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em uma nova era de 
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D
esde o início, a Agrária investe em pesquisa agronômica – medida que reiterada-
mente se mostrou acertada. Em vários momentos da história da Cooperativa, ela 
foi determinante para o sucesso dos cooperados, seja através dos ensaios com as 
variedades mais bem adaptadas ou que atendem melhor às demandas da indústria, 
seja pela experimentação e desenvolvimento de técnicas de manejo mais eficientes. 
Tudo sempre repassado aos produtores por meio da assistência técnica e pelos even-
tos de divulgação científica – tais como o Dia de Campo de Verão e o WinterShow.

A FAPA (Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária) foi criada nesse contex-
to, a fim de dar mais estrutura e espaço à pesquisa. Uma prova de o quanto a Agrária 
aposta na geração de conhecimento como diferencial.

Nesse ambiente fértil, o melhoramento de plantas por parte dos pesquisadores surgiu 
como uma consequência natural. Primeiramente de forma mais discreta, como atividade 
paralela; mais tarde, se tornando uma das vertentes mais promissoras da FAPA.

Ao longo dos anos, uma série de novas cultivares foi lançada pela Fundação, gerando 
não apenas benefício direto ao cooperado, que passou a contar com variedades mais 
produtivas e adaptadas ao clima e altitude da região, mas também divisas à Cooperativa 
por meio de royalties de multiplicação.

Esse potencial, ora modesto, veio a atingir um patamar inédito entre 2015 e 2016. 
Não só foi lançado um grande número de variedades pela FAPA (incluindo soja, cevada 
e nabo-forrageiro, conforme matéria na página 6), como também o processo de melho-
ramento ingressou em uma nova era de sofisticação, na qual a seleção de linhagens ge-
néticas se dá de forma mais precisa e rápida. Um precedente que abre as portas para um 
amplo mercado de cultivares com a marca Agrária.

Um grande salto, de talento incipiente para nova área de expertise.

Assessoria de Comunicação e Imprensa
Departamento de Marketing
Cooperativa Agrária Agroindustrial

A FAPA
(mais uma vez)
na vanguarda

EDITORIAL
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Alexandre Schwartsman: 
Apesar dos “maus tratos”, 
agronegócio tem motivos 
para otimismo em 2016

Q
uando a Cooperativa Agrária sediou o primeiro Fórum 
dos Presidentes de Cooperativas do Paraná realizado fora 
de Curitiba, em abril de 2015, Alexandre Schwartsman já 
apresentava um cenário preocupante sobre a economia 
brasileira aos cerca de 70 representantes do cooperativis-
mo, presentes ao evento organizado pelo Sistema Oce-

par. No último dia 28 de janeiro, o doutor em economia pela Universidade da 
Califórnia e ex-Diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central do Brasil, 
falou por telefone à Revista Agrária. Questionado se existe a possibilidade de 
pintar o cenário econômico nacional com cores de otimismo, ele foi taxativo: “É 
possível até tentar mostrar, mas ninguém vai levar a sério”. Contudo, ao restringir 
o assunto ao agronegócio, um dos maiores críticos da atual equipe econômica do 
Governo Brasileiro (vide colunas publicadas semanalmente no jornal Folha de S. 
Paulo) relaxou: “Se tem um ponto alto [na economia nacional], é o agronegócio”. 
Confira os principais trechos da entrevista.

KLAUS PETTINGER

ENTREVISTA



ENTREVISTA

REVISTA AGRÁRIA: Entre as diferentes pre-
ocupações do agricultor hoje está a eleva-
ção dos preços dos insumos, como os defen-
sivos agrícolas, por exemplo. Qual a melhor 
estratégia para o produtor neste momento, 
já que ele precisa avaliar tantas variáveis, 
desde os custos de produção até o clima?

ALEXANDRE SCHWARTSMAN: Não tem 
muita saída, porque o mesmo fator que au-
menta as receitas vai pegar algumas dessas 
receitas do setor. Difícil pensar em uma es-
tratégia de hedge, [uma relação] da taxa 
de câmbio contra o aumento dos insumos, 
sendo que é a mesma [procedência] da 
receita. Dado que o setor tem um hedge* 
natural, já que é essencialmente um expor-
tador, acho que tem que conviver com isso. 
Não há nada que resolva o problema agora, 
que em última análise é insolúvel mesmo. 

R.A.: Provavelmente o senhor teve conhe-
cimento sobre as questões climáticas que 
frustraram as últimas safras de inverno na 
região Sul, por interferência do Fenômeno 
El Niño. É possível comparar o investimento 
na safra de inverno com uma tomada de de-
cisão de investimento de longo prazo?

SCHWARTSMAN: Com certeza. Sempre 
devemos olhar na perspectiva futura. O 
passado pode dar pistas sobre o futuro, mas 
o que aconteceu, aconteceu. O passado é 
como tentar dirigir um carro olhando pelo 
retrovisor: não vai dar certo.

R.A.: Os juros do Plano Safra 2015/16 subi-
ram de 6,5% para 8,75% a.a. Existe alguma 
sinalização de que esse panorama possa 
melhorar?

SCHWARTSMAN: Acredito que, embora 
não para esse ano, mas para os anos se-
guintes, eles terão que começar a evoluir, no 
sentido de trazer a taxa de juros para mais 
próximo do custo de financiamento do go-
verno. A parte de subsídios está muito cara 
e é provavelmente um dos lugares nos quais 
irão tentar tapar os buracos fiscais. 

R.A.: Trata-se de um ano para investimen-
tos ou estamos em um período de come-
dimento?

SCHWARTSMAN: Depende da perspectiva 
de cada ramo. É preciso verificar principal-
mente a questão de créditos do setor. Se 

tiver crédito relativamente barato de longo 
prazo, sim. Caso contrário, não. Vai depen-
der muito desse tipo de desenvolvimento.

R.A.: O agronegócio ainda vem sendo o pi-
lar de sustentação da economia nacional. O 
que o setor pode esperar para 2016? 

SCHWARTSMAN: É um setor em particu-
lar que tem motivos para ser mais otimista 
em 2016, apesar de todos os maus tratos 
a que tem sido submetido ao longo dos 
últimos anos. Continua indo bem. Tem al-
guns fatores positivos e outros negativos: 
tem a queda de preços de commodities, 
que é generalizada, mas ela é menos forte 
na parte de soft commodities (bens cul-
tivados). Elas têm uma queda, mas nada 
tão dramático. E tem um câmbio que deve 
continuar bastante depreciado. Então as 
receitas em Real para o agronegócio de-
vem ser melhores este ano. Pela conjun-
tura que se vê, com taxa de câmbio que 
deve continuar se depreciando, é um setor 
que depende menos do mercado interno, 
e mais das exportações. É um dos poucos 
setores que podem manter certo dinamis-
mo neste ano. 
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*A palavra “hedge” pode ser entendida como “proteção”.



ESPECIAL

A
FAPA (Fundação Agrária de Pes-
quisa Agropecuária) iniciou um 
novo momento nos seus pro-
gramas de melhoramento e se-
leção. Embora não seja novida-
de a Agrária lançar variedades 
próprias, a fundação atingiu um 
patamar inédito em termos de 

quantidade e qualidade de cultivares que le-
vam a sua marca.

Em 2015, foram lançadas pelo menos 
quatro novas variedades: a cevada ANAG 01, 

a soja Produza e as cultivares de nabo forra-
geiro Trado e Pé de Pato. Essa também foi 
a primeira safra que contou com sementes 
da aveia para grãos URSFAPA Slava, suces-
sora da consagrada FAPA 2 (mais detalhes 

na página 10). Além disso, para o ano que 
vem já estão previstas duas novas cultiva-

res de cevada, e há também uma série 
de melhoramentos de trigo e soja em 

andamento.
A inovação para a FAPA está jus-

tamente no licenciamento exclusi-
vo e no recolhimento de royalties 

com a venda de sementes dessas 
cultivares, que apresentam ca-

racterísticas específicas para 
regiões como a de atuação 

da Agrária – frias, chuvo-
sas e de elevada 

altitude.

