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GESTÃO CORPORATIVA SOJA CONVENCIONAL OLIMPÍADAS AGRÁRIACANAL DE CONDUTA
Seminário aborda saúde,
segurança no trabalho,
meio ambiente e qualidade

Cooperados voltam a 
cultivar soja GMO-free 
em escala comercial

Espírito de integração 
entre cooperados, 
familiares e colaboradores

Independente e sigilosa, 
ferramenta permite relatar 
desvios de conduta
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NOVO RECORDE DE 
PRODUTIVIDADE NA 
SAFRA 2016/17 

PROGRAMAS QUE GUIAM 
A AGRÁRIA RUMO AOS 
SEUS OBJETIVOS

UMA SEMANA 
DEDICADA À SAÚDE, 
SEGURANÇA, 
QUALIDADE E MEIO 
AMBIENTE 

SOJA CONVENCIONAL 
ABRE NOVAS 
OPORTUNIDADES

A Cooperativa implantou o 
programa de endomarketing, 
que reúne sob nove 
nomenclaturas todas as ações 
voltadas aos colaboradores.

Os colaboradores mostraram 
sua criatividade e colocaram 
os conhecimentos à prova no 
Seminário de Gestão Corporativa.

Nove anos após os cooperados da 
Agrária aderirem exclusivamente 
à tecnologia transgênica, a soja 
retornará em escala comercial na 
safra 2017/2018, aproveitando os 
prêmios e o potencial produtivo 
das cultivares.

Resultados no milho e na soja 
foram ainda melhores que na safra 
anterior. No entanto, permanecem 
as dificuldades relacionadas à 
rentabilidade dos cooperados.

TRABALHADORES SÃO HOMENAGEADOS 
POR TEMPO DE SERVIÇO  
Na Festa do Trabalhador, a Agrária fez uma homenagem aos 
colaboradores que há mais tempo trabalham na Cooperativa. 
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Comprometimento

EDITORIAL

Para que as mudanças ocorram, é preciso de engajamento. Por exemplo, se quisermos atingir 
a meta de zero acidente de trabalho com afastamento, todos os colaboradores da Agrária de-
vem estar comprometidos com a segurança. Se o objetivo é a satisfação total do cliente, toda 
a corporação precisa ter esse foco – incluindo aqueles que não têm relacionamento direto com 
os clientes. Se for crucial à Cooperativa preservar sua reputação, é dever de todos agir sempre 

de acordo com o Código de Conduta. E se for do interesse de todos aumentar a rentabilidade no campo 
e atingir a meta de R$ 350 milhões de Ebitda, colaboradores e cooperados precisam estar igualmente 
empenhados em atingir esses resultados.

É justamente com a finalidade de alinhar todas as ações da Agrária ao seu propósito estratégico que 
foram implantados os programas de endomarketing apresentados nesta edição.

De um lado, os programas do endomarketing procuram trazer bem-estar e qualificação aos colabo-
radores, enquanto direcionam todos os setores – tenham ou não relacionamento direto com os clientes 
– ao melhor interesse daqueles que consomem os produtos Agrária. Portanto, que os clientes sejam bem 
atendidos e recebam os produtos comprados no prazo, quantidade e qualidade requeridos.

De outro, a preocupação cada vez maior em preservar a boa reputação da Cooperativa. Por essa 
razão, foi criado o programa Nossa Conduta, que inclui entre outras ferramentas o Código de Conduta e 
o Canal de Conduta, que visam a criar uma cultura de recusa à corrupção dentro da Agrária. No mesmo 
sentido, o sucesso dessa meta somente é possível se houver o pleno comprometimento de todos: cola-
boradores, diretores e cooperados.

É esse espírito de engajamento e cooperação que a Agrária procura promover em todos os seus 
processos: uma Cooperativa unida, todos os dias, em todo lugar, em favor dos seus principais objetivos.

Assessoria de Comunicação e Imprensa
Departamento de Marketing
Cooperativa Agrária Agroindustrial



4 Revista Agrária

Mas atingir isso não é muito simples. São 
necessárias muitas ações, tais como a pro-
moção da saúde no trabalho, o incentivo à 
qualificação, a ampla publicidade das infor-
mações pertinentes, o estímulo permanente 
da ética (e reprimenda da corrupção), o foco 
na satisfação do cliente, entre outras. Muitas 
dessas atividades já existem há tempo na 
Agrária, mas o projeto de endomarketing 
trouxe todas elas sob o mesmo guarda-chu-
va, de forma que todas elas caminhem de 
forma estruturada.

“Muitas dessas iniciativas já existiam, 
mas antes elas estavam dispersas em vá-
rias áreas e não havia muita sinergia entre 
as pessoas que as executavam. Consolidar e 
padronizar tudo isso nos programas foi uma 
forma de unificar a estratégia”, explicou o 
analista de marketing Rodrigo Fernando 
Roman. “Portanto, agora são pessoas tra-
balhando por um objetivo comum. E esses 

ENDOMARKETING:
QUAIS SÃO E COMO FUNCIONAM OS PROGRAMAS 
QUE VISAM A ENGAJAR TODA A COOPERATIVA AO 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Rodrigo Lass: “Não se trata de um 
departamento preocupado com o 
cliente, mas de uma organização inteira 
preocupada em satisfazer o cliente”

Ellen Zultanski: “Todos queremos 
trabalhar em um ambiente motivador, 
seguro e saudável”

HARALD ESSERT

ndomarketing pode não 
ser um termo familiar 
para muitas pessoas. 
Mas saiba que você – co-
laborador – está incluído 
no endomarketing da 

Agrária, que foi implantado no primeiro 
semestre de 2017. Ele reuniu em nove pro-
gramas todas as ações feitas em prol dos 
colaboradores, cooperados e clientes, com 
o objetivo de direcionar essas atividades 
de acordo com o propósito estratégico da 
Cooperativa.

Ainda achou complicado? Pois essa ma-
téria veio justamente para não deixar mais 
dúvidas sobre o que são os programas de 
endomarketing – confira a lista completa 
deles no quadro – e como cada um de nós é 
afetado por eles.

O QUE É

Endomarketing é marketing institu-
cional interno. Ou seja, é o conjunto de 
estratégias de marketing voltadas para 
o público interno. São ações que visam a 
levar toda a organização a caminhar de 
forma alinhada em uma única direção. E 
no caso da Agrária, esse objetivo é trazer 
bem-estar aos colaboradores e satisfação 
aos cooperados e clientes.

“Todos queremos trabalhar em um 
ambiente motivador, seguro e saudável. 
No entanto, promover este ambiente não 
é responsabilidade de uma ou duas áreas 
na organização, mas sim de todos os cola-
boradores. Neste contexto, o endomarke-
ting contribui para percebemos que um 
bom ambiente de trabalho depende de 

nossas atitudes”, destacou a analista de 
RH, Ellen ZultanskiE

programas focam nas necessidades do co-
laborador e da organização. De um lado, a 
Agrária tem valores que precisam ser respei-
tados, resultados que precisam ser obtidos, 
estratégias a ser implantadas, políticas a ser 
cumpridas e objetivos a ser perseguidos. De 
outro, o colaborador possui necessidades, 
expectativas, habilidades a ser desenvolvi-
das, atitudes e conhecimentos a ser empre-
gados. E todos os programas seguem essa 
lógica: ora atendem as necessidades da or-
ganização, ora do colaborador”.

COOPERATIVA
Segundo essa lógica, o programa de en-

domarketing mais voltado aos interesses da 
organização é o Foco do Cliente, que visa a 
direcionar todos os setores da Cooperativa 
ao objetivo de satisfazer as necessidades do 
cliente: atendimento de qualidade e receber 
o serviço ou produto certo, e na quantidade, 
prazo e qualidade certos.
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Rodrigo Roman: “O programa de 
endomarketing é um entendimento de que 
são pessoas que trabalham para pessoas, 
que atendem necessidades de pessoas”

“Não se trata de um departamento preo-
cupado com o cliente, mas de uma organiza-
ção inteira preocupada em satisfazer o cliente. 
Sempre respeitando os valores da Cooperativa, 
é claro”, destacou o coordenador do Depar-
tamento de Marketing, Rodrigo Pizzatto Lass. 
“Trata-se de saber que a indecisão, a lentidão, 
a falta de comunicação entre os setores só traz 
um mal: o não atendimento do cliente e sua 
consequente perda. Recuperar um cliente é 
muito mais difícil, então o que a Agrária espera 
é que os colaboradores se tratem com profis-
sionalismo e respeito, sabendo que não estão 
trabalhando para si, mas para o cliente”.

