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Palavra do nosso diretor

Colheita recorde garante crescimento de 65,9% 
nas exportações de soja

Balanço de Oferta e Demanda de 
Macronutrientes - 2013

Gente que faz COABRA "Surpreende" 

Fique por dentro

Coabra em foco

Dia de Cooperar 2013 - Dia “C”

Aniversariantes de Setembro/Outubro

Expediente

Pela primeira vez a COABRA teve a oportunidade de 

participar com um stand no Congresso Brasileiro de 

Algodão, realizado este ano em Brasília/DF nos dias 

03 a 06 de setembro de 2013. Isso foi possível devido a 

sinergia com as empresas parceiras LIBERO, CCAB 

PROJETOS E CCAB AGRO. Esteve presente toda equipe 

comercial de Fertilizantes e Produtos Agrícolas, aproximando 

ainda mais a COABRA de seus cooperados. No evento foram 

abordados diversos assuntos como: economia, manejos de 

pragas, perspectivas das safras entre outros. Mais de 190 

trabalhos científicos foram apresentados. Na palestra do Sr. 

Henrique Meirelles informou que “é o momento de se fazer reformas estruturais; a mais urgente é a do transporte” que 

realmente é um dos maiores problemas que os produtores do estado de Mato Grosso enfrentam atualmente.

COABRA PARTICIPOU DO 9 ° CONGRESSO BRASILEIRO DE ALGODÃO

Edição 08 - Setembro / Outubro - 2013

(Apoena Cangussu Brito - Gerente de Fertilizantes)
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Já conhecia a Coabra  através da forte atuação em nossa região e através de contatos com 
cooperados que sempre comentavam dos benefícios que obtinham em fazer bons 
negócios, principalmente na compra de insumos e fertilizantes colaborando 
beneficamente na redução dos custos das lavouras, nos dando (ao agricultor ) mais 
opções de mercado .
Vejo a Coabra também como forte divulgadora de tecnologia , para nós do setor agrícola , 
auxiliando-nos a aumentar as nossas produtividades e ao mesmo tempo reduzindo os 
custos , e apoio no combate de pragas e doenças novas .
No meu ponto de vista, toda forma de cooperativismo quando é bem desenvolvido, os 
resultados são formidáveis e os objetivos faz com que ambas as partes consigam crescer. 
No cooperativismo o pequeno e o grande produtor são iguais, as vantagens são enormes, 
conseguimos fazer algo impossível de se fazer sozinho. 
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COABRA EM  FOCO
 A Reunião de S&OP ocorreu nos dias 31 de agosto e 27 de 

Setembro, foram apresentados as projeções de entregas de Fertilizantes 

e Produtos Agrícolas para os próximos meses.

 Iniciaram no dia 30 de agosto os estudos de Plano de 

Negócios e orçamento 2014. 

No dia 11 de Setembro 
ocorreu a Reunião conjunta dos 
conselhos de Administração e Fiscal. 
Foram t ra t ados  a s sun tos  r e l a t ivos  à 
administrativo/Financeiro, atualização sobre os 
trabalhos realizados pela consultoria, entre outros 
assuntos.

DIA DE COOPERAR 2013 - DIA “C”

A Coabra participou no dia 14 de Setembro 
do -  . Foi Projeto Dia de Cooperar  Dia “C”
inaugurado o Banco de Perucas com o 
objetivo de fornecer todo suporte estético às 
assistidas da - MTmamma amigos do peito. 
Aquelas que em função da quimioterapia 
tiveram queda de cabelo, além de perucas, 
têm lenços e chapéus de vários tipos e 
tamanhos no acervo de acessórios oferecidos 
no Banco. Na mesma data a OCB/MT 
realizou no Parque Mãe Bonifácia o projeto   
“Cooperativismo no Parque“  ,  agregando 
pessoas de forma voluntária, evidenciando as 
ações sociais e proporcionando qualidade de 
vida a comunidade. Participamos com o 
Stand COABRATECA, desenvolvendo 
atividades para as crianças, tais como: 
leitura, pinturas faciais, cartilhas educativas e 
com entrega de algodão doce e picolés. Com 
o foco na sustentabilidade, a equipe Coabra 

distribuiu mil sementes de girassol aos 
visitantes.     O Dia de Cooperar Dia “C” é a 
confirmação de que o cooperativismo não é 
apenas um instrumento que alavanca a 
economia dos países, mas também uma 
importante ferramenta para o bem-estar 
social, proporcionando qualidade de vida à 
sociedade.