HARALD ESSERT

“Hoje as principais fontes de receitas da FAPA são 
as vendas de laudos de pesquisas para empresas nacio-
nais e multinacionais. Essas empresas contratam conos-
co laudos ou protocolos de pesquisa para testar produ-
tos. Mas eu acredito que, no curto prazo, os royalties por 
meio de venda de produtos oriundos de melhoramento 
terão o mesmo peso que a elaboração de laudos”, ava-
liou o coordenador da fundação, Leandro Bren. “Talvez 
no futuro os royalties até ultrapassem os laudos, depen-
dendo apenas da nossa eficiência enquanto seleciona-
dores dentro dos programas de melhoramento”.

MELHORAMENTOS
Há duas linhas de melhoramento de plantas den-

tro da FAPA atualmente. A primeira é o melhoramento 
puro, através do cruzamento de determinados mate-
riais até a obtenção de variedades que apresentem as 
características desejadas. Esses produtos, que vêm de 
um processo de seleção de vários anos, são feitos e ori-
ginados 100% dentro da Agrária.

O segundo é a seleção de indivíduos dentro de 
linhagens genéticas fornecidas por empresas de se-
mentes, com as quais a FAPA mantém convênio. São 
materiais que a princípio não seriam desenvolvidos 
por essas empresas, mas entre os quais é possível “ga-
rimpar” indivíduos com características que tenham 
interesse agronômico (produtividade e sanidade) e 
industrial (qualidade) para a região de atuação da 
Agrária. Nessa situação, a FAPA recebe o licenciamen-
to exclusivo e então paga royalties diferenciados ao 
obtentor, mas também recebe royalties dos multipli-
cadores de sementes.

Para Leandro Bren, ambas as linhas são de interes-
se estratégico da FAPA. “São processos diferentes, que 
têm o mesmo benefício, e apresentam uma possibili-
dade de receita”, destacou. “Para o cooperado o bene-
fício é contar com variedades mais adaptadas à nossa 
região, que apresentam mais qualidade e produtivida-
de, e que são disponibilizados mais rapidamente do 
que muitas vezes as empresas de melhoramento con-
seguem nos fornecer”.

NOVAS CULTIVARES,
GENÉTICA AGRÁRIA
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ESPECIAL

A Produza é legatária da bem-sucedida 
soja AFS 110RR, selecionada e multiplicada 
pela Agrária há vários anos. Mas o fato de 
agregar três tecnologias em apenas uma 
variedade faz dela uma cultivar quase única, 
com apenas uma concorrente no mercado. 
A Produza é genética da TMG (Tropical 
Melhoramentos e Genética) licenciada para 
comercialização exclusiva pela Agrária. 
A cultivar é tolerante à ferrugem asiática 
(tecnologia Inox), resistente a lagartas 
(tecnologia IPRO, ou Bt) e tolerante a 
herbicidas com base em glifosato (RR, ou 
Roundup Ready). E, claro, também vem com 
o nome FAPA. Essas características fazem 
com que ela seja muito aguardada pelos 
cooperados.

Mas o que também impressiona é o curto 
tempo para desenvolver essa variedade. Foram 
apenas quatro anos, desde a concepção até o 
lançamento, em 2015.

A Produza é fruto de uma tese de doutorado 
do pesquisador Vitor Spader, que utilizou 
marcadores moleculares para identificar 
os genes que têm correlação direta com 
as características desejadas em uma soja 
adaptada para regiões como a de Guarapuava 
– fria e com elevada altitude.

Com isso, foi possível pular várias etapas no 
processo de melhoramento, sendo que não foi 
necessário levar todas as linhagens disponíveis 
ao campo, para verificar quais possuíam as 
características desejadas.

“Aqueles materiais que apresentassem 
no laboratório algumas características 
correlacionadas com um bom comportamento 
a campo, nós os levamos para o campo 
e os avaliamos. Vários tiveram bom 
comportamento na lavoura, mas um deles 
realmente se destacou”, explicou Spader. “A 
empresa obtentora então nos licenciou esse 
material, com direito de comercialização, e 
hoje ela foi batizada com o nome de Produza”.

DESEMPENHO
Nos anos de avaliação, a Produza sempre 
teve um desempenho bom diante dos outros 
materiais que atualmente são cultivados 
na região, inclusive perante novas linhas 
promissoras de soja que estão sendo lançadas 
pelas grandes companhias.

Em 2014, por exemplo, foram realizados 
27 ensaios em diferentes regiões e épocas, 
com 35 cultivares, e a Produza sempre ficou 

SOJA: PRODUZA

entre os três primeiros em produtividade. “É 
uma característica muito importante, porque 
mostra a estabilidade do material diante 
das diferentes situações”, destacou Spader. 
“Ela possui realmente um grande potencial 
produtivo, e as características de tolerância 
impedem que esse potencial se perca no 
campo em função de doenças, pragas ou 
outros problemas”.

SEMENTES
A cultivar Produza está sendo multiplicada na 
atual safra de verão, e deve estar disponível 
para os primeiros cultivos comerciais a partir 
da safra 2016/2017, com sementes suficientes 
para 60 mil hectares.
Inicialmente as sementes serão 
disponibilizadas exclusivamente aos 

cooperados da Agrária. Mas a Produza 
foi registrada em uma região que vai 
do Rio Grande do Sul a parte de Goiás 
e Sul de Minas Gerais. Portanto, assim 
que houver produto suficiente, existe um 
grande mercado em potencial. Por possuir 
um licenciamento exclusivo, a FAPA paga 
royalties a valores reduzidos ao obtentor, 
mas também recebe royalties de outros 
multiplicadores.
Segundo Vitor Spader, esse mesmo método 
poderá ser usado para obter novas variedades 
de soja na sequência. “Poderíamos usar essa 
tecnologia para avaliar materiais de qualquer 
companhia, de qualquer origem. E isso facilita 
muito. Cinco anos é pouco tempo para se 
falar em melhoramento de plantas. Foi muito 
mais rápido que os métodos convencionais. E 
deu resultado”.
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ESPECIAL

Apesar de ser uma cultura de cobertura, 
sem expressão econômica, o nabo 
forrageiro vem ganhando afinidade junto 
aos produtores em função do apelo sobre 
a conservação do solo e da água. E como 
nos últimos anos têm ocorrido mais chuvas 
do que o normal, a cobertura do solo das 
lavouras se tornou mais imperativa.
A despeito dessa necessidade, não existiam 
até agora cultivares de nabo forrageiro que 
atendessem às necessidades específicas de 
nossa região, como tolerância à geada e 
ciclo adaptado aos períodos de entressafra. 
Além disso, sempre havia o receio de que 
o nabo forrageiro, suscetível à esclerotínia, 
pudesse ajudar a proliferar o mofo branco a 
outras culturas.
Desenvolvidas por meio de método 
de melhoramento convencional pelo 
pesquisador Juliano Luiz de Almeida, as 
cultivares TRADO e PÉ DE PATO trazem uma 
série de vantagens sobre a variedade que 
existe atualmente no mercado.
Primeiramente, elas são tolerantes à 
geada, devido ao próprio processo de 
melhoramento. Durante a seleção, 
ocorreram geadas que mataram a maior 
parte da população segregante de nabo 
forrageiro – inclusive a cultivar testemunha, 
IPR 116, atualmente a mais cultivada. A 
PÉ DE PATO e a TRADO descendem das 
linhagens sobreviventes da seleção natural 
da geada.
Outra característica importante é que 
ambas produzem mais matéria seca 
na parte aérea quando comparada à 
testemunha, fato que favorece a proteção 
de solo contra erosão.

NABO FORRAGEIRO: TRADO E PÉ DE PATO

ROTAÇÃO DE CULTURA
As duas cultivares se diferenciam 
principalmente pelo ciclo. A cultivar TRADO 
possui um ciclo mais curto, então é indicada 
para o produtor que pretende colher milho 
mais cedo, e ainda deseja fazer uma 
cobertura de solo antes do plantio de inverno. 
Esse manejo é indicado, uma vez que as 
chuvas outonais podem causar erosão pelo 
escorrimento superficial, caso não haja 
nenhum tipo de cobertura no solo.
Já a PÉ DE PATO possui um ciclo mais longo 
e, portanto, é recomendada para quem 
deseja fazer uma cobertura de solo por um 
período maior – durante todo o inverno, por 
exemplo.