Nesse programa, o cooperado é visto por 
três óticas distintas, de acordo com o papel 
que ocupa em cada momento: como cliente, 
como fornecedor e como colaborador.

Inclui as ações relacionadas 
à saúde física e mental do 
colaborador.
• Ginástica laboral
• Jornada da saúde
• Campanha de vacinação
• Plano de saúde
• Plano odontológico
• Exames periódicos
• Refeições com pratos light

O objetivo é integrar os colaboradores 
entre si e com a Cooperativa.
• Boas-vindas aos colaboradores
• Festa de Final de Ano
• Festa do Trabalhador
• Festa do Dia das Crianças
• PAIS
• Homenagens aos colaboradores

Visa a ampliar as competências que mais 
impactam no sucesso dos negócios.
• Universidade Agrária
• Desenvolvimento de lideranças
• Capacitação de colaboradores

Procura fazer com que toda a organização 
aja de acordo com os valores e princípios 
éticos da Agrária.
• Código de Conduta
• Canal de Conduta
• Campanhas de conscientização

Engloba as ações e programas ambientais 
da Agrária.
• Coleta seletiva
• Dia Mundial do Meio Ambiente
• Treinamentos de sustentabilidade
• Semana de SSMA

Conscientizar os colaboradores da 
importância dos clientes e promover 
melhorias nos serviços prestados.
• Atendimento
• RNC
• Serviços
• 5S
• Programas Sinergia
• Auditoria do Presidente
• Gestão da Qualidade

Possibilita aos colaboradores 
contribuir com inovações, a fim 
de melhorar permanentemente 
os processos e negócios.
• Seis Sigma
• CCQ

Diretamente ligado à meta estratégica de 
zero acidentes com afastamento até 2018.
• Programa Dono de Área
• Campanhas de segurança
• Semana de SSMA
• Diálogo de Segurança
• CIPA
• Brigada de Emergência

Os principais canais de comunicação, 
que procuram dar transparência às 
ações da Agrária entre cooperados e 
colaboradores.
• Revista Agrária
• Murais de Gestão à Vista
• Intranet
• E-mails corporativos

COLABORADOR

Os programas de endomarketing se ba-
seiam no ponto de vista de que a Coopera-
tiva é, antes de tudo, constituída de pessoas 
em todas as suas esferas – seja nas fazendas, 
nos departamentos, na indústria, etc. – e 
para que os objetivos sejam atingidos é pre-
ciso engajar todos esses recursos humanos. 
“É um entendimento de que são pessoas 
que trabalham para pessoas, que atendem 
necessidades de pessoas. São essas pessoas 
que formam o corpo da Agrária. A Coopera-
tiva não é feita de concreto e paredes. Não é 
possível formular uma estratégia de pessoas 
desvinculada de estratégia de clientes. Preci-
samos pensar nas pessoas externas e inter-
nas”, concluiu Rodrigo Roman.
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AGRÁRIA IMPLANTA
“REGRAS DE OURO” E “PROGRAMA DE 
RECONHECIMENTO EM SSMA”

m sistema de gestão em 
Saúde, Segurança e Meio 
Ambiente (SSMA) eficien-
te é composto por diversos 
elementos de gestão, cul-
turais e técnicos, que fa-

zem com que bons resultados sejam atingidos. 
Mas mesmo quando uma empresa dispõe de 
um sistema de gestão robusto e estruturado, 
ela depende do empenho e da disciplina ope-
racional dos profissionais envolvidos.

Como forma de incentivar a disciplina 
operacional de seus colaboradores, a Coo-
perativa Agrária lançou, no último mês de 
maio, dois importantes programas: o de 
“Reconhecimento em SSMA” e as “Regras de 
ouro em SSMA”. 

O “Programa de Reconhecimento” tem por 
objetivo envolver e reconhecer setores e cola-
boradores com bom desempenho em SSMA. 
Para tanto, foi dividido em três modalidades: 
Projetos em SSMA, Reconhecimento de Gru-
pos e Reconhecimento Individual em SSMA.

A modalidade de reconhecimento de 
projetos não é uma novidade e já acontece 
no programa CCQ (Círculos de Controle de 
Qualidade), que sempre considerou projetos 
envolvidos com a melhoria da segurança do 
trabalho e meio ambiente. Já a modalidade 
de reconhecimento de grupos visa incentivar 
os setores a atingirem bons resultados e co-
operarem uns com os outros para a redução 
de acidentes de trabalho. Os cinco grupos 
são formados por áreas, que podem ser bas-
tante distintas, como marketing e gerência 
operacional, por exemplo. 

“O objetivo é que os setores possam co-
operar mutuamente, sejam administrativas, 
industriais ou operacionais”, explicou o coor-
denador de SSMA, Cauê Mohler. “Líderes po-
dem conduzir observações comportamentais 
do programa ‘De Olho’ em outras unidades; 
todos os colaboradores podem orientar os 
colegas e se ajudarem, caso vejam alguém 
cometendo um desvio ou se colocando em 

U
uma situação de risco. O objetivo real é que 
todos cooperem”, acrescentou.

E para prestigiar colaboradores pelo seu 
comportamento seguro, criou-se o reconhe-
cimento individual em SSMA, que ocorrerá 
quadrimestralmente e por setor. “O colabo-
rador destaque receberá um certificado de 
reconhecimento e também haverá um qua-
dro dele exposto em cada setor. Além disso, 
ao final do ano, será realizado um sorteio de 
um vale compras entre os três colaboradores 
destaque do ano”, detalhou Cauê. 

Tanto os critérios utilizados quanto os 
demais detalhes do “Programa de Reconhe-
cimento” estão disponíveis pelo sistema SAP, 
sob o código NORSM001. “É uma forma im-
portante de envolver os colaboradores com a 
gestão de SSMA na Cooperativa, bem como 
reconhecer aqueles que se destacam e se 
comprometem com o tema”.

REGRAS DE OURO
Além do programa de reconhecimen-

to, foram lançadas também as “Regras de 
Ouro” em SSMA, cujo objetivo é definir nor-

mas invioláveis na Cooperativa. Quando 
quebradas, levam à aplicação de medidas 
disciplinares. As normas foram escolhidas 
considerando o histórico de acidentes da 
Cooperativa, a severidade de potenciais aci-
dentes ocasionados por descumprimentos e 
a referência de outras grandes empresas no 
mercado que se utilizam desta ferramenta 
(mais detalhes também estão disponíveis no 
SAP, sob o código NORSM002). 

“As Regras de Ouro foram feitas para não 
serem utilizadas, pois não queremos que 
nossos colaboradores as descumpram e colo-
quem-se em risco, mas elas são importantes 
para sempre nos lembrar das atividades com 
grande potencial de acidentes severos”, ava-
liou Cauê. “Acredito que a quinta regra seja a 
mais importante, porque pede que cada um 
de nós se preocupe com nossos colegas de 
trabalho e impeça que eles executem ativi-
dades que ofereçam riscos a si mesmos”.

Violações às “Regras de Ouro” podem ser 
informadas diretamente ao gestor, ao de-
partamento de SSMA ou, de forma anônima, 
ao Canal de Conduta da Agrária.

REGRA REGRA REGRA REGRA REGRA

É PROIBIDO 
ADULTERAR OU 

“JUMPEAR” 
DISPOSITIVOS 

DE SEGURANÇA.

SEMPRE FAZER 
BLOQUEIO DE 
MÁQUINAS.

ATIVIDADES 
CRÍTICAS 
SOMENTE 

COM PTR E 
ATENDENDO A 

TODOS OS
 REQUISITOS.

NÃO 
CAMINHAR 
SOB UMA 

CARGA 
SUSPENSA.

NENHUMA 
PESSOA 
PODE SER 
COMPLACENTE 
OU TOLERANTE 
COM VIOLAÇÕES 
DE REGRAS DE 
SEGURANÇA.

As regras de ouro devem ser seguidas por todos os funcionários e colaboradores 
terceirizados e o não cumprimento destas é considerado um desvio grave. 

