamos o desafio 
aos nossos gerentes para que esta 
mudança ocorra. Procure-os nos PAs 
para se informar melhor sobre este 
produto muito utilizado atualmente. 
Vamos fazer do Sicoobcard a principal 
ferramenta de pagamento de nossas 
contas.

Dando prosseguimento à etapa 
de maior atividade, o Conselho de 
Administração aprovou a criação do 
Posto de Atendimento de Matão. Já 
se encontram em curso as tratativas 
para aluguel de um ponto na cidade, 
bem como a contratação de pessoal. 
Esperamos que até o fim do ano já 

esteja em funcionamento. Trata-se de 
um município bastante interessante, 
onde já contamos com alguns 
associados. Outros que residem 
em cidades próximas, como Santa 
Ernestina e Dobrada, ou mesmo 
Araraquara, também poderão 
usar os serviços deste Posto de 
Atendimento. Há ainda um potencial 
muito grande de empresas e pessoas 
físicas, que poderão se associar. 
Enfim, são os reflexos das mudanças 
aparecendo e promovendo melhorias 
e crescimento.

Aguardamos também para 
estes próximos dias, finalmente, a 
possibilidade de poder recolher, nos 
Postos de Atendimento do Sicoob 
Coopecredi, os impostos devidos 
à Secretária da Fazenda do Estado 
de São Paulo. Confesso que tenho 
participado há mais de quatro anos, 
junto ao Bancoob, deste processo, 
mas agora é pra valer. Todos os testes 
já foram concluídos, e o Bancoob já se 
encontra na fase de contratação dos 
serviços. É certamente uma grande 
contribuição para facilitar a vida dos 
associados do Sistema Sicoob.

Neste novo modelo, os ganhos de 
eficiência estão muito atrelados aos 
ganhos de escala, e é o que estamos 
mirando. Só resta dizer, mãos à obra.

Ismael Perina Junior
Presidente Sicoob Coopecredi
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As unidades produtoras de cana-
de-açúcar da região Centro-Sul do 
Brasil iniciaram as atividades em 
abril, e a perspectiva do setor é de 
um crescimento de 10,67% para o 
ciclo 2013/2014 - moagem de 589,6 
milhões de toneladas. Na safra 
anterior, o volume foi de 532,76 
milhões de toneladas. Os números 
são do 1º levantamento da Unica 
– União da Indústria de Cana-de-
Açúcar. 

Dentre os fatores para o aumento 
da produção está a expansão 
de 6,5% da área disponível para 
colheita. Outro ponto é a expectativa 
de melhora da produtividade 
agrícola, devido à redução da 
idade da lavoura, como também 

a condição climática favorável dos 
últimos meses, o que favoreceu o 
crescimento da produção.

As projeções para a safra 
2013/2014 apontam para um mix 
de 46,22% de produção de açúcar 
e 53,78% de etanol. A produção de 
açúcar deve alcançar 35,5 milhões 
de toneladas (crescimento de 4,11% 
em relação à safra anterior - 34,097 
milhões de toneladas). A de etanol 
também será superior: de 21,362 
bilhões de litros para 25,371 bilhões 
de litros, crescimento de 18,77%. 
Desse total, 14,171 bilhões de litros 
devem ser de etanol hidratado e 
11,2 bilhões de litros de anidro. 

A perspectiva, portanto, é de 
uma safra maior. “Quando isso 

acontece, precisamos acompanhar 
os preços dos produtos extraídos 
da cana para termos uma ideia do 
valor que o produtor receberá pela 
tonelada. Então, é preciso estudar 
melhor os custos de produção e 
fazer um planejamento adequado 
para atravessar a safra. O importante 
é que ele atravesse este período 
e continue produzindo cana com 
qualidade, que é o que ele sempre 
fez”, disse o palestrante e gerente 
geral da Socicana, César Luiz 
Gonzalez. 

O assunto foi tema de reunião 
do Núcleo de Desenvolvimento da 
Coplana de Jaboticabal (9/5), com o 
apoio da Basf. 

CANA NO CENTRO-SUL  
SAFRA 2013/2014 
DEVE SER 10% MAIOR

SAFRA DA CANA

Safra 2012/2013 no Centro-Sul

PRODUTOS
CENTRO – SUL SÃO PAULO

SAFRA
2012/13

SAFRA 
2013/14 VAR. (%)

SAFRA
2012/13

SAFRA 
2013/14 VAR. (%)

Cana (mil t) 35.014 81.106 131,6 18.079 52.370 189,7

Açúcar (mil toneladas) 1.569 3.762 139,7 875 2.702 208,9

Etanol Anidro (milhões de litros) 125 1.063 753,2 38 734 1845,1

Etanol Hidratado (milhões de litros) 1.195 2.185 82,9 580 1.225 111,2

Etanol Total (milhões de litros) 1.320 3.248 146,2 618 1.959 217,1

ATR (mil Toneladas) 3.868 9.470 144,9 1.956 6.172 215,55

ATR/tonelada de cana 110,46 116,76 5,7 108,2 117,86 8,9

Mix (%) – Açúcar 42,58 41,69 46,93 45,94

Mix  (%) – Etanol 57,42 58,31 53,07 54,06

Litros de Etanol/Tonelada cana 37,68 40,05 6,3 34,17 37,40 9,5

Quilos de Açúcar/Tonelada cana 44,82 46,38 3,5 48,38 51,59 6,6

O volume 
de cana-

de-açúcar 
moído pelas 

unidades 
industriais 
da região 

Centro-Sul 
do Brasil, no acumulado 

da safra 2012/2013, de abril 
de 2012 até 1º de março de 

2013, alcançou as 532,76 
milhões de toneladas. Na 

safra 2011/2012 eram 493,16 
milhões de toneladas.

No quadro acima, vemos a comparação entre as safras 2012/2013 e 2013/2014 na região Centro-Sul 
e no Estado de São Paulo. (Referência  - 16/5/2013).
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Produção no Centro-Sul

PRODUTIVIDADE t/ha CUSTO TOTAL - ATR (kg/t)

128 130 132 135 136,00 138 140 142 143 146
75 0,5546 0,5462 0,5381 0,5264 0,5226 0,5152 0,5080 0,5010 0,4976 0,4876

79,5 0,5330 0,5250 0,5172 0,5059 0,5023 0,4952 0,4883 0,4816 0,4783 0,4687
85 0,5097 0,5020 0,4946 0,4839 0,4804 0,4736 0,4670 0,4606 0,4574 0,4483
90 0,4910 0,4836 0,4765 0,4661 0,4628 0,4563 0,4499 0,4437 0,4407 0,4319
95 0,4743 0,4672 0,4602 0,4503 0,4471 0,4407 0,4346 0,4287 0,4257 0,4172

PRODUTIVIDADE t/ha CUSTO OPERACIONAL - ATR (kg/t)
128 130 132 135 136,00 138 140 142 143 146

R$/kg ATR
75 0,3895 0,3837 0,3780 0,3698 0,3672 0,3620 0,3570 0,3521 0,3497 0,3427

79,5 0,3761 0,3705 0,3650 0,3571 0,3546 0,3496 0,3447 0,3400 0,3377 0,3310
85 0,3616 0,3562 0,3510 0,3434 0,3409 0,3361 0,3315 0,3270 0,3248 0,3183

90 0,3500 0,3448 0,3397 0,3324 0,3300 0,3254 0,3209 0,3165 0,3143 0,3081

95 0,3396 0,3345 0,3296 0,3225 0,3202 0,3157 0,3114 0,3071 0,3050 0,2990

A Orplana faz levantamento do custo de produção da cana-de-açúcar, apropriando valores médios e menores valores. 
Com este custo de produção apurado, é feita uma tabela, relacionando a produtividade agrícola e o teor de sacarose 
(ATR). Podemos ver, dessa forma, qual deveria ser a remuneração do ATR, para um ajuste ao custo de produção, em 
cada faixa de produtividade x quantidade de ATR. 

Quanto maior produtividade agrícola e a riqueza de açúcar (ATR), menor impacto tem o custo de produção. O maior 
resultado econômico é consequência direta da maior eficiência.

A produção de açúcar atingiu 
34,097 milhões de toneladas - 
crescimento de 8,92% em relação 
à safra anterior (31,304 milhões de 
toneladas). A produção de etanol 
também cresceu (4%) para 21,362 
bilhões de litros. Desse total, 12,632 
bilhões de litros foram de hidratado 
e 8,73 bilhões de litros de anidro. 

O mix no Centro-Sul ficou em 
49,54% para a produção de açúcar e 
50,46% para a fabricação de etanol. 

A quantidade de Açúcar Total 
Recuperável (ATR) atingiu 135,57 
quilos por tonelada de cana-de-

açúcar. Na safra 2011/2012 eram 
137,54 kg/tonelada. Já na safra 
2010/2011, 140,50 kg/tonelada. 

“Além do clima não ter 
contribuído tanto nas últimas 
safras, outra causa que interferiu 
na queda do ATR [Açúcares 
Totais Recuperáveis] foi a colheita 
mecanizada. Não acreditamos que 
nas próximas safras o valor atinja 
níveis médios superiores a 140 kg/
tonelada. Infelizmente, 2012 foi um 
ano ruim de sacarose não só na 
região, como também no estado 
de São Paulo”, ponderou César 

Gonzalez. A recomendação é para 
cada produtor fazer o manejo de 
colheita procurando maximizar a 
quantidade de ATR do seu canavial.

No setor, especialistas afirmam 
que o clima de maio a julho tem 
grande impacto no volume final 
de cana. “A chuva é um dos pontos 
que mais interfere. As águas 
de outono e início do inverno 
favorecem a cana recém-plantada e 
o desenvolvimento das canas socas 
colhidas no final da safra anterior”, 
concluiu Cesar.