ESCLEROTÍNIA
A FAPA já preconiza um manejo que previne 
a contaminação do nabo forrageiro com a 
esclerotínia, evitando assim que a doença afete 
culturas subsequentes, como soja, feijão e canola. 
“Experimentos realizados pelo colega Vitor Spader, 
já divulgados junto aos cooperados e agrônomos 
da assistência técnica, mostram que existem 
produtos que se podem aplicar no momento do 
florescimento, a fim de prolongar o ciclo vegetativo, 
impedindo a formação de flores, e favorecendo a 
não ocorrência da esclerotínia”, explicou Almeida. 
Segundo o pesquisador, o propágulo da esclerotínia 
infecta a planta através da flor. “Ao evitar que a 
lavoura forme as flores, evita-se que o mofo branco 
se prolifere para a soja”.

DESCOMPACTAÇÃO
Ferramentas usadas para tirar amostras 
e cultivar o solo – o trado e o arado 
subsolador, também conhecido 
como pé de pato pelos agricultores 
mais antigos – deram nome a essas 
variedades, porque possuem em 
comum uma característica muito 
importante para o manejo em plantio 
direto: ajudam a descompactar o solo.
Elas possuem um sistema radicular 
mais agressivo, ou seja, produzem raízes 
maiores e mais volumosas, produzindo 
em média 22% mais biomassa, no caso 
do PÉ DE PATO, na parte da raiz do que 
a IPR 116.
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A nova variedade de cevada lançada durante 
o WinterShow 2015 pela Agrária em conjunto 
com a alemã Ackerman Saatzucht GmbH 
é uma das melhores já disponibilizadas 
em termos de qualidade para a indústria 
cervejeira no Brasil até hoje.
A cultivar ANA 01 foi selecionada pelo 
pesquisador Noemir Antoniazzi entre várias 
coleções de linhagens disponibilizadas 
pela Ackerman desde 2007. A variedade é 
proveniente de duplo-haploides, uma tecnologia 
que abrevia o processo de avaliação na 
segregação. “É um processo de biotecnologia 
no qual, em vez de seis anos, em um ano de 
segregação já se tem a linha fixa, que não 
altera mais suas características agronômicas e 
qualitativas”, explicou Antoniazzi.
Esse método encurtou todo o processo de 
melhoramento, de maneira que o registro 
junto ao Ministério da Agricultura foi feito 
em 2014, mas na safra de inverno de 2016 
já deve haver sementes suficientes para o 
plantio comercial de 20 a 25 mil hectares. 
“A multiplicação de sementes está andando 
bem mais rápido do que o normal, porque 
fizemos duas multiplicações extras no verão”, 
acrescentou o pesquisador.

RESULTADOS
A ANA 01 foi avaliada em ensaios 
preliminares na FAPA entre 2009 e 2012, e 
em seguida foi experimentada em ensaios 
oficiais de 2013 a 2014 em lavouras de Entre 
Rios, Candói e Pinhão.
Em média, a ANA 01 teve uma produtividade 
10% superior à testemunha BRS Elis, 
considerada a mais bem-sucedida 
comercialmente, e 17% maior que a BRS Brau, 
referência em qualidade cervejeira.
Mas o que salta aos olhos é a qualidade. 
Nos experimentos de micromalteação, a 
ANA 01 mostrou um desempenho superior 
às demais variedades na maior parte das 
qualidades que interessam à indústria 
cervejeira, como o teor de proteínas, 
tamanho dos grãos, rendimento de extrato, 
beta-glucanas (relacionadas à velocidade de 
filtração), amino-nitrogênio livre, friabilidade 
(quantidade de amido modificado), poder 
diastático (germinação), percentual de perda 
na malteação e micotoxinas.
“Estamos diante de um material 
diferenciado. Uma variedade que 
certamente vai fazer a diferença no campo e 
na indústria”, declarou Antoniazzi.

CEVADA:  ANA 01

MERCADO
Para o pesquisador, os exames de laboratório 
já confirmam a qualidade excepcional da 
ANA 01, que tende a substituir as variedades 
atualmente mais difundidas de cevada. 
Contudo, paralelamente serão feitos agora 
testes industriais de malte, a fim de verificar se 
a cultivar atende às necessidades da produção 
de cerveja em larga escala. “Mas eu não tenho 
a menor dúvida, com base nos resultados, de 
que ela é melhor do que tudo que existe hoje”, 
ressaltou o pesquisador.
A cultivar conta com licenciamento exclusivo 
e proteção junto ao Ministério da Agricultura. 

Com isso, a Agrária recolhe royalties à 
Ackerman, mas também adquire divisas dos 
multiplicadores de sementes.
A ANA 01, contudo, é apenas a primeira 
de uma série de novas cultivares de cevada 
que serão lançadas. “Dominamos todo o 
processo. Não dependemos de terceiros e de 
um obtentor para poder fazer o processo de 
multiplicação e aceleração de sementes. Além 
disso, é um produto exclusivo. No primeiro 
momento, somente o nosso cooperado 
terá acesso a essa variedade”, completou 
Antoniazzi. Segundo ele, já estão previstos 
os lançamentos das variedades ANA 02 
(adaptada ao cerrado) e ANA 03.
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ESPECIAL

Esta não é a primeira cultivar própria 
de aveia que a FAPA lança no mercado. 
A URSFAPA SLAVA perpetua a tradição 
iniciada com as variedades consagradas 
FAPA 2, FUNDACEPFAPA 43 e Louise. 
A FAPA 2, inclusive, ainda é bastante 
multiplicada no Sul do país, mais 
especificamente no estado de Santa 
Catarina, rendendo pagamento de royalties 
para a FAPA.
Segundo o melhorista responsável pela 
SLAVA, Juliano Luiz de Almeida, a cultivar 
foi desenvolvida em conjunto com a UFRGS 
(Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul) e foi idealizada para produzir grãos 
– devido a uma demanda que existia por 
parte dos cooperados na época em que se 
iniciaram as pesquisas.
Em sua opinião, a variedade é 
competitiva. “Ela é bastante produtiva, 
principalmente em anos com invernos 
normais, concorrendo bem com as 
cultivares que existem no mercado. E tem 
uma qualidade industrial mediana, se 
for para a indústria de flocos”, avaliou. “A 
SLAVA possui um ciclo muito semelhante 
ao das outras aveias que cultivamos aqui, 
como a URS Taura. E assim como quase 
todas as aveias brancas, é suscetível à 
ferrugem da folha. Essa é a principal 
doença, que precisa ser controlada, ou 
então ela pode não produzir bem”.

AVEIA: URSFAPA SLAVA

O nome da URSFAPA SLAVA, segundo 
Almeida, surgiu por meio de sugestão da 
equipe do Museu Histórico de Entre Rios, 
como uma homenagem às origens dos 
colonizadores suábios, que têm origem no 
Sudeste europeu.

REPRODUÇÃO
Prevendo o lançamento da variedade, a 
Agrária Sementes multiplicou a URSFAPA 
Slava em 2014, a fim de que houvesse 
semente em quantidade suficiente para as 
primeiras lavouras comerciais da cultivar.
No entanto, o momento comercial 
não foi propício ao lançamento. Com 
o baixo preço ao produtor praticado 
hoje no mercado de aveia, a cultura 
não teve demanda na última safra de 
inverno, perdendo espaço para trigo e 
cevada. “Quando se inicia um trabalho 
de melhoramento como esses, que 
leva de oito a dez anos é impossível 
prever como estará o mercado quando 
o material for lançado. Até lá, pode não 
haver mais demanda, e foi o que ocorreu 
com a SLAVA nesse momento”, destacou 
o pesquisador. “A situação pode ainda 
mudar, e aí a Agrária Sementes volta a 
aumentar os volumes de semente”.
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O Grupo Illich certificou uma fazenda em 5S Rural 
e Saúde e Segurança Ocupacional

As seis propriedades do Grupo Reinhofer têm 
certificações do PACR

CRESCE DEMANDA POR 
CERTIFICAÇÕES RURAIS 
ENTRE COOPERADOS

A
HARALD ESSERT

profissionaliza-
ção da adminis-
tração rural tem 
sido cada vez 
mais reconheci-
da como um dife-
rencial favorável 
pelos cooperados 

Agrária. O número de adesões ao PACR 
(Programa Agrária de Certificação Rural) 
mais que triplicou em 2015. Segundo o de-
partamento de Gestão da Qualidade, o ano 
fechou com 22 cooperados participantes, 
contra sete no exercício anterior. O número 
de processos de certificação em andamen-
to também teve um salto, de 31 para 58.

