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Francisco Antonio 
de Laurentiis Filho
Presidente do Conselho 
de Administração 
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Agronegócio: o setor que não pode parar e não pa-
rou nem durante o auge da pandemia, também é consi-
derado o setor de melhores resultados nos últimos dois 
anos, período de restrições para boa parte do mercado. 

Será? É verdade que mantivemos nossas atividades 
de forma ininterrupta. Setor essencial, produtor de ali-
mentos, como base da economia de qualquer país, teria 
que estar à frente, garantindo abastecimento para todos. 
É verdade também que crescemos. Porém, isso não foi 
novidade para um setor acostumado a contribuir com o 
saldo positivo da balança comercial. 

A questão fundamental é outra. Crescer ou aumentar 
o faturamento não significa necessariamente ter retor-
no sobre o trabalho dedicado. Além disso, cada cultura 
passou por esse período de forma diferente. O agro não 
é um só. Existem muitos universos dentro do mesmo 
setor, e todos com suas peculiaridades. No caso da ca-
na-de-açúcar, por um lado, é verdade que os preços dos 
nossos produtos estiveram em alta. Mas é verdade tam-
bém que os preços dos insumos cresceram exponencial-
mente. As mudanças foram quase diárias nos valores de 
fertilizantes, defensivos e outras ferramentas estratégicas 
para a lavoura. 

Além disso, mais uma vez, tivemos como desafio as 
condições climáticas. Nossas expectativas foram frustra-
das por geada e seca histórica. Depois de diversas safras 
trabalhando para empatar receitas e despesas, esse era o 

momento de reverter em resultados. Porém, o ganho foi 
neutralizado pela alta nos custos e pela queda na produ-
tividade. 

Diante disso, muitos de nós passaram a investir em 
grãos, uma forma de compensar a baixa remuneração da 
cana. É visível a mudança em nossas lavouras. Em parte 
das áreas, onde víamos o canavial como única perspecti-
va, agora vemos soja, sorgo, milho e até feijão. O que an-
tes era uma possibilidade tornou-se oportunidade, que 
vai mudando a paisagem em nossa região. 

Para a Socicana é nítido que cada associado deva 
buscar sempre o melhor para o seu negócio. Aliás, a ra-
zão da existência da Associação é a sustentabilidade do 
produtor. 

Este é um momento crucial, em que estamos avalian-
do se haverá continuidade das lavouras de cana, como 
as conhecemos hoje. Se antes era recomendado fazer as 
contas e cuidar da gestão da propriedade, agora, mais do 
que nunca, cada passo deve ser estudado. Além de pro-
dutores de cana, somos, na verdade, produtores rurais. 

Ressaltamos que uma boa dose de cautela é funda-
mental. Produtor/Produtora, não se canse de fazer as 
contas e buscar orientação dos nossos técnicos. Quem 
trabalha, merece ter retorno dos seus esforços. Na cana 
e em qualquer outra cultura. Cuide muito bem de sua 
lavoura, avalie sempre o momento e os cenários que vão 
se desenhando. É preciso construir uma  visão realista 
para prosseguir, buscando o melhor caminho. 

A despeito de qualquer desafio, a Socicana está ao 
seu lado. Nossos serviços e projetos fazem a diferença. 
Estamos atentos e atuantes para atender às necessida-
des do nosso associado e nos manteremos assim, para 
os atuais e futuros desafios. 

“O AGRO 
CRESCEU      
NA CRISE.”
MAS SERÁ 
QUE TIVEMOS 
RESULTADOS 
POSITIVOS? 
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Em 2021, houve o início da vacinação contra a Co-
vid-19 no Brasil, porém, ainda com incertezas em relação 
ao controle da doença. O surgimento de novas varian-
tes fez com que a reabertura das empresas ocorresse de 
forma cautelosa. Houve um aquecimento na economia, 
mas ainda com oscilações e de forma segmentada. 

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 
chegou a 10,06%, bem acima do teto estabelecido pelo 
Conselho Monetário Nacional (CMN), que era de 5,25%. 
O índice de dois dígitos foi o maior patamar desde 2015, 
quando a inflação chegou a 10,67%.

A taxa Selic começou 2021 em 2%, mas finalizou o 
ano em 9,25%, uma tentativa do Banco Central em segu-
rar a alta dos preços. A última vez que a taxa Selic havia 
chegado a 9,25% havia sido em julho de 2017. (Fonte: Co-
pom/BC).

Com queda de 2,09% no último pregão do ano, o 
dólar fechou 2021 com alta de 7,47%, cotado a R$ 5,5748. 
Como comparação, em dezembro de 2020, a moeda 
americana acumulava alta no ano de 29,33%. 