DE OURO EM  SSMA
REGRAS 
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CANAL DE CONDUTA
Ferramenta implantada pela Agrária é independente, sigilosa 
e permite que sejam relatadas quaisquer situações de 
descumprimento do Código de Conduta da Cooperativa

este momento que o país 
vem vivenciando – de 
crise moral envolvendo 
administração pública e 
setor privado –, as empre-
sas que prezam pela in-

tegridade e pela ética procuram cada vez 
mais se relacionar apenas com outras em-
presas que igualmente estimam as boas 
práticas em suas atividades. A Agrária é 
uma delas.

Com a entrada em vigor da Lei 
12.846/13, a Lei Anticorrupção, cada vez 
mais empresas vêm adotando programas 
de integridade, com o objetivo de condu-
zir seus negócios com mais transparência. 
Conforme explicou o coordenador da Au-
ditoria Interna da Agrária, André Caillot, 
a lei possui diretrizes que auxiliam na im-
plantação desses programas. Com isso, 
a Cooperativa criou o Programa Nossa 
Conduta com base nesses mecanismos 
de prevenção e combate à corrupção.

Uma das ferramentas com desta-
que no programa é o Canal de Conduta, 
que reforça o comprometimento com 
a ética e as diretrizes descritas no Có-
digo de Conduta. Esse canal permite 
que qualquer pessoa possa relatar atos 
ou desvios que descumpram leis vigen-
tes, o Código de Conduta da Agrária e 
normas internas, tais como suspeitas de 
fraudes, assédio moral ou sexual, irregu-
laridades contábeis e fiscais, violações 
legais e outras condutas antiéticas. Por 
ser administrado por uma empresa ex-
terna, o Canal de Conduta é indepen-
dente, imparcial e sigiloso.

N
COMPROMETIMENTO 

O Programa Nossa Conduta foi criado a fim de reforçar o comprometimento com a ética 
e a reputação que a Agrária mantém perante seus clientes, fornecedores e mercado.

Todos os colaboradores devem resguardar a imagem da Agrária em seu dia-a-dia. Cada 
ato, desde receber um presente de um fornecedor até fazer mau uso de um veículo da Coope-
rativa, pode afetar negativamente a reputação.

“Além de preservar a integridade em relação aos próprios valores, ter uma boa reputação 
é também um requisito cada vez mais essencial no mercado. É uma forma de manter um 
conceito limpo perante a sociedade e ainda blindar os negócios”, destacou o auditor de ge-
renciamento de riscos Alessandro Carlo Branco.

Há diversas formas de usar o Canal de Conduta: enviando um 
e-mail, preenchendo o formulário eletrônico, ligando para o 
telefone gratuito ou ainda utilizando o correio.

É possível fazer um relato anônimo ou se identificar. O sigilo dos 
relatos é mantido ao máximo, mesmo quando a pessoa optar por 
se identificar. 

Telefone: 0800 545 5004

E-mail: condutaagraria@linhaetica.com.br

Site: www.agraria.com.br > link “canal de conduta”

Caixa Postal: 79518
CEP 04.711-904  |  São Paulo (SP)

Consulte também o Código de Conduta completo 
no site www.agraria.com.br
Com seu smartphone e um app leitor de QR Code, acesse o código ao lado

COMO ACESSAR



AGRÁRIA APRESENTA CASE DE 
IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO DE GRC

Departamento 
de Auditoria In-
terna da Agrá-
ria, responsável 
pelo controle de 
acessos dentro 

do SAP, apresentou o case de implan-
tação do módulo de GRC (Governan-
ça, Risco e Compliance) no Fórum SIG 
Auditoria e GRC da ASUG (Associa-
ção de Usuários SAP). O evento ocor-
reu em São Paulo, no dia 20 de abril, 
e contou com a presença de grandes 
empresas usuárias do SAP. O case foi 
apresentado pelo colaborador Luiz 
Carlos Rossi Filho.

O
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AGRÁRIA HOMENAGEIA 
44 COLABORADORES 
POR TEMPO DE SERVIÇO

A
pós anos, que somados chegam muitas vezes a décadas de dedicação, é hora do merecido reconhe-
cimento. A tradicional Festa do Trabalhador, comemorado no dia 13 de maio, nas dependências do 
Estádio Josef Klein, reuniu cerca de 2.700 pessoas, entre colaboradores e seus familiares. Destes, 44 
foram homenageados por tempo de dedicação – que variava de 20 a 40 anos –, instantes antes, no 
Centro Cultural Mathias Leh.

“Instituiu-se essa homenagem como reconhecimento aos colaboradores que se dedicaram por 
tantos anos à Agrária. Isso é sempre importante, inspirador e traz motivação para que eles continuem 

a desempenhar intensamente seu papel em prol da Cooperativa”, destacou a analista de eventos da ARCA (Associação 
Recreativa e Cultural Agrária), Maria Cristina dos Santos Morona. 

KLAUS PETTINGER

Confira os 
homenageados 
deste ano:
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NOME ANOS DEPARTAMENTO

Aramis Ducat 40 Comercial Óleo e Farelo

Silvino Caus 40 Assistência Técnica

Otavino Rovani 40 Assistência Técnica

Katharina Buhali 35 Secretaria Executiva

Sebastião Rodrigues dos Santos 30 Manutenção Vitória

Laurides de Toledo 30 Florestal

José de Oliveira Soares 30 Agrária Farinhas

Dimas Antônio Mikos 30 Florestal

João Maria Hilário 30 Agrária Farinhas

Paulo Ricardo Domit 30 Assistência Técnica

Valdeci de Moraes 30 Unidade Vitória

Clezio Finger 30 Agrária Malte

Eugênio Domingues 30 Unidade Vitória

Mario Ribeiro Fernandes 25 Florestal

Setembrino Caetano de Lima 25 Manutenção Vitória

João Maria Carvalho 25 Insumos

João Francisco de Moraes 25 FAPA

Valdir José Machado 25 Agrária Malte

Frank Nohel 25 Agrária Malte

Neuri Quintiliano 25 Paisagismo

Gilmar Francisco dos Santos 25 Manutenção Vitória

Doneri da Silva 25 Insumos

NOME ANOS DEPARTAMENTO

Divo Antonio Cwick 25 Unidade Guarapuava

José Gonçalves 25 Nutrição Animal

Neuri Gonçalves 25 Sementes

Sebastião Elias do Amaral 25 Manutenção Malte

Pedro Proczikevicz 25 Manutenção Malte

João Luiz Costa Vaz 25 Assistência Técnica

Maurício Gruzska 25 Assistência Técnica

Tânia Raquel Bona Keller 25 Fundação Cultural

Marcos Antônio Novatzki 25 Comercial de Grãos

Teodosio Rakus 20 Unidade Guarapuava

Mathilde Caroline G. Krause 20 Hospital Semmelweis

José Ademir dos Santos 20 Combustíveis

Egon Luiz Syperreck 20 Unidade Vitória

Jorge Karl 20 Diretoria

Jorcelio Coitinho 20 Manutenção Vitória

Luiz Artur Cordeiro 20 Manutenção Guarapuava

Hamilton Soares 20 FAPA

Ivoni Ferreira 20 Agrária Malte

Andrea Stoetzer Ducat 20 Colégio Imperatriz

Adão Nadir Nunes 20 Manutenção Vitória

Rodolfo Winkler 20 Manutenção Corporativa

Marcia Klann Milla 20 Fundação Cultural

Colaboradores homenageados em 2017 (ordenados por tempo de serviço):
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SEMINÁRIO DE GESTÃO 
CORPORATIVA

HARALD ESSERTUma semana dedicada 
a reflexões e atividades 
sobre saúde, segurança 
no trabalho, meio 
ambiente e qualidade

alestras, gincana, educa-
ção, teatro, paródias. Sim, 
trata-se daquela aguarda-
da semana que todos os 
anos visa a conscientizar os 
colaboradores da Agrária 

a respeito de saúde, segurança e meio am-
biente. Com uma novidade: a programação, 
que no início se chamava Sipat (Semana 
Interna de Prevenção de Acidentes no Tra-
balho), e depois Semana de SSMA (Saúde, 
Segurança e Meio Ambiente), a partir deste 
ano passou a abranger também conteúdo 
de gestão da qualidade. Com isso, a semana 

P
agora se chama Seminário de Gestão Cor-
porativa, e ocorreu de 27 a 30 de junho, no 
Centro Cultural Mathias Leh.