Para o analista da Qualidade e coor-
denador do PACR, Julio Alberto de Cam-
pos, esse avanço vem acompanhado de 
diversos aspectos positivos – tanto para a 
Cooperativa, quanto para os seus associa-
dos. “Esse crescimento vem ao encontro 
do nosso objetivo, de integrar o modelo de 
gestão da Agrária ao modelo de gestão do 
cooperado”, destacou.

Atualmente há cinco programas de certi-
ficação no PACR – 5S Rural, Gerenciamento 
da Rotina, Saúde e Segurança Ocupacional, 
Gestão de Pessoas e Gestão Ambiental –, e 
uma está em implantação: Gestão da Produ-
ção Rural. São programas que visam ajudar 
o produtor a gerir de forma profissional suas 
propriedades, atendendo a legislação e tor-
nando os processos mais eficientes.

“Os cooperados que estão no PACR 
sentem melhorias significativas na gestão 
da propriedade rural. Os resultados são 
percebidos nos aspectos de acréscimo de 
produtividade e qualidade, reduções de 
desperdícios, aumento da qualidade de 
vida, cumprimento de requisitos legais, 
e responsabilidade social e ambiental”, 
acrescentou Campos.

PACR

CERTIFICAÇÕES
No último dia 11 de janeiro, mais 

dois cooperados receberam certifica-
ções, após os auditores recomendarem 
as propriedades para certificação. Os cer-
tificados foram entregues em mãos pelo 
vice-presidente da Agrária, Manfred Ma-
jowski, pelo coordenador da Qualidade, 
Mario Cesar do Nascimento, e por Julio 
Campos.

O Grupo Reinhofer agora está com 
todas as seis propriedades certificadas 
em 5S Rural, e cinco em Saúde e Se-
gurança Ocupacional. “A nossa meta é 
atingir todas as certificações em todas 
as propriedades”, afirmou o cooperado 
Robert Reinhofer. “O PACR é uma dife-
renciação da propriedade e do produto. 
Significa mais qualidade. No caso da 
certificação em Saúde e Segurança Ocu-
pacional, ela faz com que haja menos 
possibilidade de acidentes de trabalho, 
o que favorece o colaborador, e o 5S sig-
nifica uma organização maior, fazendo 
com que se ache o que se precisa, na 
hora em que se precisa”.

O Grupo Illich também certificou uma 
fazenda em 5S Rural e Saúde e Segurança 
Ocupacional, e se prepara para certificar 
outras duas. “Nós já havíamos conseguido 
a certificação lá em 2005, 2006 e 2007. 
Agora fomos recertificados”, disse o co-
operado Paul Illich. “Isso é muito impor-
tante para o grupo, porque sabemos que 
levou muito tempo e dedicação para cons-
cientizar todos os colaboradores sobre a 
importância da certificação. Tivemos que 
fazer várias reuniões. É algo que requer 
muito trabalho. Por isso, estendemos essa 
conquista à nossa equipe, porque foram 
realmente os nossos colaboradores que 
conquistaram a certificação”, ressaltou.

CRESCIMENTO

Ao todo, 39 propriedades de cooperados estão 
incluídas no PACR no momento, 32 das quais estão 
na fase de implantação. Segundo o departamento 
de Qualidade, várias dessas já aguardam a auditoria, 
realizada por empresa terceirizada, para verificar se 
atendem aos requisitos e se podem ser recomenda-
das à certificação.

“O PACR abre cada vez mais o leque de opções ao 
cooperado, proporcionando assim uma estrutura com-
pleta de certificações com objetivos claros e com foco 
nos resultados”, ressaltou Campos. “Sempre há coo-
perados com interesse em participar. Em 2016 vamos 
trabalhar em prol de novas adesões”. 
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DIA DE CAMPO
DE VERÃO:
discussões relevantes sobre 
produção, viabilidade e finanças

M
HARALD ESSERT

KLAUS PETTINGER

ais do que trazer resulta-
dos de pesquisas e no-
vas tecnologias, o Dia de 
Campo de Verão nova-
mente levanta assuntos 
que interessam ao coope-
rado e demais produtores 
muito além da produção 

agrícola em si. São palestras que discutem o 
modelo agronômico seguido pelos cooperados, 

tratam da carga tributária da produção rural e 
demonstram culturas alternativas para o verão.

Programada para ocorrer nos dias 24 e 25 
de fevereiro, a edição de 2016 conta com três 
palestras de grande porte, apresentadas por 
especialistas convidados, uma série de pales-
tras sobre a produção de hortifruti, além das 
tradicionais palestras simultâneas dos pesqui-
sadores da FAPA (Fundação Agrária de Pesqui-
sa Agropecuária).
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QUALIDADE DE VIDA
O obstetra Marcos Cabrera encerrará o ciclo de palestras do Dia de Campo 

de Verão com uma aula sobre como envelhecer com qualidade de vida. Pales-
trante de renome nacional, o médico fala sobre os males da agitação do dia a 
dia, e como eles afetam nosso bem-estar – agora e no futuro.

“Quem já teve oportunidade de assistir, gostou muito”, destacou Leandro 
Bren. “Ele ensina a ter qualidade de vida em meio à correria do dia a dia e ao 
estresse do cotidiano. O Dr. Marcos é uma pessoa com experiência interessante, 
que vai dar uma visão diferente sobre como viver melhor”.

CARGA TRIBUTÁRIA
É possível reduzir a carga tributária, organizando melhor os negócios. A palestra 

do consultor Enio Paiva, da Safras & Cifras, mostra que muitas vezes o empresário 
rural paga impostos a mais por falta de uma organização melhor.

“É uma palestra muito interessante, na qual ele traz informações, tanto para 
produtores de grãos quanto para pecuaristas, sobre mecanismos para reduzir a tri-
butação da atividade rural, por meio da organização patrimonial e de uma gestão 
mais eficiente”, explicou Bren. “As tributações hoje consomem uma boa parte da 
rentabilidade do empresário rural”.

Paiva tratará de contabilidade e contabilidade fiscal, o cálculo das tributações, 
alternativas de exploração da propriedade rural com menor carga tributária e fisca-
lização, entre outros tópicos pertinentes.

“O produtor rural pode se utilizar dos artifícios e do conhecimento para poder 
ter uma rentabilidade melhor, sem aumentar tanto a carga tributária”, acrescen-
tou o coordenador da FAPA. “O produtor muitas vezes não gosta de trabalhar com 
papeis, e terceiriza toda a questão da organização da propriedade, dos números e 
das notas. Mas por vezes ele acaba pagando mais tributos do que se tivesse uma 
organização melhor na propriedade”.

SUCESSÃO SOJA-TRIGO
A pesquisadora da Embrapa Trigo Claudia de Mori dará palestra sobre os estudos 

que realizou a respeito dos aspectos econômicos da sucessão da cultura de soja pela 
de trigo, e como essa alternância se comporta em termos de custo-benefício. A ava-
liação sobre se a cultura de trigo vale a pena é importante nesse momento em que 
houve duas safras de inverno seguidas com clima desfavorável.

De acordo com o coordenador da FAPA, Leandro Bren, essa palestra tem o in-
tuito de mostrar ao produtor que essa sucessão vale a pena – não só do ponto de 
vista da cultura de trigo em si, mas pelos benefícios indiretos que ela traz. “Com o 
trigo, em sucessão da cultura da soja, o produtor consegue otimizar seus recursos, 
porque ele tem oportunidade no inverno de adubar a área total em espaçamento 
de 17 centímetros, que é o utilizado para semeadura do trigo. E depois, no verão, 
favorece a soja que é plantada em espaçamento de 35 a 45 cm”, explicou. “Ou seja, 
ao longo do ano o produtor tem o benefício do aporte de nutrientes no solo, além 
de redução do custo de adubação na soja”.

