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EDITORIAL 

Prezado (a) Associado (a), 
Estamos caminhando para o final da 

safra 2013/2014 de cana-de-açúcar com uma 
estimativa de moagem de 587 milhões de 
toneladas na região Centro-Sul do Brasil, 
quantidade 10% maior do que a obtida na 
safra anterior. A não ser por uma melhor 
produtividade nesta safra, nós não temos nada 
para comemorar no nosso setor. 

Verificamos neste ano uma curva crescente 
dos custos de produção, resultado do aumento 
dos preços do diesel e dos defensivos agrícolas, 
agravado pelo surgimento de pragas nos nossos 
canaviais. Infelizmente, em mais um ano iremos 
trabalhar sem resultados positivos. 

Agregada a todos os problemas já 
citados, temos ainda uma política desastrosa, 
atrapalhada e confusa do governo federal 
no segmento de combustíveis no Brasil, mas 
não podemos parar de produzir e também 
acreditamos no nosso país. Planejar o caixa e ter 
cautela quanto a investimentos são pontos que 
merecem muita atenção.

A Socicana está promovendo palestras 
e treinamentos para amenizar alguns dos 
problemas mais recorrentes do associado em 
seu canavial. Dentre os assuntos que estamos 
abordando, estão as perdas visíveis e invisíveis 
na colheita mecanizada. Inclusive, brevemente, 
colocaremos em campo uma equipe de 
auditoria para fazer levantamentos quanto a 
este problema. Outro assunto que estamos 
tratando é o controle de pragas, e todas as 

ações buscam reduzir as perdas do associado na 
lavoura. A Socicana está atenta a estas questões.

Nesta edição da revista, trazemos uma 
reportagem importante sobre o aparecimento 
de uma nova praga que tem causado sérios 
estragos pelo país, com grandes prejuízos nas 
lavouras de soja, milho e algodão. E um detalhe: 
esta praga já está em nossa região e se trata da 
Helicoverpa armigera. 

Um ponto de destaque foi a participação 
da Socicana na representação do produtor 
de cana. Em outubro deste ano, associados 
e diretores participaram do lançamento 
da Frente Parlamentar em Defesa do Setor 
Sucroenergético, ocorrido na Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo. A iniciativa 
busca sensibilizar o governo federal em relação 
à situação crítica pela qual passa o setor. 

Sabemos das grandes dificuldades que 
estamos enfrentando, mas com a união 
das nossas Cooperativas, Coplana e Sicoob 
Coopecredi, e da Socicana, haveremos de 
vencer novamente estes obstáculos. Nossas 
entidades estão sempre trabalhando para o 
aprimoramento dos serviços prestados aos 
cooperados e associados, com resultados 
positivos para ambos. 

Desejo um bom final de safra a todos os 
nossos produtores e saibam que a Socicana está 
sempre à disposição de vocês, associados, nossa 
razão de existir. Temos de lutar sempre, desistir 
nunca!

LUTaR semPRe, 
DesisTiR 
nUnca

Delson Luiz Palazzo
Presidente da Socicana
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Safra da cana-de-açúcar
Produtividade cresce, mas qualidade é prejudicada pelo clima
A safra 2013/2014 de cana na região Centro-Sul deverá alcançar 587 milhões de toneladas, volume 0,44% menor do que o 
projetado em abril deste ano, que era de 589,6 milhões de toneladas. 
Os números fazem parte de levantamento da Unica (União da Indústria de Cana-de-Açúcar), divulgado no início de 
outubro. Mesmo corrigindo a estimativa para baixo, a safra deste ano deve crescer 10% em relação ao ano passado (que 
foi de 532,76 milhões de toneladas). 

Volume maior, 
qualidade menor
O volume total de produtos deverá 
sofrer retração devido à queda na 
quantidade de ATR (Açúcares Totais 
Recuperáveis), que tem projeção de 
134 kg por tonelada de cana. 
Dentre os principais fatores para a 
redução da qualidade da matéria-
prima, estão: geada não prevista, 
avanço da colheita mecanizada e 
clima mais chuvoso nos meses de 
maio e junho deste ano. Outros 
motivos, com menor influência, 
mas que também prejudicaram 
o desenvolvimento dos canaviais 
foram as infestações de pragas, 
como broca e cigarrinha, e doenças 
como a ferrugem alaranjada. 

Produtividade cresce
No acumulado desde o início da 
safra, em abril, até 16 de outubro, a 
quantidade moída de cana atingiu 
471,39 milhões de toneladas - 
aumento de 12,41% em relação ao 
mesmo período da safra anterior. 
Em relação à produtividade, 
observou-se crescimento de 10,3% 
no acumulado da safra (abril até 
setembro), segundo dados do CTC 
(Centro de Tecnologia Canavieira). 
A média foi de 83,7 toneladas por 
hectare nesta safra. Já na anterior, 
o índice era de 75,9 toneladas 
por hectare. A produtividade 
projetada para esta safra deve 
ser próxima de 80 toneladas por 
hectare. Nos últimos meses da 
safra normalmente ocorre uma 
diminuição deste índice devido à 
idade avançada do canavial. 

Açúcar e etanol
De acordo com a nova projeção 
da Unica, a produção de 
açúcar será de 34,2 milhões de 
toneladas na safra 2013/2014, 
quantidade praticamente igual 
à safra passada. Em relação à 
produção de etanol, o volume 
alcançará 25,04 bilhões de litros 
- 17,21% maior ao obtido na 
safra 2012/2013 (21,36 bilhões de 
litros).
Quanto ao mix de produção, 
45,63% da cana processada 
pelas indústrias será direcionada 
para a fabricação de açúcar e 
54,37% para o etanol.

De acordo com o gerente 
geral da Socicana, César Luiz 
Gonzalez, o produtor deve 
ficar atento quanto ao teor de 
sacarose da cana, no caso do 
sistema de pagamento por ATR 
relativo. “Se ocorrer tal redução 
[na qualidade], o resultado 
será uma quantidade menor 
de ATR e, consequentemente, 
uma redução no valor pago 
pela tonelada de cana. Vamos 
continuar acompanhando para 
ver se tal fato ocorrerá.” 

34,2 
milhões de toneladas

Projeção da safra 2013/2014 para 
produção de açúcar

45,63% 
Para produção de 

Açúcar

54,37% 
Para produção de 

Etanol

21,36 bilhões litros
Safra 2012/2013

25,4 bilhões litros
Safra 2013/2014
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Frente 
Parlamentar

Socicana participa de lançamento de 
Frente Parlamentar em Defesa do Setor 
Sucroenergético em São Paulo

Iniciativa 
visa 
sensibilizar 
governo 
federal 
para 
medidas 
emergenciais 
de apoio ao 
setor

A Frente Parlamentar em 
Defesa do Setor Sucro-
energético é mais uma 

iniciativa para sensibilizar o 
governo federal sobre uma 
das piores crises vividas pela 
cadeia produtiva da cana-de-
-açúcar.  O lançamento ocor-
reu em 3 de outubro na As-
sembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo, com o apoio de 
12 partidos políticos. Estavam 
presentes 350 pessoas, entre 
lideranças do setor, parlamen-
tares, representantes de en-
tidades de classe e produto-
res de cana. A Socicana, com 
apoio da Coplana, também 
participou com associados e 
cooperados de Guariba, Jabo-
ticabal, Taquaritinga, Dumont 
e Pradópolis que apoiaram a 
iniciativa. 

A Frente Parlamentar 
busca levantar problemas 
e propor soluções para 
uma política pública clara e 

objetiva que contemple toda 
a cadeia produtiva e incentive 
investimentos. 

Para o presidente da Soci-
cana, Delson Luiz Palazzo, a 
iniciativa abrirá um canal de 
comunicação. 