Dia  Cde ooperar 2013
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A exportação de soja foi um dos destaques da balança 
comercial do País no mês de setembro, informou nesta terça-
feira o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior (MDIC). Os embarques do produto renderam US$ 
1,9 bilhão no mês. O resultado é recorde e representa um 
crescimento de 65,9% na comparação com igual período de 
2012. A colheita recorde de 81,456 milhões de toneladas de 
soja na safra 2013/2014 também garantiu o bom desempenho 
dos embarques da oleaginosa no acumulado do ano. Nos 
primeiros nove meses de 2013, as vendas externas do grão 
renderam US$ 21,620 bilhões, também recorde, segundo o 
MDIC. Esse resultado representa um aumento de 30% em 
comparação com o mesmo período do ano anterior. A 
participação da soja em grão nas exportações totais do país 
cresceu de 9,2% em 2012 para 12,2% neste ano.Outros 
destaques do agronegócio no mês de setembro foram as 
exportações de farelo de soja, com crescimento de 8,4%, para 
US$ 727 milhões, e os embarques de carne bovina, que 
renderam US$ 502 milhões, valorização de 7,9%. No grupo de 
semimanufaturados, as exportações de couros e peles 

aumentaram 23,2%, para US$ 220 milhões. As vendas de óleo 
de soja tiveram expansão de 12,3%, totalizando US$ 160 
milhões. Os embarques de celulose geraram receita de US$ 
417 milhões, variação de 5,9%. No grupo de manufaturados, 
as exportações de etanol recuaram 50,2%, para US$ 182 
milhões, enquanto as vendas externas de açúcar refinado 
tiveram retração de 45,1%, somando US$ 182 milhões. A 
China, principal parceiro comercial do Brasil, adquiriu 
produtos brasileiros em ritmo superior ao de outros 
mercados. As exportações para o país asiático tiveram 
incremento de 17,9%, com receita de US$ 4,1 bilhões. 
Este crescimento foi impulsionado pelo aumento das 
vendas do complexo soja, açúcar em bruto, couros e 
peles e celulose, entre outros produtos. As exportações 
totais do Brasil somaram US$ 20,996 bilhões em 
setembro, uma queda de 5% em relação ao mesmo mês 
de 2012. Na comparação com agosto de 2013, o 
rendimento obtido com os embarques cresceu 2,7%, pela 
média diária. (Fonte: Canal do Produtor)

  Nilson Binda - Crehnor 

“ "A participação cooperativa proporciona crescimento em todas as dimensões humanas, principalmente a auto-estima das pessoas comprometidas com o bem-estar coletivo e a sustentabilidade ambiental.

Colheita recorde garante crescimento de 65,9% 
nas exportações de soja

EXPRESSO COABRA
O JORNAL BIMESTRAL DA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL222

Helvio Alberto Fiedler
Está no cargo desde 01/10/2009PALAVRA DO NOSSO DIRETOR

Mercado do KCl andando de lado, 
esperando para ver o que acontece 
após a inesperada quebra do acordo 
de comercialização entre Rússia e 
Bielorrússia. Em geral se acredita 
que os níveis mais baixos de preços 
já foram atingidos, ainda que as 
indústrias da Rússia tenham 
aumentado sua oferta. 
Na outra ponta, dificuldades para os 
produtores venderem o milho 
estocado com os altos fretes 
inviabilizando o escoamento, 
especialmente para a exportação. Lembro que há 
mais de 30 anos se fala que só temos duas opções no 
Centro Oeste: melhorar a logística e transformar 
proteína vegetal em proteína animal, agregando 
valor e reduzindo a participação do frete no preço 
de venda. Pouco progresso se fez, infelizmente.
Participação da Coabra no 9º Congresso Brasileiro 
do Algodão foi excelente. A equipe comercial se 
atualizou com as novidades mostradas nas 
palestras, fez muitos contatos e aproveitou as 
oportunidades de mostrar seus produtos e serviços. 
Veja a matéria de capa.
Estamos na fase de planejamento dos trabalhos de 
2014, dentro do Plano de Negócios traçado até 

2017 quando pretendemos alcançar 
7% de participação no mercado de 
fertilizantes. Com o apoio de parceiros, 
novos e antigos, temos certeza de que 
alcançaremos nosso principal objetivo: 
atender bem os cooperados, suprindo 
suas necessidades de insumos, 
reduzindo seus custos e agregando 
valor à sua produção. Algodão, Soja e 
Milho estão no foco principal da 
Gerência de Produtos Agrícolas que 
oferece condições diferenciadas para a 
comercialização de soja convencional e 

para a venda de algodão para Minas Gerais.
Na área da Responsabilidade Social e Ambiental, 
excepcionais as ações tomadas, especialmente no 
Dia de Cooperar. Continuamos a acreditar que a 
responsabilidade social da cooperativa é propiciar 
crescimento pessoal e profissional aos cooperados 
e, como em qualquer outra empresa, pagar salários 
j u s t o s  a o s  c o l a b o r a d o r e s .  O  r e s t o  é 
responsabilidade do Governo e, como ele não 
cumpre sua parte, obriga as pessoas e as empresas a 
assumir suas obrigações.

                                                       
                                                       Até a próxima.