Palestrantes convidados:
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Estação fitopatologia

Estação entomologia Estação feijão

Estação soja

Dia de Campo de Verão 2016
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Lançamento de nova cultivar de soja, manejo integrado de controle de pragas e doenças, resultados de pesquisa sobre cultivo 
de milho e feijão visando o mercado e a indústria. As palestras simultâneas trazidas pelos pesquisadores da FAPA e parceiros 
trazem uma variedade de assuntos nesta edição.

Manejo de pragas na cultura da soja
- Palestrante: Alfred Stoetzer (FAPA)
A palestra aborda o manejo integrado das principais pragas na cultura 
da soja, com ênfase em lagartas e percevejos. O pesquisador apresenta e 
discute os resultados de pesquisa dos manejos dessas pragas conduzidas 
nas últimas safras, demonstrando quais são os momentos corretos de 
aplicação dos defensivos, o comportamento das diferentes moléculas 
(químicas ou biológicas) disponíveis, além das dificuldades no manejo de 
pragas que podem ser enfrentados nos próximos anos.

Manejo integrado do complexo de doenças na 
cultura da soja
- Palestrante: Heraldo Feksa (FAPA)
A evolução da ferrugem asiática na soja, uma das principais doenças 
dessa cultura, vem preocupando os produtores. Esta palestra trata do 
controle químico da ferrugem, mostrando o comportamento dos diversos 
princípios ativos (protetores, triazois, estrobilurinas e carboxamidas) no 
controle preventivo e curativo.

Pneus agrícolas – custos e benefícios
- Palestrante: Étore Francisco Reynaldo (FAPA)
O uso incorreto dos pneus agrícolas pode causar vários problemas ao 
produtor: aumento do consumo de combustível e compactação de solo 
excessivo (que, em casos severos, pode reduzir a produtividade das culturas 
em até 40%), entre outros. A palestra visa mostrar o uso correto dos pneus 
agrícolas e seus benefícios, em termos econômicos e ambientais.

Manejo de cultivares de feijão preto e carioca
- Palestrantes: Noemir Antoniazzi (FAPA) e Eduardo 

Pagliosa (UEL)
O objetivo dessa estação é esclarecer e orientar os cooperados e visitan-
tes sobre a escolha de cultivares de feijão, levando em consideração a 
sua adaptação regional, no tocante à produtividade e à tolerância às 
principais doenças. Outros fatores a considerar na escolha são a preferên-
cia do mercado consumidor e a rentabilidade para o produtor.

Posicionamento fitotécnico da nova 
cultivar de soja Produza IPRO
- Palestrante: Vitor Spader (FAPA)
Palestra que aborda os detalhes importantes sobre o manejo 
adequado da cultivar de soja Produza IPRO – produto selecionado 
pela FAPA, e lançada durante este Dia de Campo de Verão. Serão 
repassadas aos produtores todas as informações a respeito dos 
pontos fortes e das limitações que a cultivar apresenta, visando 
obter o máximo potencial produtivo nas diferentes condições de 
cultivo.

Níveis de manejo na cultura do milho
- Palestrante: Sandra Mara Vieira Fontoura (FAPA)
Os fatores híbrido, adubação, espaçamento entre linhas e população de 
plantas têm sido estudados pela FAPA há bastante tempo. No entanto, a 
associação de todos esses fatores em um único experimento é algo mais 
recente. Esses resultados serão abordados nessa palestra. Além dos dados 
de rendimento, serão abordados os aspectos econômicos para subsidiar 
técnicos e produtores na escolha do nível de manejo mais adequado para os 
híbridos de milho.

Qualidade de grãos de milho para a indústria 
de grits e flakes
- Palestrante: Celso Wobeto (FAPA)
Os resultados das avaliações da FAPA, realizadas nas três últimas safras de 
verão, sobre a dureza do endosperma em diversos híbridos de milho. Essa 
característica é importante para a indústria de grits e flakes, uma vez que é 
o endosperma (que sobra após o grão ser degerminado e descascado) que 
é moído em granulometria própria para a indústria cervejeira. As classifica-
ções quanto à dureza do endosperma são: duro/flint, dentado e farináceo.

Estação milho e fertilidade do solo

Estação mecanização agrícola

Ouro
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discute os resultados de pesquisa dos manejos dessas pragas conduzidas 
nas últimas safras, demonstrando quais são os momentos corretos de 
aplicação dos defensivos, o comportamento das diferentes moléculas 
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A evolução da ferrugem asiática na soja, uma das principais doenças 
dessa cultura, vem preocupando os produtores. Esta palestra trata do 
controle químico da ferrugem, mostrando o comportamento dos diversos 
princípios ativos (protetores, triazois, estrobilurinas e carboxamidas) no 
controle preventivo e curativo.
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O uso incorreto dos pneus agrícolas pode causar vários problemas ao 
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excessivo (que, em casos severos, pode reduzir a produtividade das culturas 
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UNIÃO DE FORÇAS POR MAIS
SUSTENTABILIDADE

O
HARALD ESSERT

s programas de me-
lhoria contínua da 
Agrária, que visam 
reduzir custos e 
desperdício, assim 
como aumentar a 
produtividade e a 
qualidade, são bem 

conhecidos pelos colaboradores: Seis Sigma, 
CCQ (Círculos de Controle de Qualidade), Kai-
zen e MASP (Método de Análise e Solução de 
Problemas). Contudo, nem sempre esses pro-

A criação do Comitê de Conservação de Energia e Água permite alinhar todos os 
programas que já funcionam na Agrária em torno da sustentabilidade. Com isso, 
espera-se obter mais eficiência e resultados mais visíveis

gramas caminhavam de forma alinhada, o 
que fazia com que disputassem recursos entre 
si – quer materiais ou força de trabalho.

Com o objetivo de unificar o alinhamento 
desses programas em torno da reutilização, 
reciclagem e redução do consumo das cha-
madas utilidades – como são denominados 
recursos como energia e água –, foi criado em 
dezembro de 2015 o CCEA (Comitê de Conser-
vação de Energia e Água).

O comitê é formado por uma equipe multi-
disciplinar de 17 representantes dos setores de 

cereais, indústrias e sementes, além de técni-
cos de manutenção.

Segundo o líder do CCEA, o engenheiro 
de pesquisa e desenvolvimento da coordena-
ção de projetos Márcio Taschelmayer, o foco é 
hierarquizar e unificar a solução de problemas 
na Cooperativa, a fim de evitar a concorrência 
entre os diversos programas. “Esses programas 
acabam trabalhando de maneira separada, 
e isso faz com que haja uma disputa por re-
cursos. Com isso, por vezes o problema não é 
resolvido da melhor maneira possível, ou não 

O comitê é formado por diversos profissionais das unidades 
de cereais, indústrias e sementes
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se aplica a ferramenta mais adequada às ca-
racterísticas do problema”, avaliou.

Na opinião de um dos membros, o super-
visor de energéticos Fabio Martins, o comitê 
permite ter uma visão mais ampla, uma vez 
que tem a participação de representantes das 
unidades que atuam de forma direta nos pro-
cessos das respectivas áreas. “Antes de aplicar 
um investimento de grande valor, nós pode-
mos avaliar outros caminhos para aperfeiçoar 
o uso dos recursos disponíveis. Através da ela-
boração e análise de indicadores conseguimos 
verificar como está o nosso nível de eficiência 
e aonde é possível chegar”.

“Ter essas informações em forma de indi-
cadores nos permite saber qual o retorno es-
perado que cada ação ou investimento poderá 
trazer. Portanto, o comitê dará essa base para 
a tomada de decisões por parte dos gestores”, 
acrescentou Martins.

REFERÊNCIA

Além de permitir a melhor gestão de recur-
sos na Cooperativa, o CCEA vem ao encontro 
de um dos principais alvos da Agrária: de se 
tornar benchmark (referência) em gestão no 
Brasil. Para isso, o comitê tem como meta su-

perar indicadores nacionais e internacionais 
de consumo de utilidades (energia e água).

Com esse objetivo em vista, o CCEA tem 
buscado bons exemplos de comitês semelhan-
tes em outras empresas do país, a fim de ve-
rificar quais iniciativas são mais eficientes, e 
aplicá-las por aqui.