A Frente Parlamentar é uma 
interlocução do setor com os 
governos estadual e federal. 
É um modelo democrático 
de organização. Isso deve 
reduzir as dificuldades e, 
através desta mobilização, 
sensibilizar o governo. As 
regras atuais são danosas 
ao setor sucroenergético e à 
própria Petrobras.” 

Parlamentares concordam. 
“A Assembleia Legislativa 
de São Paulo não pode ficar 
fora desta luta junto aos 
nossos deputados federais e 

lideranças do setor”, disse o 
deputado estadual, Roberto 
Morais, um dos idealizadores 
da Frente Parlamentar.

“Estamos mostrando a rea-
lidade do setor sucroenergéti-
co e chamando a atenção das 
autoridades para que possam 
ver, ouvir e entender”, desta-
cou o deputado estadual Wel-
son Gasparini, um dos coorde-
nadores da iniciativa. 

Prejudicado pela crise fi-
nanceira mundial de 2008, o 
setor passou por três safras 
consecutivas com problemas 
climáticos, queda de produção 
e diminuição dos investimen-
tos. Mais de 450 municípios 
paulistas têm suas economias 
baseadas na cana, que gera 
420 mil empregos diretos. Jun-
tos, esses municípios concen-
tram 56% da produção brasi-
leira.  

Nas duas últimas safras, 44 
usinas deixaram de moer cana 
e mais dez podem encerrar 
suas atividades na próxima sa-
fra. Como consequência da cri-
se, 100 mil empregos já foram 
extintos. A desnacionalização 
ultrapassa 40% das usinas e a 
indústria trabalha com 50% da 
sua capacidade nominal en-
quanto observa a consolida-
ção dos produtores asiáticos. 

“Vamos levar esta reivindi-
cação muita justa para que o 
governo federal abra as portas 
para o diálogo e encontre so-
luções. O que a Frente está fa-
zendo não é contra ninguém, é 
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um grito a favor daqueles que 
querem sair desta crise, por-
que querem ajudar no proces-
so de desenvolvimento nacio-
nal”, explicou Gasparini. 

A bancada federal da Câ-
mara dos Deputados ligada ao 
agronegócio nacional também 
se mostrou preocupada com o 
atual cenário. “Estão dilapidan-
do um patrimônio nacional. 
O nosso país pode ter um di-
ferencial no Conselho das Na-
ções e podemos ser vanguarda 
da economia verde. Mas isso se 
conseguirá com luta e mobili-
zação”, falou o deputado fede-
ral, Arnaldo Jardim. 

O deputado federal, Men-
des Thame, citou que a cana-
de-açúcar é a segunda cultura 
mais extensa no Estado de São 
Paulo. “Temos de criar as bases 
para que nós tenhamos, no 
futuro, condições de ser uma 
grande plataforma mundial de 
produção de biocombustível, 
limpo e renovável. Temos to-
das as condições necessárias 
para isso.” 

“Definindo as metas aqui, 
seremos os porta-vozes de 
vocês em Brasília e onde for 
necessário. Temos de fazer 
pressão, com inteligência. 

Queremos que o Brasil se 
consolide como um grande 
produtor e exportador de 
açúcar, etanol, além de 
gerador de tecnologia. Vamos 
erguer a cabeça e fazer o que 
ninguém melhor do que vocês, 
produtores, sabem fazer, que é 
produzir energia e alimentos”, 
comentou o deputado federal, 
Duarte Nogueira.  

Encerrando a solenidade, 
a secretária de Agricultura 
e Abastecimento do Estado 
de São Paulo, Mônika Berga-
maschi, citou iniciativas do 
governo estadual, como, por 
exemplo, a redução do ICMS 
(Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços) sobre 
o etanol. Além disso, destacou 
que o setor é responsável por 
gerar renda, emprego e exem-
plo do que é produção susten-
tável no país. “Esta é uma área 
que dá sucessivas demonstra-
ções de competência em sair 
das crises e de ser rentável e 
sustentável.”

E no dia 5/11, em Brasília-
DF, foi lançada a Frente 
Nacional em Defesa do Setor 
Sucroenergético, com o mes-
mo objetivo da iniciativa de 
São Paulo.

Na safra 2012/2013, 
o Estado de São 
Paulo processou 330 
milhões de toneladas 
de cana-de-açúcar. 

As mais de 150 
indústrias paulistas 
produziram 11,8 
bilhões de litros de 
etanol e 23,3 milhões 
de toneladas de 
açúcar. 

Cerca de 25% 
desta produção foi 
originado de cana 
cultivada por 13 mil 
pequenos e 
médios produtores 
independentes.

Números do 
setor em 
São Paulo

Em São Paulo, produtores associados da Socicana, gestores e Diretoria 
reforçam o coro na defesa do setor

Assembleia é palco de debate sobre os equívocos da 
atual política do governo
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Perdas na colheita mecanizada de cana
levam embora 15% da produção 
Produtor participa de treinamentos na Socicana
para melhorar os ganhos na lavoura

A colheita mecanizada de cana-
de-açúcar tem avançado no 
estado de São Paulo, onde o 

índice já ultrapassa 80%, segundo 
a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente. Parece ser algo recente, 
mas a mecanização teve início 
no Brasil por volta de 1970. Ainda 
assim, um dos grandes desafios de 
produtores e usinas permanece, 
que é o melhor gerenciamento 
das operações com a redução das 
perdas. Mesmo hoje, parte do lucro 
de safras inteiras fica no chão.

Dentro de seu planejamento 
estratégico, que objetiva promover 

sustentabilidade aos negócios do 
associado, a Socicana iniciou uma 
série de treinamentos práticos. São 
cursos que influenciam diretamente 
nos ganhos e cujo conhecimento 
pode ser aplicado de forma imediata.

O treinamento sobre perdas 
contou com teoria e prática e 
foi aprovado pelos produtores, 
que puderam saber como evitar 
prejuízos. As perdas na colhei-
ta mecanizada são classificadas 
em visíveis e invisíveis, de acordo 
com a facilidade ou dificuldade de 
identificação.

PERDAS VISíVEIS

Referem-se ao volume de matéria-
-prima que permanece no campo 
após a passagem da colhedora, 
como, por exemplo, cana inteira, 
tocos, toletes e pedaços de cana. 
Dentre as causas mais comuns es-
tão as relacionadas ao local (tom-
bamento da cana, teor de fibras e 
produtividade); sistematização da 
área (espaçamento entre linhas); 
estado dos componentes da co-
lhedora (facas do corte de base e 
do picador mal ajustadas); diferen-
tes regulagens (da velocidade dos 
exaustores, altura do corte de base, 
número de facas no rolo picador e 
altura da carga). 

PERDAS InVISíVEIS

Estão relacionadas ao estado das 
facas dos discos de corte de base 
e do facão picador; tipo de lâmina 
de corte utilizada; velocidade dos 
extratores; e variedade da cana.

PERDAS PODEM LEVAR MAIS DE 15% DA SAfRA
As perdas totais podem ser supe-

riores a 15% da produção. São con-
siderados altos índices de perdas 
aqueles já acima de 4%. “Vi situações 
em que uma cana com potencial de 
160 toneladas por hectare teve uma 
perda de 20 toneladas por hectare 
no chão. Um absurdo e um grande 
prejuízo ao proprietário”, disse Anto-
nio Airton Santin Pizzinatto, especia-
lista em mecanização agrícola e res-
ponsável por um dos treinamentos 

promovidos pela Socicana.  
O erro mais comum, segundo 

Pizzinatto, é a falta de capacitação 
do operador da máquina, o que 
compromete a colheita. “O produtor 
tem que ter conhecimento sobre os 
processos da colheita mecânica para 
poder cobrar quando encontrar 
erros e, através da associação, 
com levantamento dos números, 
negociar uma atividade de melhor 
qualidade.” 