De acordo com o IPEA (Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada), estima-se que o Brasil deva fechar o PIB 
(Produto Interno Bruto) de 2021, em alta de 4,8%. Deve 
chegar a R$ 8,684 trilhões, ou R$ 40.712,42 per capita, 
montante inferior a 2019 (período antes da pandemia), 
que havia somado R$ 41.069,01 per capita (Fonte: FGV).

De acordo com a pesquisa realizada pelo Centro de 
Estudos Avançados em Economia Aplicada, Cepea, da 
Esalq/USP, em parceria com a Confederação da Agricul-
tura e Pecuária do Brasil, considerando o desempenho 
do agronegócio, a participação do setor no PIB total 
pode atingir o índice de 28% em 2021.  

BALANÇA COMERCIAL DO BRASIL

Em comparação ao ano de 2020, a balança comercial 
brasileira finalizou o ano de 2021 com um crescimento 
de 21,1%, ou superávit de US$ 61 bilhões, de acordo com 
dados divulgados pelo ministério da Economia. Foram 
US$ 280,4 bilhões em exportações e US$ 219,4 bilhões 
em importações. Um crescimento de 34% nas exporta-

ções e de 38,2% em importações, na comparação com 
o ano anterior.

Segundo informações do governo federal, as ex-
portações aumentaram em preços e quantidades. Os 
registros destacam como os maiores importadores de 
produtos brasileiros: Estados Unidos com 44,9% do total; 
Mercosul com 37%; Associação das Nações do Sudeste 
Asiático, Asean, com 36,8%; União Europeia com   32,1% 
e China com 28%.

BALANÇA COMERCIAL 
DO AGRONEGÓCIO

Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 
Ipea, mostram superávit na balança comercial do agro-
negócio brasileiro, de US$ 105,1 bilhões, em 2021, ou seja, 
19,8% acima do verificado em 2020. As exportações dos 
produtos do agronegócio bateram recorde histórico, al-
cançando US$ 120,6 bilhões.

Os cinco principais setores exportadores do agrone-
gócio brasileiro, em 2021, foram: complexo soja (US$ 48,01 

INDICADORES 
ECONÔMICOS
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bilhões), carnes (US$ 19,86 bilhões), produtos florestais 
(US$ 13,94 bilhões), complexo sucroalcooleiro (US$ 10,26 
bilhões) e café (US$ 6,37 bilhões) (fonte: Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento).

CANA-DE-AÇÚCAR

Segundo a União da Indústria de Cana-de-Açúcar, 
Unica, a moagem na safra 2021/2022, no período de 1º 
de abril de 2021 até 1º de março de 2022, somou 521,783 
milhões de toneladas no Centro-Sul do país, com varia-
ção para baixo de 12,86% em relação ao mesmo período 
do ciclo passado, que havia sido de 598,790 milhões de 
toneladas.

O volume produzido de açúcar chegou a 32,038 mi-
lhões de toneladas, ou queda de 16,22% referente à safra 
2020/2021, quando havia alcançado 38,241 milhões de to-
neladas no acumulado.

A produção do etanol alcançou 16,258 bilhões de li-
tros do hidratado e 10,910 bilhões de litros de etanol ani-
dro, totalizando 27,168 bilhões de litros. Houve queda de 

8,83% em relação à safra passada, que havia alcançado 
29,799 bilhões de litros no total.

No ciclo 2021/2022, a safra registrou 142,96 kg de ATR 
por tonelada de cana-de-açúcar, apresentando uma 
queda de 1,47% em relação ao acumulado da safra ante-
rior, que foi de 145,09 kg/tonelada.

 
VENDAS DE AÇÚCAR E ETANOL

Referente às vendas, entre o início da safra até fe-
vereiro de 2022, as unidades produtoras do Centro-Sul 
comercializaram 24,958 bilhões de litros de etanol (retra-
ção de 12,08% em relação à safra 2020/2021). De toda a 
produção, 1,4 bilhões de litros foram comercializados no 
mercado externo (queda de 43,78%) e 23,5 bilhões de li-
tros no mercado interno (queda de 8,97%). 

O etanol anidro representou 9,9 bilhões de litros (au-
mento de 7,09%) e o etanol hidratado 15,0 bilhões de 
litros (queda de 21,37%), na comparação com a safra an-
terior (fonte: Unica).
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Área Administrativo 
Financeira

Social e Plano 
de Saúde

Atendimentos sobre taxa de reco-
lhimento, cálculo de pagamento 
de cana, royalties de variedades, 
informações de ATR e entrega de 
cana.