“Para a Agrária se tornar referência nacio-
nal, o gap [atraso] é pequeno. Mas para a classe 
mundial, é grande. Vários indicadores de classe 
mundial são da Europa, porque lá eles já atin-
giram um padrão de excelência. Desses, ainda 
estamos um pouco atrás. Por isso, temos que 
primeiro buscar a referência nacional, depois a 
internacional. Mas é perfeitamente possível de 
ser feito”, comentou Marcio.

Uma das ferramentas que serão usadas 
no diagnóstico e aplicação das medidas é 

Fabio Martins: o comitê dará 
indicadores que ajudarão na 
tomada de decisões por parte 
dos gestores

Márcio Taschelmayer: o comitê 
visa colocar a Agrária no caminho 
para se tornar referência nacional 
no uso de recursos

o DDO (Diagnóstico de Desempenho Ope-
racional), também já existente na Agrária. 
Esse método, por si só, não possui um viés de 
sustentabilidade, mas serve para orientar as 
ações do comitê, alinhando e dando maior 
agilidade e vazão às iniciativas.

AÇÕES

O comitê já nasceu ativo. Segundo as es-
timativas, os indicadores de utilidades terão 
melhorias sensíveis três ou quatro meses após a 
implantação do CCEA – resultado dos esforços 
eficazes no combate ao desperdício de energias 
(seja elétrica ou térmica) e água.

Até o momento já foi realizado o levanta-
mento inicial de expectativas – que engloba as 
razões de ser do comitê, as principais deficiên-
cias e as formas de superá-las –, a definição 
dos primeiros passos, a estruturação e o mo-
delo de controle dos indicadores e o estabele-
cimento da rotina de trabalho.

Além disso, em janeiro foi realizado o diag-
nóstico de boas práticas de consumo (BPC) 
nas áreas envolvidas. Trata-se de uma série 
de ações de baixo custo e rápidas de serem 
implantadas, mas que trazem resultados in-
tensos. “É a primeira ‘luz no fim do túnel’. Em 
pouco tempo perceberemos os resultados prá-
ticos”, concluiu Márcio. 
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D

AGRÁRIA MANTÉM ESFORÇOS 
PELA EXTINÇÃO DOS ACIDENTES 
COM AFASTAMENTO

iretrizes claras do Planejamento Estraté-
gico, cultura de segurança cada vez mais 
enraizada no cotidiano dos colaboradores 
e uma metodologia voltada à observação 
comportamental: fatores que, juntos, re-
presentaram um avanço significativo no 
sentido de erradicar os acidentes com 
afastamento na Cooperativa Agrária. De 

2014 para 2015, a redução do índice foi de 85%. Além de che-
gar a zero, o objetivo é estabilizar os resultados alcançados, a 
fim de confirmar a eficiência dos modelos adotados. 

“O trabalho apenas começou. Colhemos o primeiro resul-
tado, que foi excelente, mas temos uma disciplina operacional 
a ser implementada”, observou o gerente de gente e gestão, 
Mauro Vanz. O projeto de redução de acidentes e o programa 
de observação comportamental “De Olho” são exemplos de 
ações internas fundamentais para o atingimento dos objeti-
vos. Tendo a prevenção como premissa, 109 lideranças, entre 
gerentes, coordenadores e supervisores, receberam treina-
mentos para detecção e controle dos chamados “desvios”, 
tidos como a base da escala de segurança.

Desta maneira, a prevenção pelos acidentes sem afas-
tamento ganhará atenção cada vez maior, no sentido de 
evitar sistematicamente a escala de gravidade dos eventos. 
“Pretendemos conseguir criar uma cultura organizacional 
melhor. Tivemos um número baixo de acidentes com afas-
tamentos, mas precisamos reduzir drasticamente os sem 
afastamento”, observou Vanz.

O conceito é baseado na Pirâmide de Bird, segundo a 
qual a cada 30.000 desvios registrados, tem-se o potencial 
para a ocorrência de 3.000 incidentes, 300 acidentes de 
menor perda (sem afastamento), 30 acidentes de maior 
gravidade (acidente com afastamento) e um acidente gra-
víssimo (óbito ou acidente incapacitante).

Outro grupo que receberá maior atenção no que se 
refere à segurança ocupacional é o de colaboradores ter-
ceirizados e de empresas contratadas pela Cooperativa. 
“Hoje contamos com muitos prestadores de serviços e 
temos um grande desafio pela frente também neste sen-
tido”, destacou Vanz.

KLAUS PETTINGER

DE OLHO

Após redução de 85% em 2015, o objetivo passa a ser a 
estabilização dos resultados já alcançados

TAXA DE FREQUÊNCIA

Parâmetro utilizado mundialmente, a taxa de frequência 
de acidentes com afastamento deverá ser o formato utilizado 
em médio prazo para medir a eficiência das políticas de redu-
ção de acidentes adotadas pela Cooperativa. No ano passado, 
a Agrária atingiu taxa de frequência de 1,1 – sendo que índi-
ces abaixo de 1 representam um padrão de nível mundial em 
segurança e saúde no trabalho.

O cálculo leva em conta o número de acidentes, multiplica-
do por 1 milhão, ponderado pelas horas-homem trabalhadas - 
o que possibilita comparar empresas de diferentes segmentos 
e portes. Em 2014, a taxa da Agrária foi de 8,85.

“Já foi possível perceber o resultado dos esforços para a 
redução dos acidentes de trabalho. Mas devemos sempre tra-
balhar na antecipação e na prevenção, que só virá com a cons-
cientização e participação de todos os nossos colaboradores”, 
frisou o coordenador de saúde, segurança e meio-ambiente 
da Agrária, Cauê Mohler.

Apenas a atenção constante poderá levar a Agrária ao 
patamar almejado de zerar o número de acidentes até 2018, 
reforçou Vanz. “É um processo longo. Tenho a expectativa 
que vamos precisar de pelo menos cinco anos para poder 
dizer que estamos mantendo um patamar de excelência em 
termos de gestão de saúde e segurança. Antes disso, não po-
demos cantar vitória”. 

Mauro Vanz: 
Colhemos o primeiro 
resultado, mas o 
trabalho apenas 
começou
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P
KLAUS PETTINGER

ela primeira vez, a Pes-
quisa de Clima Organi-
zacional da Cooperati-
va Agrária foi realizada 
em formato online, por 
meio do Portal do Cola-
borador. Aplicada entre 
28 de setembro e 27 de 

novembro de 2015, a pesquisa apontou 88,15% 
de satisfação geral, dentre os 11 quesitos ava-
liados. O resultado é 3,4 pontos percentuais su-
perior, em relação à edição anterior, de 2012.

“O resultado pode ser considerado exce-
lente. Todos os quesitos estiveram acima de 
80%, exceto o sistema de recompensa que, 
ainda assim, superou a ultima edição, passan-

Em pesquisa interna, 
colaboradores 
demonstram 88% 
de satisfação com a 
Agrária

PESQUISA DE CLIMA 
ORGANIZACIONAL
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do de 64 para 75%”, avaliou a analista de RH 
da Agrária, Adeline Milla. Conhecida interna-
mente como Linha Aberta Agrária, a pesqui-
sa contou com a participação de 763 cola-
boradores, representando todos os setores 
da Cooperativa. 

O método online continha as mesmas 55 
questões de 2012, quando os questionários 
eram aplicados por meio de formulários im-
pressos e demandavam tempo muito maior 
para tabulação. “Os colaboradores receberam 
o passo a passo para criação do formulário ele-
trônico, diretamente no Portal do Colaborador. 
Com o novo sistema conseguimos maior agili-
dade e confiabilidade na tabulação de dados”, 
avaliou Adeline.

Comparativo entre as últimas duas pesquisas aponta avanços em praticamente todos os quesitos
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ANONIMATO

Normalmente realizada bianualmente, a 
pesquisa foi transferida de 2014 para 2015 
em função da implantação do sistema SAP, 
que possibilitou rodar a nova metodologia. Por 
sinal, a credibilidade da pesquisa manteve-se 
praticamente estável, em relação ao período 
anterior, tendo decréscimo de 0,1%. “Conside-
ro importante ressaltar que, mesmo gerando 
o formulário através do sistema, acessando o 
Portal do Colaborador com login e senha, te-
mos a garantia do anonimato dos responden-
tes” completou Adeline.