Produção Nacional 
De acordo com o 4º levantamento de safra de cana-de-açúcar, elaborado pela Conab (Companhia Nacional 

de Abastecimento), de abril de 2013, a produção nacional na safra 2012/2013 alcançou 588,915 milhões de 
toneladas - aumento de 5% em relação à safra 2011/2012 - 561 milhões de toneladas. A área cultivada com 
cana-de-açúcar no país foi de 8,485 milhões de hectares, tendo o estado de São Paulo como o maior produtor 
- 52,07% da área total. 

A produção de açúcar foi de 38,337 milhões de toneladas (0,17% superior ao da safra precedente). Já a pro-
dução total de etanol foi de 23,64 bilhões de litros (0,91% superior ao da safra anterior). O ATR médio ficou em 
136 kg/tonelada. Na safra anterior eram 138kg/tonelada. 
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As certificações tornaram-se 
uma exigência em vários segmentos 
econômicos e com o setor su-
croenergético não foi diferente. 
Algumas unidades industriais e 
membros da cadeia produtiva 
já trabalham dentro de padrões 
visando à produção sustentável. O 
assunto passa a ser discutido entre 
Associações e seus produtores. 

Como adequar-se às novas 
demandas de mercado é mais um dos 
desafios da classe. Uma alternativa 
para enfrentar esse tema é participar 
da Bonsucro, uma Associação sem 
fins lucrativos, sediada em Londres, 
Inglaterra, que objetiva assegurar 
a sustentabilidade da cana-de-
açúcar, com critérios ambientais, 
econômicos e sociais. 

A Socicana foi uma das primeiras 
Associações a participarem desta 
discussão – certificação da cana-de-
açúcar de fornecedores. Em parceria 
com a Fundação Solidariedad, uma 
das entidades criadoras do Bon-
sucro, está estudando um formato 
específico para os produtores. No dia 
22 de maio houve mais uma reunião, 
em Guariba, para discutir o tema, 
com a presença de representantes 
de Associações do interior de São 
Paulo. 

A certificação socioambiental 
ainda não é obrigatória, mas está 

se tornando referência e, em breve, 
poderá ser exigida pelas usinas 
para o recebimento da cana de 
fornecedores. Futuramente, no 
curto ou médio prazo, a certificação 
passará a ser uma prerrogativa 
para que o fornecedor possa 
comercializar sua produção. 

A intenção da Socicana é auxiliar 
todos os associados para que se 
encaixem em um nível adequado 
quanto ao modelo de produção 
exigido pelos mercados nacional 
e internacional. Por se tratar de 
um certificado de reconhecimento 
global, sua obtenção pode ser uma 
condição, no futuro, também para 
as exportações.

“Vamos melhorar toda a quali-
dade no quesito ambiental e social, 
estimulando os produtores para 
que levem a qualidade de produção 
para um patamar superior. Mesmo 
que não consigamos chegar a um 
nível ideal, ao menos queremos que 
todos melhorem o nível de produção 
atual”, explicou o presidente da 
Socicana, Delson Luiz Palazzo. 

Inicialmente, o Bonsucro foi 
criado visando às usinas. Agora, 
existe a discussão para a criação de 
normas para as propriedades, onde 
entrariam as associações de classe 
e fornecedores de cana. “Desde 
2010, temos buscado aumentar 

a participação dos produtores 
para que também tenham voz no 
Bonsucro e possam ter benefícios 
com este novo movimento. Temos 
de criar condições para que todos 
os envolvidos na cadeia possam 
participar”, disse a gerente Sênior 
do Programa de Cana e Algodão 
da Fundação Solidariedad, Fátima 
Cardoso. 

“Para quem dirige o Bonsucro, 
o interesse e a participação das 
associações de fornecedores de 
cana são muito bem vistos, uma 
vez que refletem a proatividade. 
A certificação é uma única norma 
global e a discussão de agora para 
frente é como vai ser feito o processo 
de inserção, como vamos estruturar 
tudo isso já que ainda não existe um 
modelo definido para as fazendas”, 
falou o gerente de Suporte às 
Fazendas do Bonsucro, Daniel Lobo.

CERTIFICAÇÃO DA CANA-DE-AÇÚCAR DE FORNECEDORES 
será uma necessidade no futuro próximo

Iniciativa poderá ser uma garantia para que o 
fornecedor continue no setor sucroenergético

REUNIÃO 
BONSUCRO

Socicana

ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE GUARIBA - 15-02-51

“Vamos melhorar toda a 
qualidade no quesito ambiental 
e social, estimulando os 
produtores para que levem a  
qualidade de produção para um 
patamar superior. Mesmo que 
não consigamos chegar a um 
nível ideal, ao menos queremos 
que todos melhorem o nível de 
produção atual”...
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CERTIFICAÇÃO DA CANA-DE-AÇÚCAR DE FORNECEDORES 
será uma necessidade no futuro próximo

BONSUCRO
A Certificação Bonsucro foi 

criada em 2005, indicando padrões 
socioambientais nas regiões de 
cultivo de cana em todo o mundo. 
Esta realização pretende reduzir 
o impacto da produção no meio 
ambiente, buscando benefícios 
para a cadeia produtiva e sociedade. 
Atualmente, o modelo atende às 
necessidades da indústria, com 
critérios que foram discutidos em 
2009 por diversos integrantes 
de mercado como, por exemplo, 
a Unica - União da Indústria da 
Cana-de-Açúcar. Dessa forma, é 
importante discutir normas que 
atendam ao produtor de cana, que 
tem uma realidade muito diferente 
das usinas.

Como determinações da Certi-
ficação Bonsucro, estão, por exem-
plo, o cumprimento da legislação; 
respeito aos direitos humanos e 
trabalhistas; eficiência do uso dos      
insumos, da produção e do proces-
samento; e atenção à biodiversida-
de e aos ecossistemas.

Hoje, dentro das usinas, o 
Bonsucro é uma referência, mas 
num futuro próximo, a certificação 
pode se tornar uma exigência para 
o fornecedor de cana continuar 
negociando com a indústria.

Como a definição dos critérios 
para as propriedades rurais ainda 
está no início, este é o momento 
das Associações brasileiras se 
manifestarem. Caso contrário, pode-

mos ter a imposição de regras que 
interessem a outros países e não ao 
caso brasileiro.

O ponto inicial é participar 
desta discussão, para que a classe 
produtora tenha representatividade 
entre os setores que compõem o 
Bonsucro. Como se trata de uma 
iniciativa com vários segmentos da 
cadeia que decidem, é fundamental 
o produtor de cana ter voz ativa.

800,000

700,000

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

01
/0

7/
11

01
/0

8/
11

01
/0

9/
11

01
/1

0/
11

01
/1

1/
11

01
/1

2/
11

01
/0

1/
12

01
/0

2/
12

01
/0

3/
12

01
/0

4/
12

01
/0

5/
12

01
/0

6/
12

01
/0

7/
12

01
/0

8/
12

01
/0

9/
12

01
/1

0/
12

01
/1

1/
12

01
/1

2/
12

01
/0

1/
13

01
/0

2/
13

 
01

/0
3/

13
01

/0
4/

13
01

/0
5/

13
01

/0
6/

13

45,000,000
40,000,000
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000

Certificação Total de Cana-de-Açúcar

Ca
na

 C
er

tifi
ca

da
 (T

)

Ca
na

 C
er

tifi
ca

da
 (H

a)

Área total certificada (Ha) Produção total certificada (t)

14,000,000

12,000,000

10,000,000

8,000,000

6,000,000

4,000,000

2,000,000

0

160,000

140,000

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0

Á
re

a 
to

ta
l/h

a

Pr
od

uç
ão

/t

Área dos produtores e produção dos integrantes do Bonsucro

Área total dos produtores 
rurais (hectares)

Produção total dos 
produtores rurais

12,906,000

137,556

5,768,000

48,606

8,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013    2014

106

Integrantes do Bonsucro

Produtor Rural

Sociedade Civil

Consumidor Final

Intermediário

Indústria 



10 

PROJETO 

APLIQUE CERTO
supera 83 mil hectares

Promover o uso racional de 
defensivos agrícolas, reduzindo as 
perdas na aplicação. Foi com este 
objetivo que a Coplana e a Arysta 
Lifescience criaram, em 2005, o 
projeto Aplique Certo.

A iniciativa busca atingir todos 
os cooperados, incentivando-os 
a adotar melhorias na tecnologia 
de aplicação, voltada para o uso 
adequado dos defensivos. Dessa 
forma, evitar as perdas com a 
aplicação excessiva e também 
promover maior qualidade de vida 
no campo, em virtude da proteção 
ao próprio produtor e preservação 
ambiental com o correto descarte 
das embalagens vazias.

A ideia surgiu após a identifica-
ção de perdas de produtos, como 
fungicida e inseticida, quando não 
havia a manutenção do equipa-
mento ou a aplicação adequada. O 
projeto encontrou pulverizadores 
desregulados, gerando desperdícios 
superiores a 40%. Hoje, a perda é de 
menos de 5%, índice considerado 
aceitável. 

“No início dos trabalhos, en-
contrávamos produtores receosos, 
descrentes e até questionando a im-
portância de tal programa. Ao mos-
trarmos o tamanho do problema, de 
imediato, reverteram suas opiniões, 
aceitaram as sugestões e se torna-
ram agentes de mudança junto aos 

demais cooperados”, explicou o co-
ordenador do projeto e gerente da 
área Técnica e Ambiental da Copla-
na, Amauri Frizzas. 