Consultas Agendadas

Exames Agendadas

Emissões de segunda via de bo-
letos e atendimento sobre paga-
mentos.

Atendimentos diversos (infor-
mações, consultas, informes de 
impostos de renda, cadastros, con-
tratos, plano odontológico, cartei-
rinhas, reclamações, elogios).

A Socicana realizou, no último exercício, 6.863 atendimentos aos seus associados. Foram 2.198 horas de trabalho dire-
cionado especificamente ao contato direto com o produtor.  

Área

Administrativa / Financeira

Social e Plano de Saúde / Comunicação

Jurídico

Laboratório

Área técnica

Projetos e Sustentabilidade

Total

Atendimentos

202

4.061

699

82

1.317

502

6.863

Atendimento aos associados

202 320
78

3263

400

2018

INDICADORES 
SOCICANA
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Departamento
Jurídico

Laboratório 
Socicana

Departamento
Técnico Agronômico

Assessorias ambientais (orientações 
sobre fogo, aceiros, defesas judiciais 
e administrativas, atendimento am-
biental, projetos e relatórios).

Orientações à fornecedores sobre 
coletas, amostragens, resultados, bo-
nificação de pureza, valores de ATR.

Avaliações de perdas na colheita.

Levantamentos sobre a qualidade no 
plantio, Qualiplant.

Assistências no Aplique Certo.

Realizações de MIP Cana.

Orientações, informações e consul-
tas sobre ATR Relativo, cálculos de 
indenizações, custos de produção, 
conferências de pagamento das 
usinas. 

Outros serviços.

Levantamentos de informações 
dos fornecedores com as usinas, 
relatórios, análises, cancelamentos de 
análises.

Pré-análises da matéria-prima.

milhões de toneladas de canas fiscali-
zadas nas usinas.

Eventos, entre ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas), 
Canatec, Orplana, treinamentos e 
palestras.

Contratos, aditivos e notificações.

Atendimentos relacionados ao 
CAR.

Assistências em assuntos diversos 
(questões fundiárias, trabalhistas, 
salário-educação, decisões de pro-
cessos, orientações em processos, 
contribuições sindicais, CNA, Ge-
dav, ITR, outorga, direito de família 
e sucessório, notificações).

Ações de fortalecimento do asso-
ciativismo (PAME, Conselho Esta-
dual de Recursos Hídricos, Câmaras 
Técnicas vinculadas ao Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos, Co-
mitê de Bacia do Rio Mogi-Guaçu, 
Grupo Ambiental e Jurídico, Etanol 
Mais Verde, Operação Corta Fogo).

112 82 442
16

69
338
425

27

30

2782
4,240
46

46
332

152

57
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Projetos e
Sustentabilidade

Departamento de 
Comunicação

Grupos 
de Trabalho

Reuniões com usinas, 
parceiros e demais 
agentes do setor

Orientações e assistências sobre
certificações, programa Top Cana, 
Crédito Rural Verde e Plano de Ação. 

Atualizações do site da Socicana 
(News, Informativos, ATR e manu-
tenções).

A Socicana participa de 21 grupos de 
trabalho e discussão do setor.

A Socicana ainda participou de mais 
de 245 reuniões com diversos agen-
tes envolvidos na produção de cana-
-de-açúcar. Estas reuniões trouxeram 
diretamente benefícios para os as-                                                                
sociados através de negociações 
com condições diferenciadas, parce-
rias e a busca constante por melho-
res condições de produção.

horas da equipe para produção do 
novo site.

No total foram 116.870 visualizações 
de página no site da Socicana.

Matérias produzidas, com distribui-
ção via newsletter, Informativo Pro-
dutor, jornal externo e Assessoria.

Produções de comunicação visual 
com impressão + Notícias do Setor via 
e-mail (Informativo, Calendário, mala 
direta, peças impressas e mailing list).

Produções, postagens e monitora-
mento das redes sociais, entre Face-
book, Instagram e Linkedin. 

Cobertura de eventos: Calendário, 
Feira Nacional do Amendoim, AGO, 
Tratoraço, Tratoraço na Capital, Previ-
sões Climáticas, Manejo Biológico. 

Condomínios certificados pela Bon-
sucro.

Produtores participantes do Top 
Cana.

Treinamentos, palestras e capacita-
ções.