“Começamos a integrar, portanto, a par-
te de qualidade à nossa Semana de Saúde, 
Segurança do Trabalho e Meio Ambiente. 
Por que isso? Porque entendemos que todos 
os nossos sistemas de gestão conversam 
entre si”, ressaltou o coordenador de SSMA, 
Cauê Mohler dos Santos. “Por exemplo, no 
programa Dono de Área, que é da Gestão 
da Qualidade, estão necessariamente inclu-
ídos segurança e meio ambiente. E quando 
eu falo em certificação de segurança e meio 
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ambiente, a Gestão da Qualidade também 
faz parte. Então os nossos processos da Ge-
rência de Gente e Gestão acabam sendo 
muito interligados”.

Segundo a coordenadora de Gestão da 
Qualidade, Andréia Ramos Partata, foi isso 
que levou a unir em uma só programação 
todos os temas e programas relacionados. 
“O que quisemos mostrar no Seminário foi 
que tudo depende da cooperação entre as 
áreas. Então não tem como trabalharmos 
sozinhos. Na verdade, todos os nossos pro-
gramas, tanto de melhoria, CCQ [Círculos de 
Controle de Qualidade], Seis Sigma, todos 
conversam também com a parte de segu-
rança e de meio ambiente”.

ATIVIDADES
Outra novidade do ano foi a inclusão de 

uma gincana em forma de quiz de conhe-
cimentos gerais sobre a Cooperativa. Com 
isso as quatro equipes do PAIS (Programa 
Agrária de Integração Solidária) se enfren-
taram em três diferentes competições do 
Seminário de Gestão Corporativa: a ginca-
na, a competição de peças de teatro e o 
campeonato de paródias.

“O Seminário é um momento em que 
podemos levar conteúdos importantes aos 
colaboradores de uma forma diferente. De-
vido à importância do tema, a gincana foi 
uma maneira criativa que encontramos de 
envolver os colaboradores no tema da certi-
ficação e demonstrar que todos fazem par-
te do sistema de gestão da Agrária, mos-
trando o quanto esse tema é abrangente”, 
destacou a analista ambiental Nayara Ka-
minski de Oliveira.

“Temos o privilégio de sempre poder 
contar com a participação ativa das equi-
pes”, avaliou o técnico de segurança do 
SESMT da Agrária, Michel Lucas de Lima. “O 
cumprimento de cada prova é um desafio. 
E sabemos que não é fácil conciliar as ativi-
dades de rotina com a participação nessas 
atividades, mas mesmo assim o resultado 
foi excelente. Mais uma vez, nossos colegas 
se superaram”.

Andréia e Cauê: O seminário 
mostrou que tudo depende da 
cooperação entre as áreas

Jorge Karl, presidente da Agrária, fala aos colaboradores, que se engajaram 
nas diversas atividades do Seminário de Gestão Corporativa

A gincana foi feita no estilo de jogo de 
perguntas e respostas de televisão. Inclusi-
ve, o quiz foi apresentado por um imitador 
– bem convincente, por sinal – do comunica-
dor Silvio Santos, que arrancou muitas risa-
das do público e dos participantes.

A prova se baseou em conhecimento 
geral sobre saúde, segurança, meio ambien-
te, qualidade, ISO 14001 e OHSAS 18001, 
em um total de 20 questões. Cada equipe 
tinha à sua frente uma mesa com botoeira, 
e aquela que apertasse antes o botão podia 
responder à pergunta.

GINCANA
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Cada equipe recebeu 
um tema, a partir do qual 
deveria elaborar uma peça 
de teatro a ser apresenta-
da durante o Seminário de 
Gestão Corporativa. O gru-
po SER Solidário ficou com 
o tema “uso de recursos na-
turais”, e tratou do assunto 
com uma peça baseada no 
programa A Praça é Nossa. 
A equipe Coração Solidário 
fez um teatro com tema de 
super-heróis, para tratar de 
“cooperação entre as áre-
as”. Já o grupo Semente 
do Bem ficou com o tema 
“zero acidente”, e baseou 
seu roteiro no filme O Má-
gico de Oz. E a equipe An-
jos da Alegria usou a série 
A Grande Família para falar 
sobre o programa “Dono de 
Área”. As peças foram ava-
liadas com base na mensa-
gem e correspondência ao 
tema (60% da pontuação) 
e no desempenho da atua-
ção (40%).

TEATRO

PALESTRAS E APRESENTAÇÕES

Premiação:

SER SOLIDÁRIO

SEMENTE DO BEM

1º lugar

3º lugar 4º lugar

2º lugar

ANJOS DA ALEGRIA

CORAÇÃO SOLIDÁRIO

O Seminário de Gestão Corporativa contou 
ainda com diversas palestras, sobre temas como 
“Sou Dono de Área?” (com Jeferson Caus, gerente 
de negócios Malte), “Desempenho em Seguran-
ça” (Nereu Vitali Junior, técnico em segurança 
do trabalho), “Desempenho Ambiental” (Nayara 
Kaminski de Oliveira, analista ambiental) e “De-
sempenho em Qualidade” (Erika Ramos, analista 
da qualidade).

Além disso, foram apresentados os programa 
de CCQ (Círculos de Controle de Qualidade) rea-
lizados e implantados no último ano, bem como 
os projetos do programa Seis Sigma – ambos com 
vistas a identificar falhas e trazer soluções a pro-
cessos dentro da Cooperativa.

1º lugar:
Semente do Bem
Tema: Zero acidente
Título: “O Centenário do 
Zero Acidente”

2º lugar:
Anjos da Alegria
Tema: Dono de Área
Título: “A Grande Família”

3º lugar:
Coração Solidário
Tema: Cooperação entre áreas
Título: “A Superliga dos Heróis 
Individuais”

4º lugar:
SER Solidário
Tema: Uso de recursos naturais
Título: “A Praça é Nossa - 
Sustentabilidade é Assunto Sério”
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As paródias deveriam abranger 
um ou mais temas ligados a se-
gurança, saúde, meio ambiente e 
qualidade, e cada uma das quatro 
equipes pôde participar com duas 
músicas. As apresentações envolve-
ram vários estilos musicais, incluin-
do gaúcho, sertanejo, pop latino, 
eletrônica e até samba. As canções 
também foram avaliadas com base 
em dois critérios: mensagem e ade-
quação ao tema (50% dos pontos) 
e interpretação (50%).

PARÓDIAS

Premiação:

1º lugar:
Roberto Essert e Mariana 
Gärtner (Semente do Bem) - 
“Devagarinho”

2º lugar:
Gelson Hilário e Ivoni 
Ferreira (Coração Solidário) - 
“Segurança é Coisa Séria”

3º lugar:
Wilian Junior Bonete 
(Anjos da Alegria) - 
“Aqui na Agrária”

4º lugar (empate):
- José Agassis Correia
 (Coração Solidário) - “História,
 Segurança e Meio Ambiente”

- Valdeci de Moraes, Jonas Gaspar 
Lima Dorneles e Adriano Bereza  
da Costa (SER Solidário) - “Não 
Espere o Amanhã”

COOPERAÇÃO

Um dos momentos mais aguarda-
dos do Seminário foi a palestra sobre 
cooperação, de Clóvis de Barros Filho, 
jornalista e professor livre-docente da 
USP (Universidade de São Paulo) e da 
ESPM (Escola Superior de Propaganda 
e Marketing).

Clóvis é conhecido por palestrar de 
forma simples, sem uso de aparatos tec-
nológicos, e que utiliza apenas a retórica 
e a irreverência para cativar o público. Por 

meio de histórias cotidianas e divertidas, 
consegue passar conteúdos filosóficos im-
portantes, tais como o cooperativismo, de 
maneira bastante leve.

“A palestra do professor Clóvis de Bar-
ros trouxe muitas lições. A busca da feli-
cidade tanto na vida pessoal quanto na 
profissional, só é possível quando nos de-
dicamos, buscando a excelência, e quan-
do nos doamos, pensando no próximo”, 
avaliou Nayara Kaminski de Oliveira.
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espírito de cooperação 
permeou as quase duas 
semanas de competições 
da edição 2017 das Olim-
píadas Agrária. Coope-
rados, cônjuges e filhos 

maiores de 16 anos integraram-se em dispu-
tas de seis modalidades esportivas: bocha, 
futebol suíço, sinuca, jogos de baralho, cross-
training e ciclismo. Ao todo, cerca de 180 
pessoas participaram do evento.