Com o “Aplicar”, carro do 
projeto, os técnicos percorrem as 

APLIQUE CERTO

Checagem das condições 
do pulverizador em 
curso promovido pela 
Cooperativa

Ricardo Carvalho/Neomarc
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propriedades rurais para realizar 
a manutenção e calibração dos 
pulverizadores agrícolas, além de 
treinar os operadores de máquinas. 
No total são avaliados 16 itens, dentre 
os quais, as condições do tanque, do 
regulador de pressão e o estado da 
bomba, uso do EPI (Equipamento 
de Proteção Individual), tríplice 
lavagem e destinação adequada das 
embalagens. 

Dentro do “Aplicar” estão todos 
os equipamentos necessários 
para a manutenção e reparos dos 
pulverizadores. Peças que não estão 
em conformidade são repostas 
imediatamente na propriedade. Para 
participar do Projeto, o produtor 
deve agendar com o Departamento 

PROJETO Técnico da Coplana. 
Depois de regulado, o pulverizador recebe um selo com 

validade de uma safra, sendo reavaliado anualmente. As visitas 
são gratuitas para os cooperados que estão regularizados com 
a Coplana. 

Economia no uso de 
defensivos chega a 35%

35%

RESUlTAdOS

Em 2012, o projeto “Aplique Certo” visitou um total de 98 
produtores rurais e realizou a manutenção de 168 pulverizadores. A 

área total destes produtores corresponde a mais de 83.800 hectares. Foram 
treinados 189 operadores de máquinas agrícolas quanto ao uso correto 
de Equipamentos de Proteção Individual e descarte correto e seguro de 
embalagens vazias.

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

“Notamos que as visitas nas propriedades rurais fazem os operadores de 
máquinas agrícolas darem a real importância ao uso dos equipamentos de 
proteção individual. Isto é um aspecto importante”, analisou Amauri Frizzas. 

dEfEITOS COmUNS ENCONTRAdOS PElA EqUIPE

• Falta de manômetro (instrumento que identifica se a pressão do bico 
atende à recomendação do fabricante);

• Peças quebradas;
• Má distribuição dos bicos;
• Bicos com vazões diferentes no mesmo equipamento e falta de 

uniformidade no jato; 
• Desgaste das mangueiras;
• Entupimento nos bicos;
• Barra de pulverização torta.

Na hora da aplicação, os técnicos orientam para a necessidade de o 
produto atingir o alvo na quantidade certa, para que ocorra um controle 
adequado de plantas daninhas e pragas, o que vai refletir em menor custo 
operacional. 

Outra dica importante: lavar o tanque logo após o uso. Caso contrário, 
os resíduos interferem na próxima aplicação e, dependendo do produto, 
podem prejudicar a cultura.

OPINIõES
“Foi muito útil participar do projeto. Tenho dois pulverizadores e um sulcador 

que aplica inseticida. Os técnicos trocaram todos os bicos antigos por novos e 
fizeram a regulagem adequada. A Coplana deve continuar com o projeto, achei 
fantástica a iniciativa. Posso garantir que a aplicação está sendo feita dentro 
das normas corretas agora”, disse o cooperado de Pradópolis, Paulo Sérgio 
Consoni Crosta. 

“No caso do projeto Aplique Certo, a cooperativa dispõe de um técnico 
que vai averiguar o estado do pulverizador e se há a necessidade da troca do 
bico, por exemplo. Isso reflete em uma economia de produto, pois atingimos 
o alvo na quantidade certa e a eficiência da aplicação depende muito desta 
assessoria. Além disso, eles transmitem informações práticas aos operadores da 
propriedade”, avaliou o cooperado de Jaboticabal, Sergio de Souza Nakagi. 
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HERBICIDA NA CHUVA OU NA SECA?
Qual a melhor opção 
para a eficiência no 
controle das ervas 
daninhas?

HERBICIDA

Maio, junho, julho e agosto são 
meses caracterizados pela falta 
de chuvas e temperaturas mais 
baixas. E o que fazer nesse período? 
Aplicar herbicida é eficiente ou um 
desperdício? 

O período da soca seca, apesar 
de não parecer, é oportuno para 
realizar o controle químico de 
plantas daninhas. Neste caso, a 
aplicação dos herbicidas é feita em 
pré-emergência, eliminando quase 
que na sua totalidade a competição 
causada por estas plantas com a 
cana-de-açúcar. 

Espécies como o capim colchão, 
corda de viola, mamona e mucuna, 
por exemplo, interferem na produ-
tividade, uma vez que concorrem 
com a cana em relação à água, luz e 
nutrientes do solo. As perdas podem 
chegar a 80% na produtividade, de-
pendendo do nível de infestação. 

Ainda é muito presente entre 
os produtores o entendimento de 
que a aplicação dos herbicidas deva 
ocorrer somente em períodos chu-
vosos. De fato, o conceito não está 
totalmente errado. O controle quí-
mico de plantas daninhas se torna 
mais eficiente durante as chuvas, 
pois a água disponível no solo e o in-
tenso desenvolvimento dessas plan-
tas daninhas favorecem a absorção 
dos herbicidas. 

Entretanto, é importante o 

agricultor compreender que tanto 
a aplicação de herbicida no período 
seco como no período chuvoso têm 
benefícios para a cultura. Assim, o 
controle deve ocorrer durante todo 
o ciclo. 

Mais um fator para reforçar 
este conceito é a dificuldade de 
concentrar as aplicações somente 
na estação chuvosa, visto que o 
período da colheita é longo: de abril 
e maio até novembro e dezembro. 

“É interessante fazer as aplicações 
durante todo o ciclo da cana. Assim, 
o nível de controle é muito maior e 
mais eficiente. Temos, no mercado, 
herbicidas com níveis tecnológicos 
avançados e com características 
para todas as épocas do ano”, 
alertou Amauri Frizzas, ger. Área 
Técnica e Ambiental.  

Também para o grande produtor, 

que possui uma área extensa, é 
importante a aplicação logo após 
a colheita, mantendo a divisão 
uniforme da pulverização ao longo 
do ano para um controle químico 
eficiente.

Portanto,  o manejo das plantas 
daninhas pode ocorrer durante todo 
o ciclo da cultura. No período das 
chuvas, entretanto, o manejo nor-
malmente é feito na pós-emergên-
cia dessas plantas daninhas.

Para conseguir melhores 
resultados, otimizar o tempo e os 
maquinários, o produtor Raymundo 
Nuno Junior não descuida das 
aplicações. “Como na entressafra da 
cana planto amendoim, costumo 
fazer frequentemente a aplicação de 
herbicida em soca seca, logo após a 
colheita da cana. Este procedimento 
agiliza e otimiza o serviço do 
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HERBICIDA NA CHUVA OU NA SECA?

produtor, pois não concentramos os trabalhos em um único 
período do ano.”

O produtor Sérgio Donizetti Pavani faz aplicação com 
produto adequado e ajuste da dose. “Como a planta ainda não 
brotou, a porta de entrada do produto é somente a raiz e não a 
folha, sem maiores danos à cana [fitotoxicidade], mesmo que o 
produto seja seletivo.”

“Normalmente, faço as aplicações tanto em época seca como 
na úmida. Dividindo as aplicações durante o ano, evitamos que 
o trabalho se acumule em uma única época, o que atrapalharia 
demais a condução da lavoura. Um lembrete importante é o 
aplicador usar sempre o equipamento de proteção para evitar 
contaminação com o defensivo agrícola”, disse o produtor de 
Jaboticabal, Carlos César Pupin. 

“Durante as chuvas há um risco elevado do que chamamos 
de mato-competição. Quando o produtor faz este manejo 
desde o período seco, o risco é praticamente zero, havendo um 
controle muito maior, sem prejuízo para a produtividade. Hoje, 
existem no mercado vários herbicidas para o controle de plantas 
daninhas para diferentes épocas e que funcionam muito bem”, 
explicou Amauri  Frizzas.  

Antes de aplicar 
Antes da aplicação de herbicidas, 

é necessário conhecer o histórico da 
propriedade agrícola – quais plantas estão 
mais presentes e o nível de infestação, 
tipo de solo e qual a melhor tecnologia de 
aplicação para que o procedimento seja 
adequado. O uso do EPI (Equipamento de 
Proteção Individual) é imprescindível  em 
todas as etapas de manuseio do herbicida. 
Sem o uso do equipamento, há sérios riscos 
de intoxicação para o trabalhador. 

Quanto ao pulverizador, este deve 
estar regulado, evitando perdas durante 
o processo. Também deve-se evitar a 
aplicação com ventos fortes, ou ainda 
quando as plantas daninhas estiverem sob 
estresse hídrico; e nunca misturar herbicidas 
nos tanques. A orientação também é fazer 
aplicação com umidade relativa superior 
a 60%,  e, claro, usar somente produtos 
registrados.

Vantagens
Dentre os grandes benefícios do 

controle químico estão a economia de 
mão de obra, a rapidez da aplicação dos 
herbicidas e redução da fitotoxicidade 
da planta. Concluindo, não existe uma 
regra única para se fazer o manejo de 
herbicidas na cultura da cana. O produtor 
deve sempre otimizar o tempo, fazendo 
as aplicações necessárias durante todo o 
ano para não sobrecarregar os serviços em 
um único período. Buscar a orientação dos 
técnicos da Cooperativa também auxilia 
nos resultados positivos.
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O Setor de Varejo da Coplana, 
responsável pelas lojas, vem, ao 
longo dos últimos anos, investindo 
na ampliação de sua linha de 
produtos para melhor atender ao 
agricultor e também ao público não 
necessariamente ligado ao campo. 
Hoje, as lojas possuem cerca de 18 
mil itens, entre lubrificantes, pneus, 
rações, medicamentos veterinários, 
máquinas elétricas e ferramentas 
em geral. 