DESTAQUES
Os parâmetros de tabulação seguiram 

grupos de quesitos, com quatro conceitos de 
avaliação: insatisfeito (nota de 0 a 49,99), 
mais ou menos satisfeito (50 a 69,99), satis-
feito (70 a 79,99) e muito satisfeito (acima de 
80). Ao todo, foram 55 questões, das quais 54 
objetivas e uma, a última, subjetiva, na qual os 
colaboradores tiveram a oportunidade de jus-
tificar os itens que consideravam não estarem 
em atendimento.

Responderam ao questionário colaborado-
res de toda a Agrária, incluindo as fundações 
e a ARCA (Associação Recreativa e Cultural 
Agrária). “Diferentes quesitos tiveram evolução, 
como a avaliação em relação às lideranças, pro-
cesso de comunicação, relacionamento e tra-
balho em equipe, oportunidade de crescimen-
to, segurança no trabalho”, enumerou. “Isso é 
resultado das ações que vêm sendo desenvol-
vidas pelas respectivas áreas e estão sendo per-
cebidas pelos colaboradores”, acrescentou.

TOMADA DE 
DECISÃO

Entre os principais insumos para tomada 
de decisão para melhorias nas áreas, os co-
mentários deixados na questão em aberto es-
tão sendo avaliados e discutidos com as lide-
ranças das áreas. “Foi apresentado o resultado 
geral e por gerência para a Diretoria, Superin-
tendência e Gerentes. Nesse momento, esta-
mos finalizando o repasse dos resultados para 
o nível de Coordenação e Supervisão. Também 
será disponibilizado relatório completo na In-
tranet. É importante que as informações che-
guem a todos os níveis”, concluiu. Adeline: “O resultado 

geral pode ser 
considerado excelente”
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EVENTO SINERGIA PREMIA 
DESTAQUES DE VENDAS DA 
AGRÁRIA NUTRIÇÃO ANIMAL

A
KLAUS PETTINGER

nualmente, a Agrária Nutrição Animal 
fomenta o programa de relaciona-
mento Sinergia. Implementada com o 
objetivo de acompanhar, uniformizar 
e motivar a atuação dos seus repre-
sentantes comerciais, a ferramenta 
mede e auxilia no gerenciamento da 
atuação da unidade de negócios em 

aproximadamente 500 cidades, distribuídas 
nos estados do Paraná, Santa Catarina, São 
Paulo e Rio Grande do Sul.

A fim de reconhecer o desempenho dos re-
presentantes ao longo de 2015, a Agrária Nu-
trição Animal e o departamento de marketing 
da Cooperativa promoveram, entre os dias 1 e 
2 de fevereiro, o Evento Sinergia. Além de uma 
robusta programação, que incluiu palestras 
técnicas e motivacionais, bem como premia-
ções aos consultores de vendas, o encontro 
teve como ponto alto a cerimônia de premia-
ção do Sinergia 2015, na noite do dia 1º. 

O momento de confraternização e reco-
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nhecimento premiou os melhores de-
sempenhos de três grupos. No amarelo, 
a representante Maiele Joana Batiston 
conquistou a primeira colocação. “A vitó-
ria significa a conquista do trabalho feito 
durante o ano. É uma satisfação enorme 
ver que o trabalho foi reconhecido”, des-
tacou Francine Batiston, sócia proprietá-
ria da representação, cuja atuação com 
rações da Agrária completou apenas o 
segundo ano.

Já os melhores resultados do grupo 
verde foram apresentados pelo represen-
tante NSA. “É o fruto da nossa luta, do 
esforço da nossa equipe, tanto no campo 
quanto no escritório. Não esperávamos 
o primeiro lugar, mas neste ano vamos 
tentar continuar crescendo onde houver 
possibilidades de mercado”, destacou o 
proprietário da NSA, Olivaldo Cristiano 
de Oliveira.

E no grupo azul, a representante 
Agrohaus concluiu 2015 com os melho-
res indicadores. “No ano passado já ha-
víamos ficado em segundo lugar e nesse, 
apesar das dificuldades, nos esforçamos 
ainda mais e conquistamos esse prêmio, 
que é o reconhecimento do serviço pres-
tado pela representação”, observou um 
dos sócios proprietários da Agrohaus, 
Ulrich Leh.

O evento evidenciou o esforço, plane-
jamento e estratégia das empresas, que, 
a final de contas, também defenderam o 
nome e a imagem da Agrária no Paraná, 
Santa Catariana, São Paulo e Rio Grande 
do Sul, observou o coordenador comer-
cial da unidade, Antônio Luiz Rossetti. “A 
dedicação, as vendas, a inadimplência, a 
cobertura de área, todos esses itens, ava-
liados ao longo do ano, foram expostos 
e reconhecidos perante a Cooperativa, a 
diretoria, os colegas de trabalho e a equi-
pe de vendas”.

Segundo o coordenador, o cenário 
macroeconômico incerto para 2016 deve 
ser encarado como uma motivação extra. 
“O desafio sempre motiva: é assim que 
um profissional de vendas tem de pensar. 
Só se vence com planejamento, entusias-
mo e estratégia. Nós estamos muito bem 
planejados, temos estratégia e vamos 
conquistar um 2016 muito bom. Os chi-
neses dizem que crise é sinônimo de opor-
tunidade e é assim que encaramos na 
Nutrição Animal”, frisou. 

Grupo amarelo: M F Batiston conquista o primeiro lugar 

Grupo verde: NSA obteve o melhor desempenho

Grupo azul: Agrohaus alcançou a primeira colocação
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C
om expectativa de con-
clusão para final de feve-
reiro, o Ciclo 3 dos testes 
integrados constitui um 
momento decisivo do 
Projeto Excelência. Com 

mais de 6.000 testes a serem realizados, 
os usuários-chave simultaneamente pre-
param a carga de dados para o ciclo 4, 
além de estarem desenvolvendo o mate-
rial de treinamento para os colaboradores 
das áreas impactadas pelo Projeto. Tais 
etapas já vislumbram o Go Live, ou seja, a 
entrada em operação da 2ª Onda do Pro-
jeto Excelência. 

“Estamos testando a solução para 
que os processos ocorram conforme o pre-
visto no dia a dia. Nenhum processo acon-
tece sem que o anterior esteja correto. To-
das as frentes estão trabalhando de forma 
que a solução esteja validada”, explicou a 
usuária chave de MM e SD (FAPA), Ema-
nuele Ferreira.

Diferentemente dos testes unitários, 
os integrados são realizados com todas 
as áreas envolvidas no processo e deman-
dam análises mais aprofundadas, a fim de 
evitar erros quando o novo sistema entrar 
em operação. “O primeiro ciclo de testes 
integrados foi só um teste de ambiente 
para verificar se iria funcionar. O segundo 
foi mais robusto e testamos boa parte das 
operações. Nesse meio tempo, a consulto-
ria entregou mais tarefas e o grande desa-
fio do terceiro ciclo são os testes dos perfis 
de acesso dos nossos colaboradores”, ex-
plicou o usuário líder da frente de LES, Luis 
Carlos Fogiatto.

À medida que o mapeamento de aces-
so é concluído, os usuários-chave passam 
a ter uma visão mais precisa do funcio-
namento de todos os processos. “A gente 
tenta terminar esse ciclo para entrar com 
quase todos os perfis mapeados. Agora, 
na realização, estamos encontrando as di-
ficuldades para verificar como funcionará 

DE OLHO NO GO LIVE DA 2ª ONDA, 
PROJETO EXCELÊNCIA REALIZA 
TESTES INTEGRADOS

KLAUS PETTINGER

quando virar a chave. Este é o momento de 
encontrar os erros para que tudo funcione 
conforme o previsto”, destacou o usuário 
chave de WM (IREKS), José Agassis Correia.

Por este motivo, não é de surpreender 
que a execução dos passos muitas vezes 
encontre mais dificuldades do que em ci-
clos anteriores. “Além disso, não basta ape-
nas encontrar o erro, o consultor precisa 
encontrar a solução para o que não está 
dando certo. O desenvolvimento tem de 
ser muito bem testado”, avaliou a usuária 
chave de QM (Malte), Tais Hobold Justo. “É 
a fase mais crítica, pois é o ciclo que mais 
teve passos para testar: são mais de 6.000”, 
acrescentou.