Associados da Socicana durante treinamento prático
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BEnEfíCIOS DA COLHEITA MECAnIZADA 
• Existência de máquinas que cortam, picam e carregam a cana 

diretamente no sistema de transporte; 
• Redução das perdas de cana no trajeto campo-usina; 
• Possibilidade do corte de cana ereta ou acamada;
• Promoção de limpeza parcial; 
• Obtenção de maior densidade das cargas no transporte (média de 

500 kg/m³); 
• Ganhos pela  moagem de cana fresca, sem estocagem; 
• Maior facilidade de programação do sistema de transporte; 
• Operação em sistema de cana crua; 
• Interrupções da colheita não resultam em cana cortada e deixada 

no campo, sujeita à deterioração; 
• Demanda de menor número de trabalhadores e menor custo 

operacional. “Com uma colheita bem feita, ganha a usina, o 
fornecedor, o prestador de serviço, ganha toda a cadeia produtiva”, 
destacou Antonio Pizzinatto. 

POnTOS DE gRAnDE ATEnçãO
• Operações de corte e transporte estreitamente ligadas; 
• Sistema de transporte específico (cana picada necessita de 

transporte especial como carroceria fechada); 
• Dificuldade de estocagem na usina; 
• Necessidade de mão de obra especializada e boa sincronização do 

transporte (para garantir o uso racional das colhedoras);
• Maiores perdas por falta de conhecimento operacional; 
• Pisoteio na linha de cana por falta de planejamento; 
• Maior presença de ponteiros quando há cana deitada;
• Limite de declividade de 15%; 
• Maior custo de implantação.

Os associados que participaram do treinamento conseguiram identificar as perdas visíveis e invisíveis direto na lavoura. 
Foi possível também medir o tamanho do problema (aplicação do dimensionamento de perdas), com a checagem de 
partes da máquina e sua regulagem.

“Cada soqueira arrancada gera 
perda de uma a seis canas nos 
próximos cortes. Cada falha abre 
espaço para o crescimento de ervas 
daninhas, o que significa perdas 
futuras por falhas na brotação”, 
explicou o especialista.

O palestrante alertou sobre a 
necessidade de monitorar todas as 
atividades relacionadas ao canavial e 
não focar apenas na época de colheita. 
“Em muitas situações, o quebra lombo 
foi mal feito, há falhas na adubação 
ou algo do tipo. Se as primeiras 
atividades deixarem de ser feitas haverá 
consequências no ciclo geral da cana. 
Se ocorrer o contrário, teremos um 
resultado bom do plantio à colheita.”

Como toda operação, a colheita 
mecanizada tem vantagens e 
desvantagens, ganhos e pontos 
que exigem maior atenção. Assim, é 
necessário que o produtor conheça 
muito bem cada parte da operação, 
para poder tirar o máximo proveito ou 
corrigir processos. 

O produtor tem que monitorar constantemente a 
colheita do seu canavial, principalmente quando 
contrata o serviço da usina ou de terceiros, para não 
perder em produtividade. Tendo conhecimento 
do processo, é possível cobrar com argumentos”, 
comentou o gerente geral da Socicana, César Luiz 
gonzalez.  

Para concluir, é importante conhecer os detalhes 
da mecanização, pois toda operação representa 
custo. “Cada quilo de impureza [vegetal ou 
mineral] que chega à usina tem um custo 
operacional. Além disso, as impurezas reduzem 
a quantidade de ATR na cana”, concluiu o 
palestrante Antonio Pizzinatto.

É preciso o produtor conhecer o 
funcionamento do maquinário para poder 
monitorar o serviço

Fotos: Ricardo Carvalho/Neomarc
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Diretores de ONG internacional 
visitam Socicana para conhecer o setor sucroenergético

Certificação 
para boas 
práticas 
agrícolas 
será a nova 
realidade da 
lavoura

Conhecer as práticas 
agrícolas na produção 
de cana-de-açúcar e a 

rotação de cana com amen-
doim e soja: estes foram os ob-
jetivos da visita de um grupo 
de diretores internacionais da 
Fundação Solidaridad, uma das 
mais importantes organizações 
internacionais para o desenvol-
vimento sustentável no campo. 
Além do Brasil, estavam repre-
sentadas as regiões da África 
Central, do Leste, do Oeste e 
Sul, Holanda, Estados Unidos, 
Canadá, Argentina, Paraguai, 

Uruguai, Bolívia, Guiana, Co-
lômbia, Equador, Peru, Belize, 
Guatemala, Haiti, Honduras, Ni-
carágua, México, Sul e Sudeste 
da Ásia, além da China. 

A comitiva foi recepcio-
nada por diretores, conselhei-
ros e equipe da Socicana, em 
Guariba. O grupo conheceu a 
história da Associação e ser-
viços disponibilizados aos as-
sociados. Em seguida, houve 
a visita a uma área de colheita 
mecanizada de cana e à Uni-
dade de Grãos da Coplana, em 
Jaboticabal. 

A Socicana foi uma das pri-
meiras Associações a discutir 
critérios para a certificação de 
produtores de cana dentro do 
padrão Bonsucro. Atualmen-
te, a certificação contempla 
apenas unidades industriais, 
que possuem características 
e escalas muito diferentes 
do fornecedor. A visita serviu 
para mostrar a organização 
dos processos agrícolas e os 
aspectos de sustentabilidade 
do cultivo da cana-de-açúcar e 
da rotação de cana com amen-
doim ou soja. 

SOCICana Socicana

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

“Queremos ter uma produção reconhecida pelas usinas parceiras e pela sociedade. Temos um produto 
social e ambientalmente adequado, com todo o processo de produção no campo correto. Estas boas práticas, com 
certeza, a médio prazo, farão a diferença entre estarmos ou não na cadeia produtiva da cana-de-açúcar”, ressaltou o 
presidente da Socicana, Delson Luiz Palazzo. 

Socicana se antecipa para auxiliar o produtor nas 
certificações que serão exigidas no futuro
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A Fundação Solidaridad é uma 
das entidades criadoras do 
Bonsucro, certificação existente 
desde 2005, que indica padrões 
socioambientais de produção 
agrícola em todo o planeta. “Para 
os diretores foi muito interessante 
conhecer o setor, toda a inovação,
a diversidade, o tamanho e 
também a área de produção de 
grãos que acompanha a cana 
aqui no estado de São Paulo, 
principalmente na região de 
Guariba com a Coplana e a 
Socicana”, explicou Fátima Cristina 
Cardoso, gerente geral do escritório
da Fundação no Brasil. 

“Estou impressionado com a 
organização, alta produtividade 
e força de desenvolvimento do 
setor sucroenergético. Creio que 
o setor de cana-de-açúcar é um 
dos mais belos exemplos de 
sustentabilidade que eu tenha 
visto no mundo. Quando o assunto 
é a produção de cana, o Brasil é 
referência para todos os países 
produtores, pois possui eficiência 
e é competitivo”, disse o diretor 
executivo da Fundação Solida-
ridad, Nicolaas Roozen. 
O executivo também elogiou o 
alto nível de gestão e trabalho da 
Socicana e Coplana, referências 

para os produtores rurais em outras 
partes do mundo.
A Associação está se antecipando 
para que, no futuro, os associados 
tenham uma condição diferenciada 
na produção de cana-de-açúcar. 
“A certificação é uma exigência do 
mercado ainda não obrigatória aos 
produtores de cana. A Socicana, 
mais uma vez, está dando um pas-
so à frente tentando proporcionar 
aos associados um diferencial na 
sua produção, sendo respeitados 
todos os quesitos de sustentabilida-
de”, comentou Bruno Rangel Geral-
do Martins, membro do Conselho 
de Administração da Socicana.