Reflexo da modernização e 
ampliação da linha de produtos, 
o setor de Varejo apresentou 
crescimento de 47% em relação 
ao ano anterior. “As mudanças 
e a modernização foram muito 
positivas. O produtor busca uma 
peça e depois leva outros itens 
necessários à lavoura. Isso se refletiu 
no aumento do faturamento”, disse 
o encarregado da loja de Guariba, 
José Mário Tostes, que está há 28 
anos na Cooperativa. 

O cooperado e a população 
da região dispõem de um 
novo serviço, o

autoatendimento, que permite 
visualizar facilmente o estoque 
nas gôndolas, maior agilidade nas 
compras, conforto e liberdade, 
ao cliente, para identificar o que 
necessita.

“A loja está com um visual mais 
atraente. É mais fácil ser atendido. As 
mudanças foram muito positivas. A 
maior parte das ferramentas e peças 
que uso na propriedade, compro 
aqui. Estou muito satisfeito com 
tudo, incluindo o atendimento”, 
destacou o cooperado de Guariba, 
Edson Gomes de Azevedo. 

Grande parte da evolução dos 
resultados deve-se à experiência da 
equipe de colaboradores. “A razão 
do sucesso na mudança do negócio 
não foi somente física, mas sim o 
grande relacionamento que toda 
a equipe tem com os cooperados”, 
explicou o Gerente do Setor, Cézar 
Antonio  Cimatti.  

VENDAS NAS LOJAS DA COPLANA 
CRESCEM 47% EM APENAS UM ANO
Modernização das instalações e novos produtos 
impulsionam Setor de Varejo

LOJAS
COPLANA

“A razão do sucesso 
na mudança do 
negócio não foi 
somente física, 
mas sim o grande 
relacionamento que 
toda a equipe tem 
com os cooperados”...

Hoje, as lojas possuem cerca de 
18 mil itens, entre lubrificantes, 
pneus, rações, medicamentos 
veterinários, máquinas elétricas e 
ferramentas em geral.
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MARCA PRóPRIA E PúBLICO 
FEMININO

Dentro da nova política de 
expansão, a Cooperativa está 
fortalecendo a linha de marcas 
próprias. No ano em que a Coplana 
completa 50 anos de fundação, 
estão previstos diversos eventos 
comemorativos. E, em agosto, o 
lançamento de uma linha de rações 
para cães e equinos com a marca 
Coplana. 

E como a Cooperativa ampliou 
sua linha de produtos, em breve 
trará ainda mais itens voltados 
para o público feminino. “Com a 
mudança no layout das lojas, novas 
linhas de produtos e contratação de 
colaboradoras, estamos atraindo um 
movimento maior de mulheres para 
nossas lojas, o que antes não ocorria 
com tanta frequência”, comentou 
Cézar Cimatti.

Outra novidade é a dedicação 
maior aos negócios de implementos 
agrícolas. A cooperativa está 
disponibilizando marcas para 
todas as culturas, em condições 
diferenciadas, com linhas de 
financiamento e orientação técnica.

Em função do aquecimento do 
mercado de implementos agrícolas, 
visto os números apresentados na 
última Agrishow, o produtor rural 

deverá se programar em relação às 
compras dos equipamentos. A 20ª 
edição da Agrishow, que ocorreu 
em maio, em Ribeirão Preto, gerou 
R$ 2,6 bilhões de negócios. Em 2012, 
eram R$ 2,15 bilhões. 

As empresas voltadas para a 
colheita do amendoim já estão 
com a produção tomada e novos 
pedidos dos revendedores só serão 
aceitos para a safra 2015. “A Coplana 

se antecipou, fez uma programação 
e terá maquinário suficiente para 
atender a demanda de todos os 
cooperados”, comentou Cimatti. 

E para dar conta desta nova 
demanda, a Coplana fortaleceu as 
parcerias com grandes fabricantes e 
também disponibilizou uma equipe 
para atendimento no campo. 

fEIRA dE máqUINAS foi uma amostra do bom momento das vendas
Um exemplo dos resultados 

expressivos no setor foi a Feira de 
Máquinas e Implementos Agrícolas, 
que ocorreu na filial de Jaboticabal 
no primeiro semestre. O público 
de várias cidades e outras regiões 
do estado teve acesso a novidades 
do setor e condições exclusivas 
para aquisição de maquinários, 

implementos para preparo de solo, 
plantio, colheita e tratores. O volume 
de vendas superou as expectativas.

“Para a Coplana é importante 
trazer o cooperado para dentro de 
casa. Na hora que promovemos um 
evento como este, o produtor par-
ticipa da vida da cooperativa, inte-
rage com nossa equipe. Queremos 

oferecer mais oportunidades de ne-
gócios”, disse o presidente da Copla-
na, Francisco Antonio de Laurentiis 
Filho. 

A feira é uma oportunidade a 
mais para o cooperado conhecer o 
que há de melhor em tecnologia. 
“A Coplana tem a facilidade de ser 
o agente de relacionamento no 

mercado
Loja em Guariba
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LOJAS
COPLANA

aspecto comercial para oferecer estas oportunidades, principalmente 
com as inovações na lavoura do amendoim. Assim, vamos conseguir, ano 
a ano, reduzir nossos custos de produção, que é a nossa saída para sermos 
competitivos no mercado”, destacou o vice-presidente da Cooperativa, 
Roberto Cestari.

A feira foi sucesso, não só pelo volume de vendas, mas principalmente 
pela participação dos cooperados e empresas parceiras. “A equipe da 
cooperativa demonstrou, mais uma vez, o cuidado no atendimento. Os 
colaboradores das empresas estavam prontos para tirar todas as dúvidas 
técnicas; o Sicoob Coopecredi levou condições de financiamentos 
diferenciadas. A somatória desses fatores nos deixa convictos para a 
realização de uma feira ainda maior, junto com a comemoração dos 50 
anos da Coplana e com o III Encontro dos Produtores de Amendoim no 
segundo semestre”, enfatizou Cimatti. 

feira de máquinas e 
Implementos Agrícolas 
será realizada nos dias 
21 e 22 de agosto

A fEIRA
A Feira de Máquinas e Implementos 
Agrícolas faz parte da nova 
estratégia do Setor de Varejo da 
Cooperativa em retomar a venda 
de implementos e máquinas. 
Para isso, foi criada uma equipe 
para atendimento especializado, 
inclusive com vendedores externos 
para visitas às propriedades. Dentre 
as grandes novidades, está o acordo 
firmado com a concessionária 
Colorado, distribuidora dos tratores 
e máquinas da marca John Deere, na 
região. Todos os grandes fabricantes 
de implementos também aderiram 
à nova estratégia, disponibilizando 
produtos com preços diferenciados 
aos cooperados. 

Opiniões
“Achei uma ótima oportunida-

de e de fácil acesso ao cooperado. 

A feira mostrou implementos e ma-

quinários novos e traz vantagens 

aos cooperados na hora de fechar 

negócios. Espero que tenhamos 

mais eventos como este”, disse o 

cooperado de Guariba, Nicolau 

Baldan filho. 

“É o primeiro ano que estão pro-

movendo a feira, trazendo empresas 

renomadas. Creio que seja uma boa 

oportunidade do produtor conhecer 

novidades do mercado”, analisou o 

cooperado de Jaboticabal, luis 

Otávio Rangel. 

Dentre as empresas que participaram da feira, estiveram: Baldan, BM 
Dumont, Sicoob Coopecredi, John Deere, Jumil, K.O., Link Comercial, 
Mac-lub, Maksolo, Marchesan, Miac e Mobil Lubrificantes.

Ricardo Carvalho/Neomarc
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ENXERGA LONGE

SERÁ QUE
A CANA ?

Com determinados estímulos,

parece até que a cana consegue enxergar 

novos horizontes, mostrando-se mais 

resistente e produtiva. Este é o trabalho 

da Stoller: ajudar as plantas a lidar com o 

estresse e expressar todo o seu potencial 

genético, produzindo mais.

Descubra como ativar o poder das 

suas plantas: acrescente Stoller. 

Em 56 países, com 40 anos de Brasil.
Mais pesquisas, tecnologias e resultados. 
Informações e produtividade para o campo.

www.stoller.com.br
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Apesar da crise mundial e dos 
revezes econômicos no Brasil, 2012 foi 
um ano de resultados muito positivos 
para a Coplana. O faturamento 
cresceu 8%, mesmo se compararmos 
os 12 meses do último período, com 
os 16 meses do período anterior, 

quando houve a mudança do 
exercício – de 31 de dezembro para 
30 de abril. O faturamento passou 
de R$ 309,160 milhões (1/1/2011 a 
30/4/2012) para R$ 333,960 milhões 
(1/5/2012 a 30/4/2013). 

A receita líquida evoluiu de R$ 

180,6 milhões para R$ 322 milhões, 
em um crescimento de 78%, 
enquanto o EBITDA (indicador de 
geração de caixa muito usado em 
análises contábeis) passou de R$ 5 
milhões para R$ 16,5 milhões, num 
salto de 230%. 

DESEMPENHO
COPLANA

Os resultados foram possíveis 
graças a uma equipe motivada e 
comprometida e a um conjunto 
de cooperados competentes em 
sua atividade e participativos. 
Também teve papel essencial o 
estabelecimento de uma cultura 
competitiva, garantida através 
da inserção da cooperativa no 
mercado global, com padrão de 
operações de classe mundial, gestão 
profissionalizada e elevado nível de 

governança corporativa.
O modelo de governança 

consolidou-se com a atuação dos 
Conselheiros Independentes, a 
criação do Conselho Consultivo 
(formado por ex-diretores) e a atuação 
dos comitês de Crédito e Finanças, de 
Sucessão e de Gestão de Riscos, que 
junto aos Conselhos de Administração 
e Fiscal e à Diretoria promoveram 
uma estrutura transparente e de 
elevada legitimidade na Cooperativa.