O tradicional torneio de futebol começou 
primeiro, com jogos realizados na ARCA (As-
sociação Recreativa e Cultural Agrária) e que 
classificaram as equipes finalistas às finais, 
no dia 27 de maio. Por sinal, aquele sábado 
foi dedicado às demais competições, com es-
paço para um almoço especial e, finalmente, 
a entrega das premiações - transformando-
-se no auge dos momentos de confraterni-
zação e integração entre cooperados, fami-
liares e colaboradores da gerência agrícola.

OLIMPÍADAS AGRÁRIA:
INTEGRAÇÃO E CONFRATERNIZAÇÃO 
ENTRE COOPERADOS, FAMILIARES E 
COLABORADORES

KLAUS PETTINGER

O
“Apesar do frio, foi um evento muito bom 

e que atingiu seus objetivos, com grande 
participação dos cooperados. Certamente 
faremos algumas melhorias, da mesma for-
ma que já acatamos sugestões de anos an-
teriores e implantamos nessa edição, como 
o ciclismo, por exemplo”, destacou o vice-
-presidente da Agrária, Manfred Majowski. 
“Vamos incrementando sempre com mais 
novidades”, acrescentou.

A participação feminina novamente 
esteve entre os destaques das Olimpíadas 
Agrária. As cooperadas Carolina Remlinger 
e Pauline Keller Küster formaram dupla 
para a competição de cartas e sagraram-se 
campeãs do torneio de canastra. “É um dia 
diferente da rotina, no qual toda a minha 
família pode passar o dia junto. Além disso, 
eu adoro um jogo de baralho”, frisou Pauline, 
que também enfatizou a presença de coope-
radas, esposas e filhas.

“Acho importante a participação do pú-

blico feminino, porque no dia a dia da Coo-
perativa algumas mulheres estão um pouco 
mais distantes dos acontecimentos. E essa 
é uma ótima oportunidade de uma aproxi-
mação e integração”.

Carolina Remlinger e Pauline Küster: 
participação feminina novamente 
foi destaque
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Entre as novidades das modalidades deste ano estiveram o cross-
training (atividade que combina diferentes exercícios ou esportes) e o 
ciclismo. Após um percurso desafiador para os ciclistas participantes, 
graças aos 31 quilômetros em estradas de chão escorregadias - por 
conta das chuvas do dia anterior -, o cooperado Ernst Michael Jungert 
fechou em primeiro lugar, com o tempo de 1 hora e 57 minutos. 

“Começamos, minha esposa e eu, a andar de bicicleta por reco-
mendação médica, há um ano. E decidimos participar para prestigiar o 
evento. O trajeto estava pesado. Em condições normais, não teria pre-
paro físico para vencer, mas tive sorte porque não perdi muito tempo 
com o barro, ao contrário dos concorrentes, e o tempo chuvoso acabou 
sendo benéfico para mim”, frisou o cooperado, cuja esposa Rose Jungert 

também ficou em primeiro 
lugar na categoria femini-
na. “É uma disputa muito 
interessante em um dia 
bastante agradável”.

FUTEBOL

Uma das modalidades mais populares das Olimpíadas Agrária é 
o torneio de futebol suíço, que contou neste ano com quatro equi-
pes. Os times foram formados a partir dos cooperados e colaborado-
res integrantes dos grupos do departamento de assistência técnica 
da Agrária. Na atual edição, o grupo do agrônomo João Luís Costa 
Vaz sagrou-se campeão.

Contudo, mais do que os resultados positivos, o que estava em jogo 
era a integração entre os cooperados e os colaboradores do setor. “É 
um evento de importância vital, uma vez que reúne, em um momento 
de lazer, cooperados e os colaboradores que fazem parte de uma mes-
ma cadeia produtiva”, destacou o agrônomo João Luís Costa Vaz.

FUTEBOL SUÍÇO
1º lugar: Equipe João Luis Costa Vaz
2º lugar: Equipe Washington/Tiago e
 Rafael Mendes
3º lugar: Equipe Elizandro/Silvino/Rodrigo M. 

Ferreira/Rodrigo Ferreira/Ferdinand e 
Cleverson

TRUCO
1º lugar: Harald Korpasch e Harald Duhatschek
2º lugar: Josef Pertschy e Lucas Pertschy
3º lugar: Arno Vier e Luiz Royer

CANASTRA - Competição A
1º lugar: Carolina Remlinger e Pauline Keller
2º lugar: Anelise Buhali e Ilse Wilk
3º lugar: Verena Potulski e Elizabeth Vier

CANASTRA - Competição B 
1º lugar: Waltraud Mayer e Magit Stutz
2º lugar: Anita Keller e Roswitha Pastal
3º lugar: Roseli Fabris Becker e Alessandra Milla

LORUM
1º lugar: Alexander Ritter
1º lugar: Anton Keller

CICLISMO (Masculino)
1º lugar: Ernest Jungert
2º lugar: Eddy William Merkl Schuaigert
3º lugar: Alexandre Seitz

CICLISMO (Feminino)
1º lugar: Rose Jungert
2º lugar: Lucimari Keller
3º lugar: Silvana Ducat

BOCHA
1º lugar: Arno Vier e Luiz Royer
2º lugar: Emerson Sander e Edinei Mudryk
3º lugar: João Luis Costa Vaz e Josef Gutfreund

CROSSTRAINING (Feminino)
1º lugar: Stephanie Maren Leh Milla
2º lugar: Mireille Gärtner Maroso
3º lugar: Gisele Stutz

SINUCA
1º lugar: Edinei Mudryk
2º lugar: Arnaldo Stock Júnior
3º lugar: Thomas Nohel

Confira os vencedores de 
todas as modalidades:

Ernst Jungert
(à dir.) comemora 
vitória no ciclismo

Grupo do agrônomo João Luis sagrou-se campeão no futebol
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C
ooperadas, esposas e filhas de 
cooperados e colaboradoras 
da Agrária puderam participar 
de um evento voltado ao for-
talecimento do papel feminino 
na sociedade, realizado pela 
Cooperativa e pela Bayer na 
manhã do dia 26 de junho, no 

Centro Cultural Mathias Leh. No total, participaram 
140 mulheres. Iniciativa realizada pela Bayer tam-
bém com outras cooperativas, o evento teve o ob-
jetivo de discutir assuntos importantes voltados ao 
público feminino.

Primeiramente, o ginecologista Eros Uriel Rodri-
gues, do Hospital Semmelweis, palestrou sobre “Os 
mitos e as verdades sobre contracepção”. Em seguida, 
houve uma palestra com a psicóloga Cláudia Barros, 
sobre o tema “O empoderamento feminino”. Toda a 
programação foi conduzida por um humorista, que 
ora imitou o apresentador Silvio Santos, ora se disfar-
çou de médico e de caipira, para dar um ar mais lúdi-
co ao evento. Ao final, cada participante recebeu um 
brinde, e a programação encerrou-se com almoço.

Na opinião da analista de marketing Vanessa 
Nuspl, a participação das mulheres foi significativa. 
“A Agrária está empenhada em aumentar a parti-
cipação da presença feminina em seu cotidiano, e 
essa ação se somou às iniciativas que estamos pro-
movendo neste ano”, destacou. “Estamos muito feli-
zes e orgulhosas com a receptividade e a motivação 
das nossas mulheres”.

AGRÁRIA E BAYER 
REALIZAM EVENTO 
VOLTADO ÀS MULHERES

Ginecologista Eros Uriel Rodrigues, 
palestrou sobre “Os mitos e as 
verdades sobre contracepção”

Psicóloga Cláudia Barros, abordou o 
tema “O empoderamento feminino”

Participação e 
interação das 
mulheres foi 
significativa



21Revista Agrária

COOPERADOS BATEM NOVO 
RECORDE DE PRODUTIVIDADE 
NA SAFRA DE VERÃO 2016/17

O
s resultados 
agronômicos 
não poderiam 
ter sido mais 
satisfatórios 
na última sa-
fra de verão, 
em relação 

às duas principais culturas da época. 
Os cooperados da Agrária bateram 
mais um recorde de produtividade, 
com média de 4.360 kg por hecta-
re na soja e 13.839 kg/ha no milho, 
superando assim o recorde anterior, 
atingido na safra 2015/16.

De acordo com o gerente agrí-
cola da Cooperativa, André Spitzner, 
este ano foi especialmente favorá-
vel em termos agronômicos (clima, 
pressão de doenças, etc.), mas que o 
mérito do bom desempenho perten-
ce ao sistema de produção da Agrá-
ria como um todo. “Quando eu digo 
sistema produtivo, eu me refiro aos 
pesquisadores, à assistência técnica, 
aos cooperados e suas equipes, aos 
setores de Sementes e Insumos. En-
fim, a todos aqueles que estão cons-
tantemente trabalhando para fazer 
o cooperado produzir melhor. Todos 
devem ser parabenizados”, afirmou.