“Acho fundamental que façamos esta interlocução, porque é uma forma de apresentar o que somos para o 
resto do mundo. Precisamos investir tempo para divulgar como trabalhamos. Eles se interessaram pelo que estamos 
fazendo e estão vendo uma realidade positiva”, destacou Paulo Rodrigues, conselheiro da Socicana.

Profissionais de todo o mundo buscam conhecer 
os detalhes da produção no Brasil. E a Socicana sai 
na frente para adaptar modelo de certificação ao 
produtor brasileiro
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Produtores que fizeram parte de 
um grupo piloto já tiveram o resultado 
sobre suas práticas agrícolas de acordo 
com os padrões Bonsucro. Fornecedores 
da usina São Martinho responderam a 
um questionário de autoavaliação, que 
englobou atividades diversas como as 
relacionadas ao manejo, meio ambiente 
e condições de trabalho no campo. 

No dia 18 de setembro, houve uma 
reunião no auditório da Socicana, em que 
foram abordados os pontos fortes e os 
que merecem atenção. Os dados foram 
apresentados levando em consideração 
o grupo, já que as informações individuais 
são sigilosas. 

Quase 100 produtores participaram 
do grupo piloto. O perfil geral indica que 
a maioria é constituída por pequenos e 
médios produtores, com a terceirização 
do corte, carregamento e transporte, uso 
da rotação de cana com soja e amendoim, 
utilização frequente de assistência técnica 
e com a maior parte das propriedades 
com áreas mecanizadas.

A Socicana está auxiliando na 
elaboração de um modelo para a 
produção agrícola do agricultor, já 
que ainda não existe uma certificação 

específica para a categoria. 
“A nossa ideia é apoiar e acompanhar 

o produtor neste processo de melhoria 
contínua baseado na sustentabilidade. 
Temos muito para desenvolver no sentido 
de auxiliar o produtor a se adequar às 
normas que estamos criando com o apoio 
da Socicana e Usina São Martinho. Temos 
muitos desafios ainda como questões 
ambientais e aspectos técnicos ligados 
à lavoura”, disse a gerente do Programa 
Horizonte Rural da Fundação Solidaridad, 
Violaine Laurens. 

A Socicana é um dos 100 membros 
integrantes do Bonsucro, uma iniciativa, 
um selo, com padrão internacional, 
reconhecido pela União Europeia. 

“Ter voz dentro da Bonsucro é algo 
importante, uma vez que isso permite 
reivindicar algumas questões que 
afetam a produção de cana-de-açúcar. 
A área das Fazendas possui uma força 
muito grande dentro da Bonsucro, e o 
trabalho que estamos fazendo com os 
fornecedores da Socicana e São Martinho 
é importantíssimo para nós”, concluiu 
o gerente de Suporte às Fazendas do 
Bonsucro, Daniel Lobo.  

gRuPO PILOTO RECEBE RESuLTADOS

A certificação socioambiental 
ainda não é obrigatória, mas está se 
tornando referência. Alguns espe-
cialistas acreditam que ela será exi-
gida pelas unidades industriais para 
o recebimento da cana de forne-
cedores, já que também terão esse 
tipo de exigência de compradores 
internacionais. Produzir dentro de 
critérios ambientais e sociais ade-
quados será uma prática cada vez 
mais presente nas lavouras.

Entre os muitos fatores que in-
dicam se uma propriedade tem as 
chamadas “boas práticas agrícolas” 
estão o uso de EPIs (Equipamentos 

de Proteção Individual) pelos tra-
balhadores rurais, o uso racional de 
defensivos e a destinação correta 
das embalagens, a conservação do 
solo e a proteção de APPs (Áreas de 
Preservação Permanente).

A rotação de culturas também 
é uma prática valorizada para a 
certificação, visto que através deste 
sistema é possível produzir energia 
e alimentos nas mesmas áreas, fazer 
o aproveitamento de nutrientes de 
uma cultura para outra e promover 
sustentabilidade econômica com a 
geração de empregos e renda.

CertifiCação da produção
uma realidade próxima 

 “A certificação Bonsucro 
marca um horizonte onde 
o produtor, no seu devido 
tempo, com o seu ritmo e sua 
dedicação, pode melhorar os 
seus sistemas de produção, 
não somente atendendo às 
questões ambientais e sociais, 
mas também à econômica. 
Nesse sentido, o Bonsucro é mais 
uma ferramenta para ajudar a 
melhorar sua produção do que 
uma imposição”, disse o diretor 
global dos programas de pecuária 
da Fundação Solidaridad, Peter 
Sijbrandij.

Todas as marcas utilizadas neste material são marcas ou marcas registradas da Exxon Mobil Corporation ou uma de suas subsidiárias, 
utilizadas por Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A., ou uma de suas subsidiárias, sob licença.

O Brasil avança com a ajuda do seu trabalho. E para que a sua produção não encontre barreiras, oferecemos a você a mais alta
tecnologia em óleos lubrificantes, criada para aumentar o desempenho das suas máquinas e garantir o máximo de proteção para
os seus motores. Produzindo mais e melhor, suas safras podem render cada vez mais frutos. Pra você e para milhões de brasileiros.

mobil.cosan.com.br

Um óleo feito para transformar
suas safras em cifras.
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CaPa

HEliCOVERPA ARmiGERA: NOVA 
PRAGA PREOCUPA PROdUtOREs 
bRAsilEiROs dEVidO AO POdER 
dE dEstRUiçãO
Antes restrita a culturas como milho e tomate, uma nova praga vem 

causando grande preocupação entre os produtores rurais de todas 
as regiões do país devido ao seu poder de destruição: a Helicoverpa 

armigera. A lagarta tem atacado inúmeras culturas, como soja, algodão, 
sorgo, feijão, café, pimentão, trigo, crotalária, hortaliças e citrus. Existe o 
receio que a praga possa migrar também para os canaviais. 

nO IníCIO 
DO AnO, A 
PRAgA fOI 

COnfIRMADA 
EM SOjA DE 

jABOTICABAL 

De acordo com a Embrapa (Em-
presa Brasileira de Pesquisa Agrope-
cuária), a Helicoverpa armigera é con-
siderada de alto risco e com potencial 
de causar severos danos econômicos. 
Os prejuízos estimados alcançaram os 
R$ 2 bilhões nas duas últimas safras 
em todo o país. Só no oeste da Bahia, 
projeções indicam que a praga cau-
sou danos da ordem de R$ 1 bilhão, 
atacando, principalmente, a cultura 
do algodão.  

Em janeiro de 2013, foi constatado 
um ataque severo de lagartas na 
cultura da soja em Jaboticabal. “Na 
ocasião, agrônomos da Coplana 
me trouxeram algumas lagartas, 
mas não conseguimos identificar a 
espécie. Em um primeiro momento, 
parecia ser a lagarta da espiga do 
milho [Helicoverpa zea]. Para nossa 
surpresa, logo em seguida, houve 
a confirmação da presença da 
Helicoverpa armigera. É importante 
que os produtores estejam atentos, 
a praga está aí”, disse o professor 
doutor do Departamento 
de Fitossanidade 
da Unesp de 
Jaboticabal, 
Odair Aparecido 
Fernandes, 
especialista em 
manejo integrado 
de pragas. 

Ainda é um mistério como a 
Helicoverpa armigera chegou ao 
país. Os primeiros relatos são de 
2009, mas somente em dezembro 
do ano passado produtores baianos 
informaram aos órgãos do governo 
sobre a presença de uma lagarta de 
difícil controle. Alguns pesquisadores 
acreditam que a nova praga tenha 
vindo através de mudas de plantas ou 
imigrado naturalmente. A praga tem 
ocorrências na África, Europa, Ásia e 
Oceania e ataca mais de 100 espécies 
de culturas em todo o mundo. 
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CaraCterístiCas
As lagartas de Helicoverpa armigera podem se 
alimentar tanto dos órgãos vegetativos (folhas) 
como reprodutivos (vagens, grãos e frutos) de várias 
espécies de plantas de importância econômica. 
Como agravantes da praga estão a resistência a 
inseticidas e o alto poder de migração de adultos 
(as mariposas alcançam até mil quilômetros em seu 
ciclo de vida). A Helicoverpa também se alimenta 
mais rápido que outras pragas encontradas no Brasil. 
Por isso seu potencial de destruição é grande.