COPLANA 
TEM DESEMPENHO RECORDE 
e cresce 8% mesmo durante a crise mundial

OS MOtIVOS dO CreSCIMeNtO 
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8%
Foi o 
crescimento do 
faturamento.

durante a Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 5/7, o presidente 
da Coplana fez uma avaliação sobre os resultados. “A Cooperativa, apesar de 
estar inserida em um contexto em que as coisas estão incertas, encontrou uma 
linha e dentro disso, com bastante trabalho, gerou resultados consistentes. Isso 
deveu-se ao empenho de toda a equipe, juntamente com o apoio dos nossos 
cooperados”, destacou Francisco Antonio de Laurentiis Filho.
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Um 
dos 

resultados do 
desempenho inédito 

da Coplana é o interesse 
do mercado externo. Na 

Europa, a Coplana já é referência 
em amendoim fino. Recebe 

visitas de gestores de empresas 
parceiras de todo o mundo e, 
recentemente, recebeu uma 

comitiva do governo de Portugal.

DESEMPENHO
COPLANA

PORTUGUESES querem mais negócios com o Brasil 
 Estavam presentes a ministra da 

Agricultura, Assunção Cristas, o cônsul 
geral de Portugal em São Paulo, Paulo 
Lopes Lourenço, o vice-presidente do 
partido Social Democrata (Seção São 
Paulo), João Caldas e os empresários 
João Bastos (EDIA) e Amândio Santos 
(Portugal Foods). 

O grupo veio ao país para encontros 
comerciais e reunião com o governo brasileiro, 
com o objetivo de gerar oportunidades de 
negócios. “Quero dizer que foi um prazer 
muito grande assistir a vossa experiência, 
saber do trabalho que estão a desenvolver 
no amendoim, dar os parabéns por terem 
esta posição notável nas exportações e dizer 
que estão convidados a ir a Portugal ver 
oportunidades na agricultura portuguesa”, 
destacou a ministra. Interessada no amendoim, Cristas falou ainda de 
incentivos fiscais para investimentos no país europeu. 

Novo modelo de atendimento nas lojas 
Um dos setores com crescimento foi o Varejo, e o modelo de autosserviço nas lojas da Coplana foi um 
dos responsáveis pelas vendas adicionais no período. O produtor pôde contar com mais conforto e 
praticidade ao escolher os artigos direto da gôndola. Foi também criada a filial de Insumos Pecuários, 
com gerência própria, para atendimento especializado no ramo. E, recentemente, a parceria com a 
Colorado na linha de tratores e equipamentos John Deere, promoveu um incremento neste setor. 

tecnologia
Na área técnica, destaque para os projetos com empresas parceiras, como o Primeiro Curso Técnico de 
Atualização na Cultura da Cana-de-Açúcar (Arysta) e o Desafio de Produtividade em Cana-de-Açúcar 
(Mosaic).
No total, os profissionais da Coplana e cooperados participaram de 31 treinamentos técnicos, oito dias 
de campo e 14 grandes eventos em parceria com empresas, universidades e instituições de pesquisa.
No mês de agosto de 2012, a Cooperativa realizou o quarto ciclo de palestras técnicas e, no seguimento 
da informação, o departamento de tecnologia publicou a quarta revista técnica com os resultados dos 
campos demonstrativos da safra 2011/2012. 

Grãos 
Já o recebimento de amendoim em casca cresceu 57% de 2009 até hoje, de 2,1 milhões de sacos para 3,3 
milhões, e a receita de exportação, que era de 18 milhões de dólares alcançou 49 milhões de dólares neste 
exercício, numa evolução de 172%. Novos processos foram responsáveis pelo melhor aproveitamento da 
capacidade instalada. 
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A Coplana, em parceria com 
a Arysta Lifescience, promove, 
este ano, o 1º Curso Técnico de 
Atualização na Cultura da Cana-
de-Açúcar. Participam cerca de 
80 pessoas, dentre cooperados, 
administradores de propriedades 
agrícolas e equipe técnica da 
Cooperativa. 

O objetivo é trazer novos conhe-
cimentos e técnicas aplicadas na 
cultura da cana para a realidade dos 
cooperados, com o intuito de au-
mentar a produtividade e melhorar 
os rendimentos nos negócios.

CULTURA DA CANA TEM POTENCIAL 
AINDA NÃO EXPLORADO 
Aumentar os resultados na principal lavoura do estado é o objetivo 
do curso técnico realizado por Coplana e Arysta

O que motivou a empresa fornecedora a participar da iniciativa?
“A Coplana tem uma parceria muito forte com a Arysta e nós temos o dever, como fabricante de 
insumos, de promover o conhecimento para o cooperado em todas as áreas da cultura. Assim, ele
poderá se sair melhor nos negócios”, disse o consultor técnico comercial da Arysta Lifesciente, Carlos 
Sílvio Corrêa Júnior.

CULTURA DA
CANA

Mesmo para quem cultiva há 
vários anos, é sempre possível 
explorar melhor a cultura. “Não 
temos o controle final da cana 
e do tempo, mas podemos ser 
mais eficientes no processo de 
manejo desta cana. A realização 

vem ao encontro de melhorias 
dentro das mais diferentes áreas 
relativas à produção, como 
no tocante à fitossanidade, 
manejo de pragas e doenças, 
adubação, preparo de solo e 
manejo varietal. É uma iniciativa 

única, e o curso busca melhorar 
a eficiência do produtor dentro 
da propriedade”, destacou 
José Antonio Rossato Junior, 
conselheiro da Cooperativa.

SOlO - A ele, CuIdAdOS 
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eSPeCIAISO CurSO 
O 1º Curso técnico de 
Atualização na Cultura 
da Cana-de-Açúcar surgiu 
da necessidade de trazer 
novas informações aos 
cooperados e mostrar o 
potencial que a cultura 
da cana pode alcançar 
através de práticas e 
manejo adequados. 
As aulas são bimestrais, 
e dentre os assuntos 
estão: manejos de 
herbicidas e pragas 
para a cana, adubação, 
sistematização para 
colheita, manejo 
varietal e ambientes de 
produção. 

A CAdA eNCONtrO, O PrOdutOr já teM INfOrMAçõeS Que POdeM 
MudAr O dIA A dIA dA lAVOurA

No início do curso, os temas 
foram o preparo e a conservação 
do solo, imprescindíveis para a boa 
condução da lavoura. O palestrante é 
reconhecido no assunto: o professor 
doutor da Faculdade de Zootecnia 
e Engenharia de Alimentos da 
USP (Universidade de São Paulo), 
Câmpus de Pirassununga, Pedro 
Henrique de Cerqueira Luz. 

“O preparo tem interação forte 
com a conservação do solo e esta, 

por sua vez, com a sistematização, 
principalmente agora com a entrada 
do plantio e colheita mecanizados”, 
destacou Pedro Luz. 

Na parte de conservação, foi 
discutida a importância das práticas 
conservacionaistas que casam 
bem com o sistema produtivo de 
cana. “O manejo físico do solo é um 
dos pilares para a construção da 
produtividade de cana-de-açúcar”, 
concluiu o especialista. 

“Além da troca de informações 
entre os próprios produtores e os 
palestrantes, agregamos questões 
teóricas e práticas com os exemplos 
abordados nas apresentações. 
A iniciativa é fundamental para 
que nós, produtores, fiquemos 
atualizados”, disse o cooperado 
Rogério Farinelli. 

“O evento é uma oportunidade 
para o produtor se atualizar sobre as 
diversas possibilidades de manejo 
e práticas agrícolas e escolher 
aquela que melhor se adapta às 
necessidades e características de sua 
propriedade”, analisou o cooperado 
Maurício Palazzo Barbosa. 
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RECORDE DE RECEBIMENTO E 
PROCESSOS MAIS EFICAZES MARCAM 
A SAFRA 2012/2013 NA COPLANA 

SAFRA
AMENDOIM

Quantidade de 3,3 milhões de sacas supera o da safra anterior de 2,6 milhões 

A safra do amendoim 2012/2013, 
na região de Ribeirão Preto, uma das 
principais áreas produtoras do grão 
no país, confirmou-se como a maior 
da história. A Coplana recebeu 3,3 
milhões de sacas de 25 kg do grão em 
casca, volume recorde, superando 
em 700 mil sacas, a safra anterior - 
de 2,6 milhões.  Os números foram 
apresentados durante a segunda 
reunião do Ato Cooperativo de 2013 
(7/5), em Jaboticabal. 

Mesmo com o recorde de produ-
ção, o volume seria ainda maior não 
fosse o clima. “Nós tivemos chuvas 
de 17 dias praticamente seguidos, o 
que coincidiu com o período da co-
lheita. Vários produtores já haviam 
feito a inversão do amendoim e a 
chuva prejudicou, desprendendo as 
vagens da planta. Ainda assim, nos-
so recebimento foi muito positivo, 
acima da última safra”, explicou o 
gerente de Desenvolvimento Agrí-
cola da Unidade de Grãos, Paulo 
Umberto Henn. 

O superintendente da Coope-
rativa agradeceu a dedicação do 
produtor. “Quero parabenizar a 
nossa equipe de colaboradores e 
os produtores. Este é um volume 
muito significativo. Temos uma 

operação bem complexa: receber 
esta quantidade, secar, padronizar. 
E o êxito nesta operação mostra o 
trabalho brilhante dos produtores 
e da equipe toda”, destacou José 
Arimatéa Calsaverini.  

A Coplana possui mais de 130 
produtores de amendoim, que 
plantaram na safra 2012/2013 em 
uma área total de 18.600 hectares. 
Na safra anterior, a área total era de 
15,28 mil hectares. Dentre as várias 
regiões do estado de São Paulo, 
destaque para a Alta Mogiana, 
onde tradicionalmente ocorre o 
plantio. Como novidade, este ano 
os cooperados promoveram uma 
expansão para novas áreas como 
Pereira Barreto, Monte Aprazível 
e Barretos. Fora do estado de São 
Paulo, o amendoim dos cooperados 
da Coplana está em Minas Gerais e 
até Tocantins. “Temos um potencial 
de área para a próxima safra de 
mais de 21.600 hectares”, comentou 
Paulo Henn. 