A preparação para o ciclo 4 também 
já começou. O objetivo é deixar todos os 
processos equalizados para o Go Live da 
2ª Onda do Projeto Excelência, previsto 
para maio. 

INÍCIO DO PLANO 
DE CUTOVER

O Plano de Cutover planeja ações para 
minimizar os impactos da transição do sis-
tema legado para o sistema SAP. Nele são 
relacionadas, discutidas e validadas com 
as áreas de negócio, as estratégias e ações 
para que o Go Live ocorram com sucesso e 
que, ao mesmo tempo, estejam previstas 
contingências para situações inesperadas. 

GO LIVE MÓDULO 
TRAVEL

No dia 2 de fevereiro, entrou em pro-
dução o módulo Travel (viagens). O módu-
lo permite uma melhor gestão do processo 
de viagens pelo SAP, desde a solicitação 
de logística até a prestação de contas. A 
implantação envolve as empresas Agrária, 
coligadas e IREKS.  

Emanuele Ferreira: “Estamos testando a 
solução para que os processos ocorram 
conforme o previsto no dia a dia”

Luis Carlos Fogiatto: “O grande desafio 
do terceiro ciclo são os testes dos perfis 
de acesso dos nossos colaboradores”

Tais Hobold Justo: “É a fase mais crítica, 
pois é o ciclo que mais teve passos para 
testar: são mais de 6.000”

José Agassis Correia: “Este é o 
momento de encontrar os erros para 
que tudo funcione conforme o previsto”
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FOTO COOPERATIVA

S
oja, milho, calor, chuva – a Revista Agrária 
começou o ano recebendo fotos que mos-
tram o verão em todos os seus contrastes, e 
com as principais culturas agrícolas da épo-
ca, no âmbito da Cooperativa.
Após o sucesso do 1º Concurso Foto Coope-

rativa, e o número recorde de publicações de fotos de co-
laboradores e cooperados na Revista no ano passado (um 
total de 71), a competição se repetirá em 2016.
São publicadas nesta seção imagens recentes (preferen-
cialmente tiradas em época próxima à publicação) que 
retratem o dia a dia da Agrária em todas as esferas: seja 
em propriedades de cooperados, nas indústrias ou em 
qualquer uma das unidades. Os arquivos podem ser en-
viados para klaus@agraria.com.br, informando também o 
nome completo do cooperado ou colaborador, e uma bre-
ve descrição da cena – incluindo local, data aproximada e 
as próprias impressões sobre o momento.

FOTO COOPERATIVA 2016

SOL, CHUVA E VERÃO

A imagem dos campos de milho, retratada pelo colaborador Luís Carlos Branco 
(Serviços Corporativos), revela um dia aparentemente quente, contrastado 
pela chuva iminente.

A sombra das nuvens 
toma conta da lavoura 
de soja, no primeiro 
plano da foto. Ao fundo, 
mais nuvens. Mas, no 
meio, a ensolarada 
sede da fazenda, em 
um clique do cooperado 
Robert Reinhofer.

A cooperada Verena Weicher flagrou um 
momento inusitado na sua fazenda, em 
Tocantins: um grande iguana repousa 
sobre uma árvore, sem se incomodar 
com a fotógrafa.

O colaborador Robson 
Ribeiro Machado 
(Unidade Cereais 
Guarapuava) não perdeu 
a oportunidade de 
fotografar o começo, 
meio e fim deste belo 
arco-íris “sobre” a BR-277

HARALD ESSERT
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FATOS E NOTAS

Em cerimônia realizada no dia 22 de janeiro, a gestão da qualidade da Agrária 
entregou os certificados de Belt a 16 novos colaboradores envolvidos com o pro-
grama Seis Sigma: 15 receberam certificação de Green Belt, e um de Black Belt. 
O Seis Sigma visa melhorar processos e eliminar defeitos em todas as etapas de 
uma empresa, sejam administrativas ou industriais. A Agrária fornece certificação 
aos colaboradores que cumpriram todos os requisitos estabelecidos pelo progra-
ma, incluindo a mensuração dos resultados e a capacidade de gerenciar o projeto, 
que geralmente exige um trabalho multifuncional e em equipe. 
“Os projetos desenvolvidos pelos Belts são priorizados com base nas necessida-
des de alcançar resultados da Agrária”, destacou o coordenador da Gestão da 
Qualidade, Mario Cesar do Nascimento. “Para o sucesso do Seis Sigma em uma 
empresa, há quatro fatores chave: A seleção dos projetos, a escolha do candida-
tos, seu foco e dedicação, e o patrocínio gerencial”.
No total, a Agrária já treinou 95 profissionais no Seis Sigma, dos quais 48 
obtiveram certificação e 36 estão em formação.

Os agrônomos Elizandro Ricardo Kluge e 
Washington Gomes da Silva, da assistên-
cia técnica da Agrária, participaram do 2º 
Encontro do ITA (Imersão Técnica Aliança), 
promovido pela empresa Syngenta. O even-
to foi realizado em Ponta Grossa entre os 
dias 25 e 27 de janeiro. 

Ao longo de dez meses, o analis-
ta industrial da Agrária Nutrição 
Animal, Guilherme Mattes espe-
cializou-se no curso de tecnologia 
de produção de rações, ofertado 
pela Swiss Feed Institut of Tecno-
logy, vinculada à Bühler, na Suíça. 
Com mais de três décadas de his-
tória e referência internacional, o 
curso formou até hoje apenas 11 
brasileiros – incluindo Mattes. Mes-
clando aulas à distância e pouco 
mais de três meses presenciais na 
Europa, o analista também desen-
volveu estágios em duas das mais 
modernas fábricas de rações do 
mundo, ambas localizadas na Su-
íça. “O curso foi excelente. Tive a oportunidade de reali-
zá-lo com outras 21 pessoas de diferentes nações. Sen-
do que o último brasileiro havia se formado em 2008”, 
destacou Mattes, que é engenheiro de produção de for-
mação e já empregou seu novo conhecimento em pro-
jetos importantes para o desenvolvimento da fábrica de 
rações. Além disso, ele irá multiplicar seu conhecimento 
por meio da Universidade Corporativa da Agrária. 

De 26 a 28 de janeiro, o Colégio Imperatriz Dona Leopoldina sediou o Seminário 
Anual de Língua Alemã. Realizado pelas associações dos professores de Língua Ale-
mã do Paraná (APPLA) e de Santa Catarina (ACPA), pelo ZfA (Agência Central para 
as Escolas no Exterior), bem como pelo Goethe Institut Curitiba e Porto Alegre, o 
encontro reuniu aproximadamente 60 professores de alemão. Ao longo de três dias, 
eles assistiram a palestras e participaram de workshops, referentes a didáticas, me-
todologias, técnicas e tecnologias modernas de ensino da língua alemã.

SEIS SIGMA: 16 NOVOS 
CERTIFICADOS ENTREGUES

2º ENCONTRO DO ITA

CURSO DE TECNOLOGIA DE 
PRODUÇÃO DE RAÇÕES

SEMINÁRIO ANUAL DE LÍNGUA ALEMÃ
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INGREDIENTES: PREPARO:

Dica:

Rendimento:

Tempo de preparo:

10 colheres (chá) de farinha de trigo Bom Prato
2 xícaras de fibra de trigo Especialíssima 

2 colheres (chá) de chocolate em pó
1 colher (chá) de canela em pó

½ xícara de açúcar
2 ovos

8 colheres (chá) de manteiga

Bata a manteiga com o açúcar até formar um creme. 
Junte os ovos e bata até misturar. Coloque o restante 
dos ingredientes e sove a massa com as mãos, sem 
fechar os dedos, depois leve à geladeira e deixe por 
30 minutos. Após retirar da geladeira, modele. Pol-
vilhe trigo nas mãos e faça os amanteigados em 
formato de bolinhas. Coloque em forma retangular 
untada e asse a 165°C por 25 minutos.

Os amanteigados em forma de bolinha podem ser 
amassados com o garfo antes de ir ao forno.

25 biscoitos

1 hora

Veja mais receitas em www.especialissima.com.br
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