A classificação da Helicoverpa armigera é complexa. É uma 
lagarta muito parecida com outras existentes no Brasil. A 
identificação no campo é praticamente impossível, sendo 
preciso fazer o sequenciamento de DNA dentro de um 
laboratório. A praga é de difícil controle, agressiva, tem hábito 
noturno, inclusive na fase de larva. 

A Helicoverpa armigera é a praga agrícola que se tem mais 
relatos de resistência a defensivos agrícolas na história. Os 
produtos químicos existentes para o combate à praga têm 
eficiência relativa e o caminho mais correto para o controle 
está no manejo integrado de pragas. O produtor deve estar 
atento e consultar as equipes da Coplana e Socicana. A troca 
de informações será a principal aliada no combate à praga. 

O produtor nunca deve utilizar um único 
produto várias vezes. É importante que se 
faça a rotação de produtos com modos 
de ações distintos. O produtor que usa 
os mesmos produtos, com os mesmos 
mecanismos de ação, vai selecionar 
populações da praga que vão se tornar 
resistentes, ou seja, após algumas 
gerações, os produtos não funcionarão 
mais. Já temos casos de produtos que não 
estão funcionando mais para Helicoverpa 
armigera”, disse Odair Fernandes.

“Um produtor de Guaíra já teve ataque em soja 
recém-plantada. Toda a lavoura foi destruída 
por conta da Helicoverpa armigera, que passou 
do tremoço [cultura anterior] diretamente para 
a soja. Se não houver um controle na cultura 
da soja, por exemplo, seguramente podemos 
ter uma perda de até 50%”, relatou Odair 
Fernandes.

A Helicoverpa armigera tem alta 
fecundidade - uma fêmea consegue 
colocar até 1.500 ovos em lugares 
diferenciados, postos normalmente 
nos botões florais, vagens e sementes 
(no caso do milho), o que causa um 
prejuízo maior quando comparado às 
pragas que comem somente a folha. 

À medida que as larvas crescem, 
adquirem diferentes colorações, 
variando do amarronzado ao verde, 
com listras marrons laterais no tórax, 
abdômen e na cabeça. O tipo de 
alimentação pode influenciar na 
coloração da lagarta. Esta espécie 
também apresenta alta capacidade 

de sobrevivência em ambientes 
adversos (excesso de calor, frio 
ou seca), sendo possível ter várias 
gerações ao longo do ano, uma vez 
que o ciclo de ovo a adulto pode 
ser completado dentro de quatro a 
cinco semanas. 

Mariposas podem viajar até mil 
quilômetros no seu ciclo de vida

Produtores temem a ocorrência na cana, e a praga já 
se mostra resistente a diversos defensivos

Fotos: Ricardo Carvalho/Neomarc
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Controle

A forma mais adequada para 
o controle da Helicoverpa 
armigera é o manejo 

integrado de pragas, com a utilização 
de inseticida biológico (Bacillus 
thuringiensis) junto com produtos 
químicos de baixo impacto a partir 
do levantamento populacional. O 
controle químico é indicado apenas 
como uma medida emergencial. 

Uma das primeiras ações é o mo-
nitoramento efetivo da praga (ovos 
e pequenas lagartas, mais fáceis de 

serem controladas, além de mari-
posas) para a tomada de decisões e 
implementação das estratégias de 
manejo. O uso de feromônio sexual 
específico auxilia na captura e iden-
tificação dos adultos (mariposas). 
Em seguida, detectar a praga cor-
retamente para o uso específico do 
inseticida. É recomendável fazer um 
levantamento semanal. Uma identi-
ficação errônea da praga no campo 
pode comprometer seriamente a 
eficiência do seu manejo. 

Estudos mostraram que a Helicoverpa armigera é capaz de 
cruzar com Heliothis virescens (lagarta da maçã), gerando 

descendentes híbridos férteis, algo inusitado no meio 
científico. A Helicoverpa armigera é facilmente confundida com 

outras espécies como a lagarta do milho (Helicoverpa zea).

Especialistas alertam sobre a importância dos produtores 
conhecerem os grupos de lagartas que afetam as culturas em 
geral, o que facilita na escolha do produto e a dose ideal para 

o efetivo controle.

“Os produtores devem considerar várias ferramentas do 
manejo integrado de pragas para que todos tenham sucesso 
no controle e possamos evitar perdas que são extremamente 

significativas”, alertou o especialista. 

A aplicação de inseticida deve 
ocorrer somente quando 
necessário. A dose de produtos 
para o controle da praga é maior 
se comparada a outras espécies, 
o que torna o procedimento mais 
complicado. Uma preocupação de 
estudiosos e agrônomos é quanto 
ao uso de um produto químico de 
alto impacto e de espectro de ação 
muito largo, uma vez que favorece 
a criação de resistência genética da 
lagarta aos inseticidas.   

“O produtor tem que ter bastante 
cuidado na aplicação, que deve ser 
direcionada para onde as lagartas 
estão. Lagartas pequenas estão 
mais vulneráveis na parte superior 
da planta, mas as grandes estão 
escondidas no meio, atacando as 
vagens. A aplicação de qualquer 
produto para esta parte da planta 
é bem mais difícil”, alertou o 
professor Odair Fernandes.

Até agora, só foi possível diferenciar 
a praga em laboratório

Fotos: Ricardo Carvalho/Neomarc
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26ª Sipat

Educar, capacitar e comprometer 
os colaboradores com ações de 
prevenção a acidentes e doenças 
ocupacionais. É com esta finalidade 
que a Coplana, a Socicana e o 
Sicoob Coopecredi investem em 
temas como qualidade de vida, 
reeducação alimentar e combate 
ao sedentarismo. Os treinamentos 
e o acompanhamento contínuo 
se refletem em bem-estar e 
produtividade. Ganham empresa e 
colaboradores. 

De 8 a 10 de outubro, as entida-
des promoveram a 26ª Sipat - Sema-
na Interna de Prevenção do Aciden-
te do Trabalho, evento determinado 
pelo governo federal, através da NR 
5 (Norma Regulamentadora do Mi-
nistério do Trabalho e Emprego). A 
organização é da Cipa - Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes, 

com apoio das Diretorias. 

“Confiança, determinação, 
eficiência, respeito, equipe, 
equilíbrio e atitude: estes 
são conceitos que devem 
estar presentes em nossa 
rotina. Temos de nos 
preparar, cada vez mais, 
para sermos campeões 
no que estamos fazendo”, 
destacou Roberto Cestari, 
membro das diretorias 
das entidades. 

No evento, a Coplana homena-
geou vários colaboradores, com 
mais de dez anos de casa, símbolos 
do trabalho em equipe e compro-
misso com a Cooperativa. 

E entre as novidades deste ano, 
temas como educação no trânsito. 

“Procuramos mostrar  aos colabo-
radores questões importantes que 
interferem no ambiente de tra-
balho e familiar”, explicou o presi-
dente da Cipa de Guariba, Gustavo 
Chioda.