Nos últimos anos, a Coplana 
apresentou crescimento no rece-
bimento do amendoim devido 
ao aumento da produção, da 
produtividade e área. “Nós pre-
cisamos ser mais eficientes, com 

resultados melhores para poder 
absorver todo o volume que temos 
recebido. O produtor fez a parte dele, 
e o limite de umidade foi respeitado, 
o que nos trouxe ganhos na 
qualidade e fluxo de safra. Também 
contribuiu para o resultado, o uso 
maior do hilo”, destacou o gerente 
de Operações, Roberto Moraes.

Mão de obra capacitada e 
implementação do pagamento por 
qualidade são alguns dos desafios 
para o crescimento da safra no 
campo e na área industrial. “O 
produtor trabalhou muito bem a 
maturação, colhendo no período 
correto, e todos estão buscando 
melhorar a qualidade do produto 
entregue. Este foi um ponto muito 
positivo nesta safra. No entanto, 
temos que trabalhar mais a questão 
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das impurezas”, analisou o gerente 
do departamento de Produção da 
Unidade de Grãos, Valdeci Malta da 
Silva. 

Para o vice-presidente da Copla-
na, o cooperativismo envolve, acima 

de tudo, a ética na relação entre 
equipe e produtores. “Em nome de 
todo o Conselho da Coplana, gostaría 
de parabenizar todos os produtores 
de amendoim que contribuíram 
com esta safra e depositaram 

confiança na cooperativa. Também, 
em nome do conselho, parabenizo 
toda a equipe que participou, direta 
ou indiretamente”, afirmou Roberto 
Cestari. 

Nos últimos anos, houve maior 
influência do preço do mercado 
externo sobre o preço do mercado 
interno. Dentre os principais fatores 
que influenciam na formação 
de preço estão: produção e 
demanda da China por grãos e 
óleo; demanda europeia – maior 
importador de grãos de qualidade 
(importa aproximadamente 850 
mil toneladas por ano); produção 
norte-americana, cujo excedente 
exportável é muito variável; e, por 
último, a produção Argentina, que 
visa somente ao mercado externo e 
é mais estável.

“O que a China produz e consome 

é determinante. Já os Estados 
Unidos possuem uma agricultura 
muito flexível, no sentido de que 
ela expande ou encolhe com muita 
facilidade, com grande interferência 
governamental. O governo regula 
fortemente o estoque, fazendo com 
que o fluxo não seja muito contínuo”, 
explicou o superintendente da 
Coplana, José Arimatéa Calsaverini.

O Brasil exporta anualmente 
cerca de 45 mil toneladas de 
amendoim para a Europa, sendo 
a Coplana responsável por 30 mil 
toneladas. “O cenário estará mais 
consolidado a partir do segundo 
semestre”, finalizou Arimatéa. 

CeNárIO COMerCIAl dO AMeNdOIM

2,6 milhões
2011/2012

3,3 milhões
2012/2013

RECEBImENTO NA COPlANA
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TOUR 
AMENDOIM 

Nesta safra foram implantadas 
duas áreas de amendoim na 
região de Pereira Barreto, extremo 
noroeste do estado de São Paulo, 
divisa com o Estado do Mato Grosso 
do Sul. Com o suporte da Coplana, 
as áreas foram cedidas pela usina 
Santa Adélia, a dois cooperados de 
Jaboticabal: Luiz Carlos Bedore e 
outros e Antonio Francisco Penariol. 

Para checar os resultados, a 
cooperativa promoveu um Dia 
de Campo, do qual participaram 
25 pessoas, dentre produtores 

tradicionais de amendoim de 
Jaboticabal e região e equipe 
técnica.

A boa notícia é que a região 
do noroeste paulista é boa para o 
amendoim. A média obtida pelos 
dois cooperados envolvidos no 
projeto foi de 200 sacos de 25 kg de 
amendoim em casca por hectare. 

Para Paulo Umberto Henn, 
gerente do departamento de 
Desenvolvimento Agrícola da 
Unidade de Grãos, o resultado traz 
mais segurança para quem planta. 

“Os produtores puderam observar 
que a região de Pereira Barreto tem 
grande potencial produtivo para 
o amendoim em reforma de cana, 
o que era uma dúvida de muitos 
deles, principalmente em relação às 
condições de clima e solo”, afirmou.

Para chegar a essa conclusão, o 
trabalho da Coplana começou há 
três anos, quando o departamento 
Técnico Comercial montou diversos 
experimentos.

COOPERATIVA
Novos produtores buscam melhorar a renda em áreas com oferta de terras

Os produtores puderam observar que a região de Pereira Barreto tem grande 
potencial produtivo para o amendoim em reforma de cana, o que era uma dúvida 
de muitos deles, principalmente em relação às condições de clima e solo.”

estimula a expansão das fronteiras do amendoim
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E por que Pereira Barreto? 
Esta é uma região de expansão 

canavieira, com grande potencial 
para a cultura do amendoim em 
rotação com a cana. Ainda existe 
o predomínio de pastagens, 
devido à pecuária e às culturas que 
rotacionam com pastos como milho 
e feijão. Por ser uma gramínea, o 
milho não atende às necessidades de 
rotação com cana. Desta maneira, o 
amendoim surge como uma opção, 
gerando renda para os produtores, 
além de melhorar a fertilidade do 
solo com a fixação de nitrogênio.

“Estamos trabalhando para 
que mais produtores possam 

plantar amendoim naquela região, 
principalmente porque a usina 
tem disponibilidade de terras. 
Fizemos experimentos para testar a 
viabilidade do grão e agora temos 
a possibilidade de produzir em 
escala comercial, como já ocorreu 
nesta safra”, explicou Paulo Henn. A 
expansão é fruto da parceria com as 
Usinas Santa Adélia e Interlagos.

mONTE APRAzíVEl 
Em parceria com a Aplacana 

- Associação dos Plantadores de 
Cana da Região de Monte Aprazível, 
a Coplana promoveu outro dia 

de campo do amendoim, do qual 
participaram 60 produtores de cana, 
que buscam uma oportunidade a 
mais de renda.  

O objetivo foi mostrar aos pro-
dutores que, durante a entressafra 
da cana, o amendoim é uma cultura 
rentável. Dessa forma, a Coplana 
leva a experiência das regiões onde 
os cooperados atuam e estimula 
novos agricultores a plantar. 

O amendoim vem ganhando 
espaço na região de Monte 
Aprazível, próximo a São José do 
Rio Preto, com o mesmo modelo de 
produção da região de Jaboticabal. 

Dias de Campo: Pereira Barreto - 23/4/2013, Monte Aprazível - 27/2/2013.
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Na Assembleia Geral Ordinária, 
AGO, realizada este ano pela 
Socicana, em Guariba, dia 19 de 
março, a prestação de contas do 
exercício 2012 e a apresentação 
do relatório de diretoria foram 
aprovados por unanimidade. Na 
condução dos trabalhos, estava o 
presidente da Associação, Delson 
Luiz Palazzo, e compuseram a mesa 
também o vice-presidente, Roberto 
Cestari, o 1º secretário, Francisco 
Antonio de Laurentiis Filho, o 2º 
secretário, Ricardo Bellodi Bueno, o 

1º tesoureiro, Bruno Rangel Geraldo 
Martins, e o conselheiro fiscal, Sérgio 
Donizete Pavani. 

Valor da Taxa
Durante a AGO foi aprovado 

o novo valor da contribuição dos 
associados, que saiu dos R$ 0,44 por 
tonelada de cana para R$ 0,40. A taxa 
será cobrada na safra 2013/2014 e se 
constitui como uma das menores 
do país. A previsão de produção 
dos associados é de 6,5 milhões de 
toneladas. 

TAXA DE CONTRIBUIÇÃO 
DOS ASSOCIADOS 
É REDUZIDA 
DURANTE ASSEMBLEIA 
DA SOCICANA

AGO
SOCICANA

OS dESAfIOS
dO SETOR
Sobre as questões de meio 
ambiente, inerentes à atividade 
na lavoura, o presidente da 
Associação, Delson Palazzo, 
lembrou que “a Socicana tem 
buscado contratar empresas 
especializadas para contribuir 
com o enquadramento dos 
associados ao Código Florestal. 
A Socicana, com o departamento 
de topografia da Coplana, 
realizará um serviço de grande 
importância para a regularização 
do CAR [Cadastro Ambiental 
Rural]”, afirmou.
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Sobre a certificação 
Bonsucro, que busca a sus-
tentabilidade do cultivo da cana 
no Brasil e no mundo, o presidente 
esclareceu: “Estamos iniciando um 
processo de certificação da produ-
ção de cana dos fornecedores. En-
tendemos que esta iniciativa é re-
levante para médio prazo, quando 
vamos ter de produzir considerando 
aspectos sociais, ambientais e eco-
nômicos para acesso aos mercados”, 
destacou. 

Outro assunto em questão foi o 
aumento dos custos. “Uma forma de 
conseguirmos amenizar o impacto 
negativo é a organização em grupos, 
em micro ou pequenas regiões, para 
fazermos serviços com produtores 
próximos. Plantio, tratos culturais ou 
até mesmo colheita em condomínio. 
Essa é uma condição vital para nos 
mantermos na atividade”, concluiu 
Delson Palazzo.