Os bons resultados a campo, no 
entanto, ajudam a ressaltar as dificul-

HARALD ESSERT

No entanto, os bons resultados de produção 
evidenciam ainda mais a dificuldade de 
aumentar a rentabilidade por hectare nas 
culturas de soja e milho
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dades de manter a rentabilidade do 
cooperado nas culturas de verão. Afi-
nal, mesmo com boas produtividades, 
tem crescido a dificuldade de manter 
a margem bruta de lucro. “O produtor 
não vive de quilos por hectare, mas 
de reais por hectare. E esse é o nosso 
maior desafio”, destacou André, lem-
brando-se da meta do planejamento 
estratégico SER (Sustentabilidade, 
Ebitda e Rentabilidade) da Agrária.

Nesse planejamento, a letra R re-
presenta a meta de aumentar a ren-
tabilidade do cooperado em 5% além 
da inflação, até 2018. “Infelizmente 
não temos conseguido bater esse ob-
jetivo, principalmente por causa dos 
dois outros componentes da margem 
bruta, que são o preço das commodi-
ties e o custo de produção”.

ÁREA DE INVERNO 
2017/18

A previsão de área plantada no 
caso do trigo e da cevada no âmbito 
da Agrária este ano é de pouco mais 
de 36 mil hectares – quase 16% me-
nor que na safra anterior. A maior 
redução ocorreu nas áreas de trigo, 
que caíram para menos da metade 
do ano passado, com 9.663 hectares, 

a despeito dos bons resultados agronômicos na safra 2016/17.
A área de cevada teve crescimento de 19%, totalizando 

26.626 hectares. Em parte, esse aumento se deve a uma migra-
ção da cultura de trigo para a de cevada.

Segundo o gerente agrícola, a principal causa para a redu-
ção da área plantada é o baixo preço dos cereais de inverno – 
em especial, do trigo. Ainda assim, a redução da área plantada 
foi amortecida graças à fixação de preços em ambas as culturas, 
o que ainda trouxe motivação ao cooperado.

“Se analisarmos, ano a ano a área de milho está caindo, 
bem como a área de cevada e a de trigo. Estamos nos apoiando 
cada vez mais na cultura soja, em vez de mantermos um siste-
ma produtivo diversificado, e isso no mínimo inspira mais caute-
la”, concluiu Spitzner.
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FAPA RADAR: PRESSÃO DE 
FERRUGEM ASIÁTICA FOI MENOR NA 
SAFRA DE VERÃO 2016/17

A
primeira detecção de ferrugem asi-
ática da safra de verão 2016/17 
em lavouras de soja de cooperados 
ocorreu no dia 10 de janeiro, na re-
gião dos municípios de Roncador 
e Manoel Ribas. Essa detecção foi 
mais tardia que na safra de verão 

anterior (ocorreu apenas no estágio fenológico R5.4), 
e a doença também exerceu uma pressão menor em 
comparação com a safra 2015/16.

Esses são os principais resultados do monitora-
mento de doenças do FAPA Radar, programa do setor 
de fitopatologia da FAPA (Fundação Agrária de Pes-
quisa Agropecuária).

O relatório mostra ainda que, apesar da pressão 
menor por parte da ferrugem na soja, outras doenças 
começaram a se sobressair. Foi o caso do cancro da 
haste e as doenças de final de ciclo. Segundo os pes-
quisadores de fitopatologia da FAPA, Cristiane Gon-
çalves Gardiano e Heraldo Rosa Feksa, essas doenças 
chegaram a apresentar nível de severidade próximo a 
50%, o que inspirou um cuidado maior por parte do 
cooperado ao manejá-las.

Outras doenças detectadas pelo sistema FAPA Ra-
dar nessa safra foram a antracnose, o oídio, o míldio, 
as manchas (parda e alva) e o mofo branco.

HARALD ESSERT

Inicia-se uma nova série. A Revista Agrária passa a publicar os relatórios publicados 
pelo programa FAPA Radar ao final de cada safra. Nesta edição, os resultados do 
monitoramento de doenças da soja na safra de verão
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CONTROLE
Um dos principais benefícios do FAPA Radar é a detecção das doenças em estágio 

inicial, o que possibilita o controle preventivo. Os resultados de produtividade e as curvas 
de progresso das doenças mostram que, de modo geral, a aplicação de produtos de forma 
preventiva permite manter alto o potencial produtivo da soja, em comparação com a 
aplicação tardia. Isso ocorre porque o manejo adiantado previne o ataque do patógeno, 
minimizando as perdas.
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SOJA CONVENCIONAL: DE OLHO
NOS MERCADOS QUE OFERECEM 
MELHOR REMUNERAÇÃO

À
s vezes uma boa oportunida-
de está precisamente lá, na 
direção para a qual poucos 
estão olhando. É esse tipo de 
oportunidade que o projeto 
de soja convencional repre-
senta para a Agrária e seus 
cooperados, neste momento 

em que a maior parte da produção mundial se 
concentra nas variedades transgênicas.

Pela primeira vez desde 2009, ano em que 
os cooperados da Agrária passaram a plantar 
exclusivamente soja transgênica, a próxima 
safra de verão (2017/18) voltará a ter soja 
GMO-free (livre de organismos geneticamente 
modificados) em escala comercial.

Essa mudança se deve a um planejamento 
que começou em 2011, e que tem como objeti-
vo explorar um mercado que remunera melhor 

HARALD ESSERT

Já fazia tempo que os cooperados da Agrária haviam parado de produzir soja 
convencional e migraram para a transgênica. Mas a possibilidade de produzir mais e com 
remuneração melhor os fez voltar os olhos para o mercado GMO-free

que o da soja geneticamente modificada, por 
meio de bonificações. É o caso dos países eu-
ropeus, que têm preferência pela soja conven-
cional, tanto para o consumo humano quanto 
para nutrição animal.

No entanto, para que o projeto fosse in-
teressante, era preciso encontrar linhagens de 
soja convencional que tivessem potencial pro-
dutivo igual ou superior ao dos materiais trans-
gênicos cultivados pelos cooperados. Caso con-
trário, os prêmios pagos não representariam 
um ganho real. Esse trabalho coube à FAPA 
(Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária).

“Um projeto desses, embora tivesse possi-
bilidade de obter bonificação, só evoluiria caso 
tivéssemos cultivares com potencial produtivo 
similar ao que nós plantamos de transgênico 
hoje”, destacou o pesquisador de soja da FAPA, 
Vitor Spader. “Ou seja, se eu tenho uma conven-

cional produzindo a mesma coisa, ou mais, que 
as transgênicas, a bonificação é um ganho. Mas 
se eu tenho uma convencional que produz me-
nos que as transgênicas, a bonificação teria que 
ser muito grande para cobrir a diferença de pro-
dutividade e ainda render um dinheiro a mais”.

Vitor Spader
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A pesquisa resultou na seleção de três cul-
tivares, que foram licenciadas exclusivamente 
para a Agrária no Brasil: K-5616, K-6116 e 
K-6221. Tanto no período de experimentos 
quanto no de reprodução de sementes, as três 
resultaram em produtividade superior à dos 
materiais transgênicos hoje cultivados pelos 
cooperados.

OPORTUNIDADE
A soja convencional é um negócio atrati-

vo justamente porque a maior parte do que é 
produzido hoje no mundo é de soja genetica-
mente modificada. Por ser um produto mais es-
casso, países que preferem a soja convencional 
pagam prêmios pelo produto, além do preço 
normal.

Atualmente, o Brasil é o principal fornece-
dor de soja convencional do mundo. Mesmo 
assim, o país vem diminuindo a área plantada 
– dando lugar à transgênica –, e hoje se estima 
que apenas 3,5% da produção nacional de soja 
seja GMO-free, segundo levantamento da con-
sultoria Céleres.

“Conforme vem diminuindo a oferta de 
soja convencional, esses prêmios têm aumen-
tado”, destacou o coordenador do comercial de 
grãos da Cooperativa, James Dandolini. “Nos 
últimos dois anos, os prêmios foram muito re-
presentativos. E nós acreditamos que isso seja 
uma tendência, principalmente levando em 
conta que a Europa vem se recuperando eco-
nomicamente e vem demandando e pagando 
mais pela soja convencional”.