A palestra “Cuidado no trân-
sito, cuidados na vida” trouxe 
orientações conhecidas, 
mas pouco seguidas 
como o uso perma-
nente do cinto de 
segurança, não 
ingestão de bebi-
da alcoólica antes de 
dirigir, uso obrigatório de 
cadeirinhas para crianças 
no banco traseiro e 
não ingestão de 
alimentos ao 
volante. São 
recomendações 
que ainda não são le-
vadas em consideração 
por boa parte dos motoris-
tas. Talvez, por considerar que tem 
o domínio da situação, o motorista 
ultrapasse limites. 

Além da segurança no trabalho, 
semana discute educação no trânsito
Bem-estar e maior produtividade são os resultados

SIPat

E as estatísticas comprovam essa 
tese. Segundo o Sistema Único de 
Saúde, só no ano passado foram 
41 mil internações por acidentes 
de trânsito (fonte G1). E em 2014, as 
mortes no trânsito podem chegar a 50 
mil, segundo estimativa do Instituto 
Avante Brasil (fonte UOL).
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O programa Mosaico Teatral con-
tou, mais um ano, com casa 
cheia. A iniciativa, uma promo-

ção do Sescoop-SP e das Coopera-
tivas Coplana, Sicoob Coopecredi, 
Unimed e Uniodonto, apresentou o 
espetáculo infantil “A Bruxinha” (Cia. 
Truks), no dia 19 de outubro, no Cine 
Teatro de Jaboticabal.

Este ano, o Cine Teatro estava 
com sua capacidade limitada por 
questões de adequação de sua es-
trutura. E os 500 lugares disponíveis 
foram preenchidos por famílias in-
teiras, que aproveitaram o sábado à 
tarde para uma programação dife-
rente. 

O evento ocorre desde 2001 
no Estado de São Paulo e há cinco 
anos em Jaboticabal, onde recebe 
o apoio da Prefeitura Municipal, 
Diretoria de Cultura, Associação 
Cora Coralina, Buffet Ize, Socicana e 
veículos de imprensa como 101 FM, 

Vida Nova, Jornal e Rádio Gazeta, 
Jornal o Combate, Blog Ana Mattos 
e Tribuna da Região. 

Como ingresso um litro de leite 
longa vida. A arrecadação alcançou 
596 litros que foram doados ao 
Fundo Social de Solidariedade do 
município. 

Pessoas ligadas à cultura na 
cidade também assistiram a um 
workshop sobre a manipulação de 
bonecos, logo após o espetáculo.

A Coplana, o Sicoob Coopecredi 
e a Socicana promovem eventos 
desse tipo como forma de contri-
buir com a cultura nas comuni-
dades locais, algo imprescindível 
para o desenvolvimento social 
preconizado pelo cooperativismo. 
Somente por parcerias como esta 
é possível trazer para o interior do 
Estado, peças como “A Bruxinha”, 
que já recebeu o Prêmio Mambembe 
de Teatro. As crianças aprovaram.

Teatro Infantil de bonecos foi atração do 

Mosaico Teatral
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Por meio de parcerias, Coplana, 
Sicoob Coopecredi e Socicana  
promovem eventos que contribuem 
para a cultura da região
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N os últimos anos, o Brasil tem obtido resultados importantes 
quando o assunto é o mercado de amendoim, principalmente em 
relação ao grão de qualidade. O uso de cultivares de porte rasteiro 

(runner) e a mecanização de plantio e colheita contribuíram para maior 
produtividade e redução dos custos. A Revista Coplana Produtor conversou 
com Joan Soave, melhorista genético e presidente da Criadero “El Carmen” 
da Argentina, empresa reconhecida na produção de sementes. Soave falou 
sobre a variedade alto-oleica e a oportunidade que se abre para o amendoim 
do Brasil.

Revista Produtor - Como o pro-
blema climático afetou a Argen-
tina em relação ao amendoim? 
joan Soave - A safra 2012/2013 de 
amendoim foi muito ruim. Tivemos 
uma seca muito grande que afetou 
a produtividade. É a pior safra dos 
últimos dez anos com toda a certeza. 

RP - Quais os volumes da pro-
dução e os destinos do amen-
doim argentino?
Soave - A Argentina tem uma 
produção aproximada de 1 milhão 
de toneladas de amendoim em 
casca, um ano mais outro menos, 
tudo depende do clima. Com 
respeito ao destino do amendoim, 
a Argentina é especialmente um 
país exportador. O consumo interno 
é muito baixo, muito menor do 
que no Brasil. Eu diria que 70% do 

amendoim se destina à exportação. 
Menos de 10% ao consumo interno. 
O restante [amendoim quebrado] se 
destina a óleo e também uma parte 
vai para semente para ser plantada 
no ano seguinte. 

RP - A variedade granoleica, 
uma produção sua, possui 
quais vantagens em relação às 
variedades que existem hoje 
no mercado?  
Soave - Qualquer amendoim 
alto-oleico tem vantagens pela 
qualidade. Externamente,  o grão 
do amendoim alto-oleico é similar 
ao não alto-oleico. A vantagem está 
dentro da semente, na gordura que 
o amendoim possui. Existe uma 
série de ácidos graxos e entre estes, 
um que se chama ácido oleico. Um 
amendoim comum tem de 45% 

a 50% de ácido oleico. Mas um 
amendoim alto-oleico tem ao redor 
de 80%. Esta maior quantidade de 
ácido é melhor para a saúde: ajuda 
a diminuir o colesterol ruim e a 
aumentar o colesterol bom, além 
de ajudar a diminuir as triglicérides. 
O amendoim alto-oleico também 
tem maior vida útil. Todos sabem 
que conforme passa o tempo, o 
amendoim começa a ficar rançoso e 
com sabor ruim [devido à penetração 
de oxigênio no grão]. O amendoim 
alto-oleico tem uma vantagem 
muito grande: o oxigênio penetra 
menos e, desta forma, a oxidação 
do grão alto-oleico é muito menor. 
Assim, o amendoim alto-oleico, às 
vezes, mesmo cru, pode permanecer 
por três anos armazenado e parecer 
recém-colhido. Isso permite maior 
tempo de gôndola.      

amenDOIm

País trilha hoje, o caminho feito pela Argentina 25 anos atrás. Potencial de 
crescimento é considerado caso único no mundo

é a nova Argentina do amendoim
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RP - Como melhorista, qual sua 
avaliação  sobre a cultura no 
Brasil e sobre o modelo Copla-
na? 
Soave - Eu tenho a sorte de via-
jar muito, conhecer a maioria dos 
países que produzem amendoim. 
Quando se fala em Brasil, a Coplana 
é a empresa mais conhecida, consi-
derada a “número um”. Está lideran-
do também alguns dos movimentos 
em relação à qualidade em bene-
ficiamento, planta industrial, com 
uma das mais modernas do mundo, 
e também com respeito à semente. 
A Coplana vem fazendo um esforço 
grande para melhorar a qualidade 
da semente que o produtor utiliza. 
Na realidade, qualquer processo 
produtivo do amendoim no Brasil, 
na África do Sul, nos Estados Unidos 
ou onde quer que seja, vai bem se 
utilizam uma boa semente, isto é 
fundamental. A Coplana entendeu 
isso há anos, e temos um acordo en-
tre a cooperativa e a Criadero “El Car-
men” da Argentina. Hoje, a Coplana 
está comprando e utilizando a varie-
dade Granoleico. Esta variedade é a 
mais importante da Argentina, que 
tem sido o principal exportador de 
amendoim nos últimos anos. Por-
tanto, o Granoleico é o amendoim 
que se consome no mundo com 
ampla aceitação nos mercados mais 
exigentes. Eu creio que a Coplana 
está tratando de trocar todas as se-
mentes de amendoim comum por 
sementes de amendoim alto-oleico. 
Isso vai colocá-la em uma posição 
privilegiada, além de fortalecê-la 
dentro do mercado mundial. Todo 

mundo está es-
perando que 
o Brasil siga 
crescendo na 
produção do 
amendoim. O 
mundo, nos úl-
timos anos, está 
necessitando de 
mais amendoim 
do que tem pro-
duzido. Estou convenci-
do de que os países ou as regiões 
que possam produzir amendoim 
de qualidade terão um futuro muito 
bom. 