Entre as principais ações previstas para este ano, estão:

Capacitação e treinamentos aos associados para a Certificação Socioambiental Bonsucro, 
preparando o produtor para as exigências de mercado quanto à produção sustentável;

Manutenção dos convênios para implantação dos programas PPRA (Programa de Prevenção dos 
Riscos Ambientais) e PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional); 

Assessoria na condução do Protocolo Agroambiental Etanol Verde junto à Secretaria de Meio 
Ambiente do Estado de São Paulo;

Manutenção dos Comitês das Usinas; 

Assistência médica, através de convênio com plano de saúde credenciado;

Participação e contribuição com os experimentos realizados por grupos de trabalho da Canatec – 
Câmara Técnica do Consecana-SP, para aperfeiçoamento do sistema de pagamento de cana;

Manutenção dos serviços do laboratório Socicana. 

Em 2013

Serviços prestados pela Socicana, como análise da matéria-prima e fiscalização nas 
usinas são fundamentais ao produtor
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SICOOB COOPECREDI
sobe mais uma posição na classificação de risco 

AGO SICOOB
COOPECREDI

Assembleia revela bom desempenho e crescimento no quadro social 

O Sicoob Coopecredi anunciou durante sua Assembleia 

Geral Ordinária (AGO),  realizada em 2 de abril, resultados 

que confirmam seu crescimento. O presidente do Conselho 

de Administração, Ismael Perina Junior, conduziu os 

trabalhos. Compuseram a mesa também o vice-presidente 

do Conselho, Ricardo Bellodi Bueno, o conselheiro, Francisco 

Antonio de Laurentiis Filho, o diretor Financeiro, Delson 

Luiz Palazzo, o diretor Administrativo, Roberto Cestari, o 

auditor independente, Maurício Cardoso de Moraes, e o 

superintendente do Sicoob São Paulo, Rodrigo Matheus Silva 

Moraes. 

COOPerAtIVA SObe NA 
ClASSIfICAçãO de rISCO
2012 foi o ano em que o Sicoob Coopecredi 
teve a elevação da classificação de risco de 
crédito de A2 para A2+, o que ratifica o trabalho 
de diretores, conselheiros e colaboradores. 
Esta conquista está ligada diretamente 
ao desempenho e postura adotada pelo 
associado, que realizou suas operações de 
forma muito coerente e profissional junto à 
Cooperativa, que mantém sua posição entre as 
maiores do país e da América Latina (Ranking 
da Confederação Alemã de Cooperativas).

O aumento da classificação pelo Comitê 
de Risco da LFRating e RISKcoop significa 
que o Sicoob Coopecredi tem elevado grau 
de segurança operacional e sólida situação 
financeira. 

Outros destaques em 2012 foram a 
transformação para Cooperativa de Livre 
Admissão, atendendo a associados não só 
do setor agrícola, mas de outros segmentos 
e profissões; e a inauguração do Posto de 
Atendimento em Jaboticabal com instalações 
padronizadas. “O novo prédio em Jaboticabal 
está muito bem instalado, com um grande 
potencial de atendimento nesta nova etapa 
com o aumento do número de associados 
e de negócios”, comentou o presidente do 
Conselho de Administração, Ismael Perina 
Junior. 
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QuAdrO SOCIAl CreSCe 8%
Como reflexo já da transformação em cooperativa de livre admissão, o número 

de associados avançou 8,38% em 2012, passando de 1.993 a 2.160 membros. Esta 
é uma tendência que objetiva otimizar serviços e estrutura, além de fortalecer a 
Cooperativa. 

Os ativos totais do Sicoob Coopecredi alcançaram R$ 721,4 milhões em 2012. Os 
recursos totais, que compreendem as disponibilidades, os títulos e valores mobiliários 
e a centralização financeira, chegaram a R$ 396,6 milhões no exercício. O patrimônio 
líquido foi de R$ 99,5 milhões. 

Os depósitos à vista e a prazo chegaram a R$ 351,8 milhões. E as operações de 
crédito a R$ 251 milhões, sendo 79% repassadas em Crédito Rural. Os depósitos em 
Poupança Sicoob evoluíram em 15,97%: em 2011, eram R$ 10,8 milhões. Já em 2012, 
somaram R$ 12,5 milhões.

POuPANçA SICOOb
Durante a AGO, houve a entrega da premiação aos cooperados que responderam 

à pesquisa de opinião. No total, foram nove contemplados com a Poupança Sicoob 
no valor de R$ 500,00 cada um. Os ganhadores foram: J.C. Biccio – Padaria ME 
(Guariba), Antonio Botta, Leandro Gonçalves de Souza, Manoel Gonçalves de Souza 
Neto, Rodrigo Amorim Bianco (Jaboticabal), Antonio Pedro Libanori, Clarice Yoshie 
Arikawa Longhitano (Taquaritinga), Maria Aparecida Maretti (Dumont) e José Odair 
Turci (Pradópolis). 

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

Fiscal da Cooperativa: Bruno Rangel Geraldo Martins, Carmen Izildinha Carneiro Leão 
Penariol e Raul Bauab Junior (efetivos). Como suplentes: Edson Bellodi, Jose Vagner 
Carqui e Raymundo Nuno Junior.

PlANO de AtIVIdAdeS 2013
Dentre as iniciativas previstas para 

este ano, estão a Política Institucional 
de Governança Corporativa (já 
aprovada na AGO); abertura de 
novos Postos de Atendimento e 
novos modelos de financiamento e 
aplicações financeiras.
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Uma iniciativa que envolve professores e alunos 
da região com visitas monitoradas para a valorização do agronegócio. 
Foi com este objetivo que, em 2001, foi criado o Programa Educacional 
“Agronegócio na Escola”, desenvolvido pela Abag/RP - Associação Brasileira 
do Agronegócio de Ribeirão Preto em parceria com Diretorias, Delegacias 
Municipais de Ensino e empresas agroindustriais associadas da região. 

RELACIONAMENTO
com a sociedade envolve visitas, concurso 
e pesquisa sobre o agronegócio 

ABAG

Este ano, o programa iniciou as atividades no dia 24 
de maio, com cerca de 20 professores de Ribeirão Preto, 
Guará, Batatais, Ipuã e Cristais Paulista visitando uma 
unidade industrial, em Pradópolis, e a Unidade de Grãos 
da Coplana, em Jaboticabal. 

“Receber este tipo de público é muito importante 
para o setor do agronegócio, em especial o amendoim. É 
uma forma de divulgarmos a cultura e multiplicarmos a 
informação através de formadores de opinião”, destacou o 
gerente de Produção da Unidade de Grãos, Valdeci Malta 
da Silva. 

“Na Coplana nosso foco foi mostrar a produção 
de alimentos numa mesma área de cana-de-açúcar, 
apresentando o que é uma cooperativa, os conceitos de 
cooperativismo e a cadeia do amendoim, que muitas 
vezes é desconhecido na nossa região”, falou a diretora 
executiva da Abag/RP, Patrícia Milan. 

Os docentes são responsáveis por inserir os conceitos 
do agronegócio na grade escolar.  “Nossos alunos não 

têm contato com a cultura do amendoim. Agora posso 
levar novas informações aos estudantes. A Coplana possui 
princípios como a cooperação, ajuda mútua e exerce uma 
função social e isso nos auxilia a trabalhar em sala de aula”, 
disse a professora de Ciências da cidade de Batatais, Ana 
Cláudia Lazarotti. 

Para quem esteve pela primeira vez na Coplana, a 
estrutura impressionou. “Não sabia que a cooperativa era 
tão grande e trabalhava com tanto amendoim. Para mim 
tudo é novidade e levarei as informações para os meus 
alunos”, comentou a professora e supervisora de ensino 
de Guará, Maria Gorete Ribeiro de Paula. 

“A produção de amendoim é um tema totalmente 
desconhecido para mim. Achei muito interessante 
conhecer a cultura. É importante saber que parte do 
amendoim consumido no exterior vem desta região, 
através da Coplana”, concluiu a professora de Ciências de 
Ipuã, Maria Paula Cardoso Martins.

Ricardo Carvalho/Neomarc
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estudantes de jornalismo também conhecem a 
unidade de Grãos

Como parte do relacionamento com a sociedade, 
pesquisa revela que o papel do agricultor
na sociedade ganhou destaque “Nós buscamos resgatar esta 

interação campo e cidade, 
mostrando à sociedade o que 
está envolvido em relação 
aos processos produtivos dos 
alimentos, até que chegue ao 
consumidor final”, comentou 
Patrícia Milan, diretora 
executiva da Associação. 
Para o presidente da 
Coplana e conselheiro da 
Abag, Francisco Antonio de 
Laurentiis Filho, o resultado 
reforça o trabalho conjunto 
das entidades. “A Coplana, 
Socicana e Sicoob Coopecredi 
participam da Abag e sempre 
acreditaram neste trabalho 
e esta pesquisa foi muito 
interessante para nós, pois 
confirmou que estamos no 
caminho certo.” 

A Unidade de Grãos também 
recebeu a visita de estudantes de 
graduação (dia 4 de maio), como parte 
do sexto Prêmio Abag-RP de Jornalismo 
José Hamilton Ribeiro. Participaram 
alunos de Araraquara, Bauru, Campinas, 
Franca, Piracicaba, Ribeirão Preto e 
São Paulo, que concorrem ao prêmio 
de R$ 5.000,00, nas categorias jornal e 
internet, revista e cadernos especiais de 
jornais, além de TV. As matérias devem 
destacar pautas da região de Ribeirão 
Preto sobre o papel do agronegócio.

No mesmo dia, os estudantes 
assistiram a uma palestra com o 
apresentador do Jornal da Band, 
Ricardo Boechat, que falou sobre os 
bastidores da profissão. Para Boechat, 
tão importante quanto o conhecimento 
formal adquirido nas faculdades, são 
os princípios éticos para o exercício 

da profissão.  Estavam presentes 
à palestra, diretores e gestores da 
Coplana, Socicana e Sicoob Coopecredi 
além de representantes da Abag-RP. A 
segunda etapa da iniciativa ocorrerá 
em agosto, com um seminário sobre 
mecanização e sustentabilidade, na 
região de Campinas e Sorocaba. 