ças ao excelente relacionamento que temos 
com a empresa”, contou Vitor Spader. O Grupo 
DonMario é referência na América do Sul na 
produção de sojas especiais.

Foi na safra de verão 2012/13 que come-
çaram os trabalhos de avaliação das linha-
gens convencionais na FAPA. “E para nossa sa-
tisfação, as características eram exatamente 
as mesmas que nós tínhamos na soja transgê-
nica, ou seja, materiais muito bem adaptados, 
arquitetura de planta adequada para o nosso 
clima, e uma produtividade espetacular. Inclu-
sive superando a produtividade das transgê-
nicas que tínhamos colocado como testemu-
nhas no ensaio”, lembrou Vitor. Desse estudo, 
resultaram as três variedades que foram li-
cenciadas e reproduzidas por cooperados nas 
safras 2015/16 e 2016/17. Com semente 
suficiente, a safra 2017/18 será a primeira 
na qual os cooperados poderão produzir com 
finalidade comercial.

DIFERENCIAL
Ao ingressar novamente no mercado de 

soja convencional, a Agrária não está apenas 
de olho na possibilidade de receber bônus. 
Ela está aproveitando os diferenciais produti-
vos dos seus cooperados. Segundo o gerente 
agrícola André Spitzner, produzir soja conven-
cional poderia não ser tão viável em outras 
regiões. “É um diferencial nosso. Acreditamos 
muito na capacidade técnica dos nossos coo-
perados, com o apoio da assistência técnica 
e da FAPA”, ressaltou. “O transgênico, quando 
surgiu, limpou áreas que estavam infestadas 
de plantas daninhas, mas hoje já existem mui-
tas daninhas resistentes ao glifosato, e várias 
regiões do Brasil já não conseguem mais con-
trolá-las. Nossos campos, por outro lado, são 
relativamente limpos, o que permite um ma-
nejo bem feito na soja convencional. Na nos-
sa região, o problema com lagartas também 
ainda é controlável, coisa que não ocorre em 
áreas mais quentes, onde quase não se pode 
mais abrir mão da tecnologia transgênica”.

tes convencionais tiveram alguns dos melhores 
desempenhos –, produzir soja convencional é 
uma oportunidade de aperfeiçoar ainda mais 
o manejo e de evitar problemas que outras re-
giões já estão tendo com plantas daninhas.

“Com a soja convencional, voltaremos a 
usar outros herbicidas, que não o glifosato, 
que já utilizávamos antes. Isso ajudará a di-
minuir esse problema. Quando se usa apenas 
um tipo de herbicida, o risco de desenvolver 
plantas daninhas resistentes é muito grande. 
Portanto, com soja convencional, usando her-
bicidas de diversos princípios ativos, consegui-
mos resolver esse problema agora”.

James 
Dandolini

André
Sptizner

Marcos 
Thamm

Silvino
Caus

PESQUISA
Quando a Agrária deu início ao projeto de 

soja convencional em 2011, não havia mate-
riais interessantes no mercado. Ou seja, as va-
riedades de soja convencional disponíveis no 
país eram aquelas substituídas pelas transgê-
nicas, justamente por serem menos produtivas 
e rentáveis. Logo, era preciso encontrar alterna-
tivas melhores.

“Começamos a fazer contato com todas 
as empresas de melhoramento parceiras no 
programa soja. E finalmente conseguimos, 
junto ao Grupo DonMario, acesso às linhagens 
convencionais da base de melhoramento, gra-

Na opinião do agrônomo da assistência 
técnica Silvino Caus – cujos cooperados envol-
vidos no programa de multiplicação de semen-

RESULTADO
A CAMPO

O cooperado Marcos Martin Antônio 
Thamm foi um dos que fizeram a multiplica-
ção de sementes das três novas variedades 
convencionais. Segundo ele, a experiência foi 
promissora. “Nós já não plantávamos conven-
cional havia mais de 12 anos. E estou muito 
satisfeito com os resultados da nova cultivar 
que nós multiplicamos, sendo que ela teve o 
melhor desempenho entre todas as varieda-
des”, avaliou o cooperado, que teve uma das 
melhores produtividades entre os que multi-
plicaram as cultivares convencionais: 5.051 kg 
por hectare com a variedade K-5616. “Planta-
mos 62 hectares na última safra, e este ano a 
área deve crescer para em torno de 170 hec-
tares dentro do nosso grupo”.
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U
ma foto com forte con-
traste de cores imediata-
mente chama a atenção. 
Coincidentemente, cola-
boradores e cooperados 
parecem ter concordado 

em explorar essa técnica para registrar a 
maioria dos retratos da edição atual da 
Foto Cooperativa.

São 16 registros enviados à assessoria 
de comunicação e imprensa da Agrária 
(pelos e-mails: harald@agraria.com.br e 
klaus@agrária.com.br) entre final de abril 
e a primeira semana de julho. Convida-
mos cooperados e colaboradores a parti-
cipar ao menos uma vez por ano com essa 
seção interativa da Revista Agrária

CORES IMPACTANTES
SÃO DESTAQUE EM FOTOS 
ENVIADAS POR COOPERADOS E 
COLABORADORES

4F C

KLAUS PETTINGER

A curiosa formação de uma nuvem, durante o por do sol nos campos de soja de Entre 
Rios, foi eternizada pelo colaborador André Luis Fernandes dos Santos (Insumos), 
quando pedalava entre as colônias Cachoeira e Socorro.

Chuva e sol, por si só, já formam um belo 
contraste. Mas o colaborador Elcio Jean Wolf 
(Unidade Cereais Guarapuava) registrou o 
fenômeno durante o anoitecer, a partir da 
nova entrada da Unidade Guarapuava, com 
a Agrária Grits e Flakes ao fundo

O anoitecer em Entre Rios, do 
ponto de vista da Unidade 

Vitória, foi flagrado pela 
colaboradora Nayara Kaminski de 

Oliveira (Gestão Ambiental)
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FOTO COOPERATIVA

Por alguns minutos, a vista do estacionamento do prédio administrativo da 
Agrária tornou-se mais colorida com esse arco-íris capturado pelo colaborador 
Robert Jurgovski (Comercial de Grãos)

Verde, amarelo, azul e 
branco: todas as cores da 
Bandeira do Brasil estão 
impressas na foto que retrata 
o amadurecimento da soja, 
com a Unidade Vitória ao 
fundo, em foto do colaborador 
Cleverson Daga (Paisagismo)

O céu escureceu de repente, e 
às 16h30 a iluminação externa 

da Unidade Guarapuava 
se acendeu, à espera da 

tempestade, conforme retratou 
a colaboradora Suellen Cristina 

da Silva Fogaça (Unidade 
Cereais Guarapuava).

O colaborador Andrey da Silva (TI) também sucumbiu à 
tentação de registrar as belezas do por do sol no distrito de 
Entre Rios, especialmente diante do contraste dramático 
causado pelas nuvens de chuva

A cooperada Sandra Leh aproveitou o momento 
de colheita para fazer uma composição repleta de 
contrastes sobre o cultivo de batata

A colaboradora Taiane Lima 
Ribeiro (Agrária Farinhas) tirou 
e enviou a foto da Agrária 
Farinhas “em comemoração“ 
à bem-sucedida recertificação 
da unidade de negócio após 
auditoria da FSSC 22000

A colaboradora 
Elaine Cristina Caldas 
(Assistência Técnica) 
interrompeu sua 
corrida dominical 
para fotografar os 
campos de Entre 
Rios, com a Unidade 
Vitória ao fundo
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FOTO COOPERATIVA

Uma lente objetiva de 300 mm possibilitou ao colaborador Newton 
Fernandes (Manutenção Mecânica Vitória) capturar a Unidade Vitória 
a partir da Unidade Guarapuava, com a Agrária Malte em destaque.

Uma vista única em 
momento raro: o vapor das 

modernas caldeiras em 
meio à neblina, do ponto 

de vista da Agrária Malte, 
clicado pelo colaborador 

Zedequias Rosa de Oliveira 
(Agrária Malte) 

A colheita de soja, em contraste com o típico céu azul do outono da região, 
foi o motivo eternizado pelo cooperado Peter Spiess

O colaborador José Elizeu Rodrigues (Unidade Florestal) registrou o trabalho de 
cavaqueamento durante as últimas horas da tarde

Um alegre (e barulhento) grupo de tirivas repousava no 
telhado do Centro Cultural Mathias Leh, no último dia do 
Seminário de Gestão Corporativa. A cena foi flagrada pelo 
colaborador Harald Essert (Marketing).