RP - E o mercado exterior pode 
absorver esta produção maior?
Soave - O mercado externo está 
crescendo lentamente, mas é 
um crescimento sustentado. O 
que vemos, e há uma grande 
preocupação, é que países antes 
muito importantes neste mercado 
mundial estão desaparecendo, 
como, por exemplo, a China. A 
China, nos anos 2000 [2003 a 2005], 
exportava de 800 mil toneladas 
a 1 milhão de toneladas por ano. 
Agora, exporta entre 100 mil a 150 
mil toneladas. Os Estados Unidos 
exportavam de 500 mil a 600 mil 
toneladas e hoje praticamente 
produzem para o seu consumo 
próprio. Há um mercado que 
está necessitando de amendoim. 
Porém, é difícil saber o futuro, 
porque existem vários fatores 
que interferem na economia, 

como, por exemplo, a crise mundial 
de 2008. Nesta época, se pensava 
que o consumo de amendoim 
iria diminuir, porque havia uma 
recessão na economia da Europa. 
Porém, as pessoas preferiram consu-
mir amendoim em casa com uma 
cerveja ao invés de sair. Então, vimos 
que esta crise mundial não afetou 
o consumo. Mas, há o fator externo 
que pode influir: nunca se pode 
assegurar que o amendoim sempre 
terá uma demanda excepcional 
todos os anos. Eu sou muito 
otimista, vendo a Argentina, mas sei 
que o mundo está vendo o Brasil, 
porque a Argentina não tem como 
crescer na produção de amendoim. 
O Brasil, sim, tem enorme território, 
muitas áreas onde se pode produzir. 
São processos que levam tempo. 
Observo que o Brasil tem uma 
preocupação por melhorar a tecno-
logia de produção da cultura e 
também do beneficiamento. Nos 
últimos anos, avançou muito em 
relação ao amendoim blancheado, 
que antes não existia. O país está 
passando por um processo que 
eu vi acontecer há 20, 25 anos na 
Argentina. Hoje, estou vendo aqui. 

Eu tenho a sorte de viajar 
muito, conhecer a maioria 
dos países que produzem 
amendoim. Quando se fala 
em Brasil, a Coplana é a 
empresa mais conhecida, 
considerada a “número um”. 

Foto: Ricardo Carvalho/Neomarc

Brasil é considerado caso único em potencial de 
plantio: rotação com cana é uma das vantagens
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missãointernacional
no exterior, parcerias e serviços conjuntos entre cooperativas e 
também com empresas privadas já fazem parte da rotina

Desde seu nascimento, o 
cooperativismo prega a 
união de esforços para 

resultados coletivos. Mas isso vale 
só para cooperados ou também 
entre estas organizações? Com 
esse questionamento, a Coplana e 
mais dezoito cooperativas do ramo 
agropecuário partiram para uma 
missão internacional. O objetivo foi 
conhecer o modelo americano e 
trazer de lá a inspiração para avanços 
no dia a dia daqui. 

A missão fez parte da Rede 

de Desenvolvimento Integrado 
(RDI), um programa do Sistema 
Ocesp/Sescoop-SP (Organização 
das Cooperativas do Estado de 
São Paulo/Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Cooperativismo), 
em parceria com o Departamento 
de Cooperativismo e Associativismo 
do Ministério da Agricultura. 

Devido aos desafios da 
economia global, escala é 
fator para a sobrevivência. 
Para isso, a Rede focou na 
governança corporativa e na 

intercooperação. 
A proposta é auxiliar as 

cooperativas na redução de custos, 
aumento da produtividade e 
melhoria da renda dos cooperados, 
por meio de alianças estratégicas. 
Na visão da Ocesp, é necessário 
movimentar-se mais para conquistar 

novos mercados, trabalhando 
potenciais em conjunto e 
buscando a liderança em 

seguimentos onde 
as cooperativas 

possuam know-how. 

O que as cooperativas brasileiras podem aprender com o modelo americano?

Rossato Junior, conselheiro 
da Coplana, e Mirela Gradim, 
gerente Adm. e Financeira 
recebem certificado durante 
missão internacional
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Missão internacional

números 
sobre
coope-
rativismo
A força do sistema cooperativista 
no Brasil é comprovada. Metade da 
produção agropecuária brasileira 
passa pelas cooperativas. O modelo 
gera R$ 8 bilhões em salários e 
benefícios, segundo a Ocesp. Os 
ramos com mais cooperativas são 
o agropecuário (1.528), seguido 
pelo de transportes (1.097) e pelo 
de crédito (1.049). Em 2012, as 
exportações das cooperativas 
brasileiras ficaram próximas a 
US$ 6 bilhões (98% do ramo 
agropecuário).

A viagem aos Estados Unidos ocorreu de 28 de julho a 2 de 
agosto. Na programação, cursos sobre governança na Universidade 
de Missouri e visitas técnicas a cinco cooperativas norte-americanas, 
incluindo as duas maiores do país no setor agropecuário. A partir 
do intercâmbio, pretende-se descobrir novas soluções rumo à 
sustentabilidade, ou seja, identificar oportunidades para manter-se 
no mercado e crescer de forma estruturada.  

A missão internacional fechou o trabalho da Rede de 
Desenvolvimento Integrado, realizado de 2010 a 2012. 

No modelo americano, o trabalho integrado de cooperativas 
está consolidado. Lá, existem cooperativas de produção integradas 
a uma central, o que evita a concorrência de uma região para outra. 
A Land O’ Lakes, por exemplo, possui 1.000 afiliadas, atua em todo o 
país e em todas as etapas da cadeia do leite. Assim, domina diversas 
regiões e faz frente, inclusive, para gigantes como a Nestlé.  

Outra cooperativa, a CHS, é multimercados: atua como 
cooperativa, como empresa limitada e S/A, com capital aberto na 
bolsa. Integra 300 mil produtores e já busca o mercado global. Hoje 
é a quinta maior trader do mundo com faturamento de 40 bilhões 
de dólares. 

Quando se verifica a dimensão das cooperativas americanas 
que trabalham em parceiras com outras cooperativas e empresas 
privadas, percebe-se o potencial de crescimento do Brasil. “Na 
essência, o cooperativismo vai além de uma doutrina econômica, 
uma ideologia que objetiva o desenvolvimento do ser humano, das 
famílias e da comunidade. Tem como base a ajuda mútua, a ação 
em conjunto e a busca de um resultado útil e comum a todos. O 
RDI e a Missão Internacional mostraram exatamente isso, só que 
entre as próprias cooperativas”, destacou a gerente Administrativa e 
Financeira da Coplana, Mirela Gradim, executiva que representou a 
Cooperativa na viagem.  

José Antonio Rossato Junior, membro do Conselho Administrativo 
da Coplana, e que representou a diretoria durante a iniciativa, disse 
que pelas características do sistema norte-americano é possível, 
às cooperativas brasileiras, criarem modelos semelhantes. Como, 
por exemplo, parcerias para pesquisa e desenvolvimento com 
empresas do ramo, formação de uma rede de relacionamento para 
consolidação de alianças estratégicas e implantação de centrais 
para compras de equipamentos, insumos, defensivos, seguro rural 
e plano de saúde, entre outros. 

“As cooperativas norte-americanas têm criado estratégias a fim 
de continuarem relevantes no mercado globalizado e competitivo, 
porém, preservando as raízes cooperativistas e o relacionamento 
com o cooperado”, analisou Rossato Junior.