Qual a visão da sociedade em 
relação ao agronegócio? Para 
responder a esta pergunta, a Abag/RP 
encomendou uma pesquisa na região e 
descobriu que a profissão de agricultor 
está entre as de maior destaque para 
a vida dos moradores, considerada 
“muito importante” por 84,1% dos 
entrevistados, ficando atrás somente 
de bombeiro (94,6%), professor (94,6%) 
e médico (94,3%). 

Em 2000, o resultado era outro: o 
agricultor estava no final da lista, junto 
com políticos e funcionários públicos. 
O indicador fez parte de uma aferição 
nacional realizada pela ESPM (Escola  
Superior de Propaganda e Marketing) e 
pelo Ipeso (Instituto de Pesquisa) em 12 
capitais brasileiras. 

A Abag/RP aproveitou o momento 

e fez a pesquisa nas quatro maiores 
cidades da região (Ribeirão Preto, 
Franca, Araraquara e São Carlos) entre 
os dias 15 de dezembro de 2012 e 15 de 
janeiro de 2013 para conhecer o perfil 
do público com o qual se comunica. A 
pesquisa regional ouviu 296 pessoas, de 
diferentes classes sociais, escolaridade 
e profissão. 

Na região, 82,8% das pessoas já 
ouviram falar sobre agronegócio, sendo 
que 74,5% sabem relacionar o setor com 
outras atividades. Na pesquisa nacional, 
59,6% afirmaram já ter ouvido sobre o 
tema. Outro ponto de destaque é que 
93,6% dos entrevistados consideram 
o agronegócio a atividade mais 
importante para a economia brasileira, 
número 12,3% superior ao obtido em 
nível nacional. 
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O cooperativismo é uma 
alternativa socioeconômica, basea-
da em valores e princípios, cujo 
objetivo é a construção de uma vida 
melhor para milhões de pessoas. 
Mas o que liga, de fato, as entidades 
cooperativas, como são os casos do 
Sicoob Coopecredi e da Coplana, 
a uma existência mais digna, mais 
justa, a um mundo melhor?

Começa que esse movimento 
coloca as pessoas no centro das 
atenções, reservando ao capital um 
papel instrumental (de respaldo 
operacional). As individualidades 
cedem espaço à construção 
conjunta da prosperidade. Os 
ganhos, obtidos com equilíbrio e 
isonomia pelo trabalho coletivo, 
são de todos na proporção de seus 
esforços em prol da iniciativa. 

As pessoas cooperam para 
satisfazer necessidades econômicas 
recíprocas, em diferentes campos, 
a preço justo e à luz de outros 
diferentes preceitos éticos. Os 
excedentes apurados ao final de 
cada ciclo civil, considerando a 
dupla condição de dono e usuário 
dos membros da cooperativa, não 
se confundem com lucro, que é 
próprio de empreendimentos cujo 
capital prepondera e está a serviço 
de poucas pessoas. 

Por sua inserção comunitária, 
Sicoob Coopecredi e Coplana, 
por exemplo, estão naturalmente 
vocacionadas para fazer o bem nos 
locais em que estão estabelecidas. 
Daí a razão do (7º) princípio universal 
do “interesse pela comunidade”. 
Há uma preocupação de gerar 

progresso conforme a aptidão 
das populações e de acordo com 
o potencial econômico da região 
cooperativada. 

Pelas mesmas razões, as 
cooperativas lideram inúmeras 
iniciativas de caráter sociocultural. 
É até mesmo difícil imaginar um 
evento cultural, um encontro 
esportivo ou uma mobilização para 
arrecadar fundos com propósitos 
humanitários, sem o engajamento 

de associados, dirigentes e 
colaboradores de alguma 
cooperativa. O apoio jamais se 
limita à simples entrega de fundos 
financeiros. Na maioria das vezes, a 
própria organização é confiada aos 
representantes das cooperativas.

Aqui não se cogita de recorrer ao 
apelo midiático-mercadológico da 
“responsabilidade social”, utilizado 
para iludir a população visando a 
atraí-la para compor a legião de 
clientes. É da essência do movimento 
ocupar-se das necessidades e dos 

interesses dos seus membros e do 
meio em que vivem ou operam.    

Aliás, nessa forma organizativa, o 
social confunde-se com o econômico 
(manifesta-se uma espécie de “dois 
em um”). Essa reunião de propósitos, 
por sinal, foi bem traduzida pelo 
ex-presidente Fernando Henrique 
Cardoso, em pronunciamento 
na cerimônia de abertura do 
Rio Cooperativo 2000 (04-12): “A 
cooperativa, como uma empresa, 
caracteriza-se por aliar diretamente, 
na mesma organização cooperativa, 
dois aspectos fundamentais do 
desenvolvimento sustentável: 
a racionalidade econômica e o 
sentido da solidariedade social. Um 
híbrido de empresa e organização 
do terceiro setor, uma empresa com 
o coração”.

Em síntese, com legitimidade 
e expressão não equiparáveis 
a qualquer outra iniciativa 
socioeconômica, o cooperativismo 
é movimento propulsor para a 
construção de uma sociedade mais 
equilibrada, inclusiva e sustentável.

Ênio Meinen é advogado, pós-
graduado em direito e em gestão 
estratégica de pessoas e autor de 
vários livros sobre cooperativismo 
de crédito – área na qual atua há 29 
anos -, entre eles “O cooperativismo 
de crédito ontem, hoje e amanhã” 
(obra em que é baseado este artigo). 
Atualmente, é Diretor de Operações 
do Banco Cooperativo do Brasil – 
Bancoob.

ARTIGO

As pessoas cooperam 
para satisfazer 
necessidades 
econômicas recíprocas, 
em diferentes campos, 
a preço justo e à luz 
de outros diferentes 
preceitos éticos.”

O cooperativismo 
em essência

O cooperativismo é uma
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Programação Técnica 
e de Negócios

dias 6, 14 e 29 de agosto  5º Ciclo de Palestras Técnicas 
    (AABB - Jaboticabal/SP) às 19 horas 
     
dias 16 e 19 de agosto   dia Nacional do Campo limpo (Guariba/SP)
    dia 16, 9 horas  - Central de Recebimento de Embalagens 
    dia 19, 8h às 17h  - Exposição ao lado da matriz 

dias 21 e 22 de agosto  1ª feira de máquinas e Negócios 
    (Clube Pioneiros da Sela - Jaboticabal/SP)
    dia 21  - 8h às 17h / dia 22 - 8h às 15h

dia 22 de agosto   3º Encontro dos Produtores de Amendoim
    (Clube Pioneiros da Sela - Jaboticabal/SP) às 15 horas 
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Cartão BNDES 
é no Sicoob Coopecredi 

Financiamento rápido e sem burocracia 
para quem quer crescer

O “Cartão BNDES Sicoob” possui uma linha de crédito pré-aprovada de longo prazo, 
com limite de até R$ 1 milhão, taxa de juros atrativa e pagamento em prestações 
mensais fixas. 

Quem pode solicitar o cartão? 
Associados, proprietários de microempresa ou empresa de pequeno e médio 
porte com controle nacional. O faturamento bruto anual não pode ultrapassar 
R$ 90 milhões e as obrigações fiscais e tributárias devem estar em dia. A 
atividade econômica também deve ser compatível com as políticas operacionais 
e de crédito do BNDES. 

O financiamento vale para a compra de máquinas, equipamentos, veículos e outros 
bens de produção, diretamente de fornecedores credenciados.

Mais informações sobre o cartão 
do BNDES -  Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social, na sua Cooperativa 
Sicoob Coopecredi. 
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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 
JUNHO de 2013.  O preço médio do kg de ATR para o mês de JUNHO, referente à Safra 2013/2014, é de r$ 0,4426.

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 junho e os acumulados até JUNHO, são apresentados a 
seguir:

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 junho e os acumulados até JUNHO, 
calculados com base nas informações contidas na Circular 1/13, são os seguintes:

CIrCUlar nº 06/13 - DaTa: 28 de junho de 2013

ConSECana
CONSELHO DOS PRODUTORES DE CANA-DE-AÇÚCAR, AÇÚCAR E ÁLCOOL

 DO ESTADO DE SÃO PAULO

Mês abMI  aVHp  abME EaC EHC  EaI EHI EaE EHE

abril 43,96 35,66 38,41 1394,80 1244,30 1401,30 1277,40 1328,37 1145,22

Maio 44,58 35,96 39,72 1329,10 1110,20 1376,20 1168,00 1329,91 1202,12

Junho 43,70 37,58 42,32 1285,20 1140,20 1320,40 1170,00 1318,68 1147,28

acumulado 44,09 36,69 40,71 1331,68 1162,11 1366,56 1198,52 1324,32 1161,68
até Junho

Mês abMI  aVHp  abME EaC EHC  EaI EHI EaE EHE

abril 0,4636 0,4060 0,4355 0,4952 0,4610 0,4975 0,4733 0,4716 0,4243

Maio 0,4701 0,4094 0,4504 0,4719 0,4113 0,4886 0,4327 0,4721 0,4454

Junho 0,4608 0,4278 0,4799 0,4563 0,4224 0,4688 0,4335 0,4682 0,4251

acumulado 0,4649 0,4177 0,4616 0,4728 0,4306 0,4852 0,4441 0,4702 0,4304
até Junho

ATR

ABRIL

MAIO

JUnHo

0,4470 0,4470

0,4363 0,4416

0,4416 0,4426

MÊS
Mês

preço Médio do kg de aTr
acumulado
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