A rua em frente ao prédio administrativo da Agrária esteve tomada pelos 
tapetes de Corpus Christi, fato registrado pelo colaborador Alessandro 
Carlo Branco (Auditoria Interna)
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Este produto é perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga 
rigorosamente as instruções contidas no rótulo, na bula e receita. Siga as recomendações de controle e 
restrições estaduais para os alvos descritos na bula de cada produto.Utilize sempre os equipamentos de 
proteção individual. Nunca permita a utilização do produto por menores de idade. Faça o Manejo Integrado 
de Pragas. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos. Uso exclusivamente agrícola.

ATENÇÃO

ASSOCIAÇÃO NACIONAL 
DE DEFESA VEGETAL

CONSULTE SEMPRE 
UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO. 

VENDA SOB 
RECEITUÁRIO AGRONÔMICO.

Melhor tratabilidade 
da semente

Força na raiz: a planta 
cresce com mais vigor

Amplo espectro
de controle

ROCKS. TRANSFORMANDO SEMENTES EM RESULTADOS.
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FATOS E NOTAS “MALTE”

Workshop de Cervejas Especiais

Malte Pale Ale
3° Concurso Nacional de 
Cervejas Caseiras

A oitava edição do Workshop de Cervejas Especiais da Agrária Malte, 
com enfoque nas cervejas Sour e sem glúten, foi realizado entre os 
dias 31 de maio e 2 de junho. Os 107 clientes cervejeiros participan-
tes vieram de todo o país para conhecer as estruturas da Coopera-
tiva Agrária Agroindustrial, assistir a um ciclo de oito palestras de 
especialistas nacionais e estrangeiros, e também se confraternizar. 
Além disso, durante o workshop foi produzida uma cerveja Sour sem 
glúten. “A Agrária tem a preocupação permanente de trazer pales-
tras técnicas visando a capacitar ainda mais seus clientes, a fim de 
que possam produzir cervejas cada vez de mais qualidade”, explicou 
o especialista em estratégias de negócios Rodrigo Matter.

Desde de julho, a Agrária Malte, além do conhecido malte Pil-
sen, passou a produzir também o malte Pale Ale. Com isso, os 
cervejeiros agora contam com um Pale Ale 100% nacional, 
feito a partir da cevada produzida pelos cooperados da Agrá-
ria, e industrializada em território nacional, para produzir Ales, 
Stouts, Porters, Lagers e qualquer outra cerveja. A princípio, o 
malte Pale Ale Agrária Malte será disponibilizado em embala-
gens de 5 kg e 25 kg.

Praticamente uma vaga por 
segundo. Nessa velocida-
de que novamente impres-
sionou os organizadores, 
250 cervejeiros caseiros se 
inscreveram em quatro mi-
nutos e dois segundos para 
o 3° Concurso Nacional de 
Cervejas Caseiras da Agrária 
Malte. Inscreveram-se con-
correntes de 13 estados bra-
sileiros, sendo 46% da região 
Sul, 46% do Sudeste, 4% do 
Centro-Oeste e 4% do Nor-
deste. As amostras de cer-
veja deverão ser enviadas à 
organização até o dia 16 de 
agosto. Os cervejeiros tam-

bém devem prestar atenção a todos 
os requisitos da receita que constam 
no regulamento. As cervejas serão jul-
gadas nos dias 24 e 25, e o resultado 
será divulgado em 31 de agosto.

Visita Heineken 

No dia 2 de julho, a Cooperativa Agrária recebeu a visita de executi-
vos da empresa Heineken. Ramin Memar (diretor global de compras), 
Willeke Ebbens (gerente global de compras de matérias-primas e ad-
juntos), Gert Jan Van Wijk (gerente global de compras de malte e 
cevada) e Olga Tsakiri (especialista global de compras de adjuntos) 
foram recepcionados pelo presidente da Agrária, Jorge Karl, pelo su-
perintendente Adam Stemmer, pelos gerentes Jeferson Caus (Agrária 
Malte) e Ubiratan Wendler (Agrária Óleo e Farelo), pelo coordenador 
Rafael Mattes (Agrária Malte) e pelo especialista de mercado Bruno 
Guarilha Nogueira (Agrária Grits e Flakes). O grupo, juntamente com 
colaboradores das respectivas áreas, apresentou aos visitantes o vídeo institucional da Cooperativa e, em seguida, as instalações da Agrária 
Grits e Flakes, da Agrária Malte, da Cervejaria Experimental, da FAPA (Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária) e do Museu Histórico de 
Entre Rios. Um almoço tipicamente alemão foi servido no foyer do Centro Cultural Mathias Leh. Agrária e Heineken, que mantém parceria 
de longa data, também se reuniram para discutir assuntos estratégicos.
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Este produto é perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga 
rigorosamente as instruções contidas no rótulo, na bula e receita. Siga as recomendações de controle e 
restrições estaduais para os alvos descritos na bula de cada produto.Utilize sempre os equipamentos de 
proteção individual. Nunca permita a utilização do produto por menores de idade. Faça o Manejo Integrado 
de Pragas. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos. Uso exclusivamente agrícola.
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FATOS E NOTAS

Unidade Guarapuava 

Curso de Conselheiros Cooperativos 

Campanha do Agasalho 

Seminário de Gestão 2017 

No dia 30 de maio, cerca de 80 pioneiros de Entre Rios 
participaram de uma excursão à Unidade Guarapuava. 
Antes, passaram pela Catedral Nossa Senhora de Be-
lém, no Museu Visconde de Guarapuava e no Centro de 
Arte Iracema Trinco Ribeiro. Após almoço na presença 
do presidente Jorge Karl e do vice-presidente Manfred 
Majowski, os pioneiros conheceram a Agrária Grits e 
Flakes e o maior silo graneleiro horizontal do país. “A 
própria Agrária começou por eles e nós gostamos de 
enfatizar toda a importância dos nossos pioneiros para 
o desenvolvimento dessa história de sucesso”, destacou 
o vice-presidente, que os acompanhou durante a visita.

Os 11 cooperados que concluíram o Curso de Conselheiros Cooperativos receberam 
seus certificados no dia 24 de maio. As certidões foram entregues por membros 
da diretoria e da superintendência da Agrária. O curso teve carga horária de 144 
horas, e foi realizado entre fevereiro e outubro de 2016, com o intuito de preparar os 
cooperados interessados em atuar nos conselhos da Cooperativa. Atualmente, três 
dos formandos já atuam no Conselho de Administração: Edmund Gumpl (diretor-
-secretário), Holger Gutfreund e Kevin Reichhardt (membros vogais). Os concluintes 
do curso são: Andreas Milla, Arnaldo Stock Junior, Carolina Remlinger, Corina Wild, 
Edmund Kreuscher Gumpl, Emerson Milla, Gabriel Gerster, Gustavo Grocoske Küster, 
Holger Gutfreund, Kevin Reichhardt e Osmar Karly.

A Campanha do Agasalho 2017, do PAIS (Pro-
grama Agrária de Integração Solidária) anga-
riou 3.980 kg de roupas, calçados, cobertores 
e colchões. Este ano, o grupo Anjos da Alegria 
atende o Lar do Idoso São Francisco de Assis (Pi-
nhão), a equipe Coração Solidário representa o 
Lar Canaã (Entre Rios), a Semente do Bem ado-
tou o Lar Escola Retiro Feliz (Guarapuava) e a Ser 
Solidário, o Albergue Noturno Frederico Ozanam 
(Guarapuava).

Com o objetivo de debater questões estratégicas relacionadas à oti-
mização de resultados na produção agropecuária, por meio de ge-
renciamento sustentável das propriedades, a Cooperativa Agrária 
promoveu, no dia 19 de maio, o Seminário de Gestão 2017. Voltado 
aos cooperados, cônjuges e filhos, bem como colaboradores dos co-
operados, o evento trouxe formas de alcançar maior eficiência dos 
recursos humanos, econômicos e naturais das atividades rurais. O su-
perintendente da Agrária, Adam Stemmer, abriu a programação com 
um detalhado discurso sobre a importância da sustentabilidade para 
o futuro dos negócios da Agrária. Ao todo, sete palestras abordaram 
a gestão sustentável.
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