1.528         1.097        1.049

Ramos que possuem mais cooperativas
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CHS e Land O’ Lakes  - gigantes do cooperativismo americano usam serviços 
em conjunto e parcerias com outras cooperativas para continuar a crescer
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Cooperativa inova na comunicação com o associado

SICOOB COOPECREDI 

TV CORPORATIVA

Neste mês de outubro, o Sicoob Coopecredi colocou em 
funcionamento um novo modelo de relacionamento com o 
associado: a TV Corporativa. O sistema é o que existe de mais 
atual na comunicação para públicos segmentados, em Agências, 
Postos de Atendimento e Pontos de Vendas. 

Por meio de um sistema digital, o Sicoob Coopecredi estabelece 
a programação de sua própria TV Privada com transmissão para 
os Postos de Atendimento nas regiões de Guariba, Jaboticabal, 
Taquaritinga, Dumont e Pradópolis. Dessa forma, o associado 
ou o cliente, enquanto está na Cooperativa, pode assistir à 
programação com informações sobre novos produtos, serviços 
oferecidos, orientações sobre crédito, eventos relacionados à Cooperativa e dados mais recentes 
do setor. 

A programação é alterada em tempo real. A produção do conteúdo é definida pela Diretoria e 
Gerência e executada pela Assessoria de Comunicação.

IMPLAnTA
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BalanÇO

BALANÇO PATRIMONIAL

ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE GUARIBA
Balancete de Encerramento em 31 de agosto de 2013.

Jaboticabal, 31 de agosto de 2013. Delson Luiz Palazzo 
Presidente

HELIJA Organização Contábil S/S Ltda.
Antonio Carlos Ijanc

TC CRC: 1SP065569/O-0

ATIVO VALOR TOTAL PASSIVO VALOR TOTAL

CIRCULANTE

DISPONÍVEL

NUMERÁRIO

BANCOS C/ MOVIMENTO

BANCOS C/ APLICAÇÃO

(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS

(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS

CONTAS A RECEBER

ADIANTAMENTOS

ADIANTAMENTOS

IMPOSTOS DIVERSOS A COMPENSAR

IMPOSTOS DIVERSOS A COMPENSAR

NÃO CIRCULANTE

PERMANENTE

INVESTIMENTOS

IMOBILIZADO

OUTROS IMOBILIZADOS

IMOBILIZADO - AVALIADO

TOTAL ATIVO

CIRCULANTE

CIRCULANTE

FORNECEDORES

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

IMPOSTO A RECOLHER

PROVISÕES

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA DE CAPITAL

RESERVAS DO IMOBILIZADO

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS

SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS

*

*

*

TOTAL DO PASSIVO

269.311,93

269.311,93

38.876,73

41.892,31

22.566,84

10.047,63

155.928,42

17.005.555,12

11.572.567,18

59.504,86

11.513.062,32

1.197.221.23

1.197.221.23

4.235.766,71

4.235.766,71

17.274.867,05

15.384.081,78

15.155.522,28

180,98

29.373,52

15.125.967,78

37.236,63

(21.483,80)

58.720,43

2.400,00

2.400,00

188.922,87

188.922,87

1.890.785,27

1.890.785,27

613.778,71

95.321,90

2.646,88

1.179.037,78

17.274.867,05

CIRCULANTE   
Disponibilidades 
Títulos e valores mobiliários
Relações interfinanceiras
Operações de crédito
Outros bens e valores a receber

 
 
 
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

Títulos e valores mobiliários 
Operações de crédito 
Depósitos judiciais 
Outros bens e valores a receber 

 
 
 
PERMANENTE

Investimentos 
Imobilizado 
Intangível 

TOTAL DO ATIVO

ATIVO

Delson Luiz Palazzo
Diretor Financeiro

Milton Semolin
Contador CRC 1SP099361/O-0

CPF 306.909.518-68

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

PASSIVO

 1.002.680.409 

30/09/2013

 1.002.680.409 

30/09/2013
em reaisem reais

CIRCULANTE   
Depósitos à vista, a prazo e sob aviso 
Obrigações por empréstimos e repasses 
Obrigações sociais e estatutárias 
Obrigações fiscais e previdenciárias 
Outras obrigações 

   
   
   
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Obrigações por empréstimos e repasses 
Provisão para contingências 

   

TOTAL DO PASSIVO   
   
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital social 
Reserva legal 
Reserva para financiamentos 
Sobras acumuladas
 

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

  1.454.846 
 480.305.518 

 7.236.149 
 208.202.711 

 169.327 

 697.368.551 

 50.488.735 
 174.677.423 
 61.493.484 

 69.822 

 286.729.464 

 14.577.913 
 3.847.795 

 156.686 

 18.582.394 

 
   507.497.516 
 157.424.227 

 3.179.977 
 149.757 

 3.289.640 

 671.541.116 

 163.673.339 
 62.469.739 

 226.143.078 
 897.684.194 

 71.434.247 
 24.445.080 

 1.928.213 
 7.188.674 

 104.996.215 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE GUARIBA
BALANCETE MENSAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2013



27 

Referente à Safra 2013/2014, o preço médio do kg do ATR, para efeito de emissão da Nota de Entrada de cana entregue durante 
o mês de OUTUBRO de 2013, é de r$ 0,4434. 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 outubro e os 
acumulados até OUTUBRO, são apresentados a seguir:

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

Os preços líquidos médios do kg do ATR, em R$/kg, por produto, obtidos nos meses de abril a outubro e os acumulados até 
OUTUBRO, calculados com base nas informações contidas na Circular 01/13, são os seguintes:

CIrCUlar nº 11/13 - DaTa: 31 de outubro 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
Julho 44,64 37,93 42,85 1271,20 1114,50 1335,10 1158,80 1307,16 1155,74
agosto 45,20 39,25 44,56 1227,30 1088,60 1284,50 1106,90 1278,90 1183,44
Setembro 47,16 37,38 42,17 1277,10 1148,50 1289,20 1160,10 1272,79 1183,61
outubro 48,06 35,33 40,37 1315,40 1164,00 1340,90 1188,10 1339,84 1172,83

acumulado 45,45 37,27 42,09 1295,71 1144,62 1332,71 1172,59 1306,59 1181,90
até outubro

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
Julho 0,4707 0,4318 0,4859 0,4513 0,4129 0,4740 0,4293 0,4641 0,4282
agosto 0,4766 0,4468 0,5053 0,4357 0,4033 0,4560 0,4101 0,4540 0,4550
Setembro 0,4973 0,4255 0,4782 0,4534 0,4255 0,4577  0,4298 0,4519 0,4385
outubro 0,5068 0,4022 0,4577 0,4670 0,4313 0,4760 0,4402 0,4757 0,4345

acumulado 0,4793 0,4243 0,4772 0,4600 0,4241 0,4731 0,4344 0,4639 0,4377
até Julho

atr

ABRIL
MAIO

JUNHO
JULHO

AGOSTO
SETEMBRO
oUTUbro

0,4470 0,4470
0,4363 0,4416
0,4416 0,4426
0,4415 0,4429
0,4436 0,4440
0,4441 0,4439
0,4412 0,4434

MÊS
Mês

preço Médio do kg de aTr
acumulado



Válido para todas as operações feitas de 
1º de setembro a 30 de novembro de 2013.

Quanto mais você usar 
seu SICOOBCARD, 
mais chances de ganhar. 

  

 

R$800
4 prêmios de

em crédito
na fatura

cada

AgORA eStá AInDA mAIS fáCIl pARtICIpAR!AgORA eStá AInDA mAIS fáCIl pARtICIpAR!

pARA COnCORReR,
BAStA uSAR O Seu 

CARtãO SICOOBCARD 
nA veRSãO 

DéBItO Ou CRéDItO. 
vOCê COnCORRe 

AutOmAtICAmente.

1 tv lCD 32”

1 tablet

1 ipad mini
+