S
egundo dados divulgados pelo Sindicato da Indústria de Adubos e 

Corretivos Agrícolas, no Estado de São Paulo (Siacesp) e pela 

Associação Nacional para Difusão de Adubos (ANDA), o Brasil já 

importou até agosto de 2013, aproximadamente 12,7 milhões de toneladas 

de fertilizantes básicos (uréia, sulfato de amônio, nitrato de amônio, 

superfosfato simples, superfostato triplo, fosfato mono amônio, fosfato 

diamônio e cloreto de potássio), um incremento de 10% em relação às 

importações verificadas no ano anterior. Além disso, o país produziu ao redor de 6,1 milhões de toneladas de fertilizantes 

básicos, montante que, apesar de apresentar retração de 0,1% em relação ao acumulado de agosto/12, representa complemento 

importante à demanda nacional por adubos. Às vésperas do plantio da safra 2013/14 de grãos no país,  julga-se adequado realizar 

uma exposição das condições de oferta e demanda de fertilizantes básicos e nutrientes, com o objetivo de avaliar a adequação da 

ação dos agentes que abastecem a agricultura brasileira, importadores e produtores e fornecer algumas perspectivas quanto ao 

mercado doméstico para o início de 2014. Os agentes brasileiros das indústrias de fertilizantes adiantaram as importações este 

ano, ocasionando assim uma fraca procura para novas aquisições e isso gerou um cenário de queda geral dos preços com relação 

aos anos anteriores.  No caso do nitrogênio, cuja derrocada dos preços foi ainda mais acentuada do que a variação positiva do 

dólar, houve duro golpe aos volumes mensais importados entre maio e junho, mas a recuperação em julho é nítida. Já os 

fosfatados teve redução nas importações para o mês de Julho devido o grande volume disponível da industria nacional. No mês 

agosto, dados preliminares indicam manutenção do avanço acumulado em todos os produtos, sendo o sulfato de amônio a única 

exceção.  
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‘‘Cooperativismo, caminho para a Paz e a Democracia’’

Jacqueline R. Lesniovies - COOPERANTE-Coop. Agrícola Campo do Tenente

GENTE QUE FAZ COABRA “SURPREENDE”

P
U

B
L

IC
ID

A
D

E

Balanço de Oferta e Demanda
de Macronutrientes - 2013

(Fonte: Fcstone do Brasil)

                                                                                            

Karina Kienteka - Assistente de Faturamento - Filial Campo Grande- MS

Há 10 anos ingressei na Coabra- Paranaguá-PR, como recepcionista, com o passar dos anos 
fui me aperfeiçoando e aprendendo a cada dia mais com os meus colegas e colaboradores da 
filial de Paranaguá e das demais filiais, e assim permaneci na cooperativa participando e 
colaborando em outros setores.

Confesso que o aprendizado Coabra foi fundamental para meu desenvolvimento 

profissional e mesmo social pois a união dos colaboradores da Coabra é de uma grande 

família.

Atualmente trabalho na filial de Campo Grande-MS, onde me coloco a disposição de todos 

os colaboradores e cooperados.

Nesses meus 10 anos de Coabra só tenho a agradecer pelas oportunidades oferecidas e pela 

confiança depositada no meu trabalho.

 

 FIQUE POR DENTRO
SAM E NAM = Sulfato de Amônio se posiciona em nível estável 
em decorrência de paralisações da produção e o Nitrato de Amônio 
apresenta alta pela elevação da Amônia no mercado internacional e 
a proximidade do inverno europeu.

UREIA = A Índia entra no mercado para compra de lotes e isso 
demonstra reação nos preços praticados nas últimas semanas.

POTÁSSIO= Já se passaram um mês e meio desde a ruptura do 
acordo entre Rússia e Bielorrússia e poucos negócios foram 
realizados, até porque os compradores esperam um definição dos 
rumos quantos aos níveis de preço do produto. Ocorreram algumas 
renegociações de valores e especulações em níveis mais baixos, 
mas o sentimento presente na reunião da TFI em Montreal na 
última semana de setembro retrata uma reação de preços KCL até o 
final deste ano.        

           Fernanda Brum - Gerente Suplly Chain

A Coabra esta apta a faturar algodão de 
seus cooperados para o estado de Minas 
Gerais - MG, o que proporciona 
excelentes oportunidades. 
                                    

                                         Consulte-nos!

       

           Eder Christiano Bier - Gerente Produtos Agrícolas
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Setembro, foram apresentados as projeções de entregas de Fertilizantes 
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objetivo de fornecer todo suporte estético às 
assistidas da - MTmamma amigos do peito. 
Aquelas que em função da quimioterapia 
tiveram queda de cabelo, além de perucas, 
têm lenços e chapéus de vários tipos e 
tamanhos no acervo de acessórios oferecidos 
no Banco. Na mesma data a OCB/MT 
realizou no Parque Mãe Bonifácia o projeto   
“Cooperativismo no Parque“  ,  agregando 
pessoas de forma voluntária, evidenciando as 
ações sociais e proporcionando qualidade de 
vida a comunidade. Participamos com o 
Stand COABRATECA, desenvolvendo 
atividades para as crianças, tais como: 
leitura, pinturas faciais, cartilhas educativas e 
com entrega de algodão doce e picolés. Com 
o foco na sustentabilidade, a equipe Coabra 

distribuiu mil sementes de girassol aos 
visitantes.     O Dia de Cooperar Dia “C” é a 
confirmação de que o cooperativismo não é 
apenas um instrumento que alavanca a 
economia dos países, mas também uma 
importante ferramenta para o bem-estar 
social, proporcionando qualidade de vida à 
sociedade.
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