502

74

21

245

30 116 mil
74

69

438

17

7

119

4
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JANEIRO
Tratoraço

No dia 7, a Socicana junto a outras entidades do 
agronegócio, promoveu, em Jaboticabal e Taquaritinga, 
a iniciativa que ficou conhecida como “Tratoraço”, que 
acabou culminando em uma mobilização de cerca de 
200 cidades no estado de São Paulo. O objetivo foi al-
terar a decisão do governo estadual de aumentar a carga 
tributária sobre produtos essenciais, como: alimentos, 
medicamentos, combustíveis, insumos agrícolas e ener-
gia elétrica no campo. A ideia da manifestação surgiu em 
uma reunião semanas antes, no auditório da Socicana, 
em Guariba/SP, da qual participaram representantes de 
cooperativas e entidades representativas, de forma pre-
sencial e à distância. Em Jaboticabal, a manifestação foi 
organizada pela Socicana, além de Coplana; Sicoob Coo-
pecredi; Sindicato Rural; Associação Comercial, Industrial 
e Agronegócios de Jaboticabal; e Câmara de Dirigentes 
Lojistas. Como resultado, na véspera do Tratoraço, já 
houve a conquista de parte das reivindicações. 

PRINCIPAIS 
INICIATIVAS 
2021

FEVEREIRO 

Socicana completa 70 anos  
Em 15 de fevereiro de 1951, produtores da região de 

Guariba tomavam uma decisão que entraria para a histó-
ria. Decidiram unir esforços para a organização da classe, 
fundando a Associação dos Fornecedores de Cana de 
Guariba. Dr. Antonio José Rodrigues Filho esteve entre 
os fundadores e foi o primeiro presidente da Socicana, 
atuando na liderança da Associação de 1951 a 1966.

Crédito Rural Verde 
A Socicana estabeleceu parceria com o Sicoob Co- 

opecredi para uma nova linha de crédito ao produtor, 
o Crédito Rural Verde, que passou a atender, com juros 
mais baratos, produtores de cana-de-açúcar integrantes 
de programas ou certificações ambientais. A linha dife-
renciada no setor teve como objetivo premiar associa-
dos que atuam dentro de critérios de sustentabilidade, 
incentivando a ampliação das boas práticas na produção.
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Mobilização em São Paulo
No dia 17 de fevereiro, cerca de 90 entidades do agro-

negócio, cooperativas, associações e sindicatos, realiza-
ram uma manifestação, na cidade de São Paulo, contra 
a alteração na alíquota do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços, ICMS. Os representantes das 
entidades fizeram a concentração na Ceagesp (Compa-
nhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo). 
Produtores da nossa região foram representados pelas 
lideranças de três entidades: Socicana, Sindicato Rural de 
Jaboticabal e Coplana. Na mobilização, que foi conside-
rada um “segundo tratoraço”, também estava em pauta 
a revogação do artigo 22 da Lei 17.293, conhecida como 
“lei do cheque em branco”, que dava poderes ao gover-
no paulista para retirar isenções ou benefícios fiscais a 
qualquer momento.

Clima e previsões 
No dia 18 de fevereiro, a Socicana promoveu uma pa-

lestra para seus associados, sobre condições climáticas, 
com o meteorologista, Celso de Oliveira. A palestra teve 
como objetivo fornecer informações para contribuir 
com a tomada de decisão na lavoura.

MARÇO

AGO
No dia 23 de março, a Socicana realizou sua As-    

sembleia Geral Ordinária, AGO, exercício 2020. Foram 
aprovadas as contas do período, assim como as inicia-
tivas realizadas. Foi feita a votação e aprovação também 
da taxa de contribuição do associado, que manteve-se 
entre as mais baixas do país.

ABRIL 

Ao longo do ano, reportagens 
descrevem atuação da Socicana

Também em comemoração aos 70 anos da Socica-
na, o Informativo Produtor, edição de abril, contou com 
a participação do ex-ministro da Agricultura e coorde-
nador do Centro de Agronegócio da Fundação Getúlio 
Vargas, Roberto Rodrigues, que destacou a participação 
da Socicana na implementação da “maior revolução tec-
nológica da agricultura no século XX”. Do período em 
que era gerente do Departamento Técnico da Socicana, 
Rodrigues falou de uma conquista que mudaria a forma 
de produzir. “Um ponto essencial foi o trabalho com o 
qual a Socicana, a Coplana e membros do setor contri-
buíram: a implantação do Pagamento de Cana pelo Teor 
de Sacarose (PCTS), realizada pelo Instituto do Açúcar e 
Álcool, IAA. A Socicana saiu na frente, montando o La-
boratório de Análise de Cana-de-Açúcar para a checa-
gem das análises que as usinas faziam.  Este laboratório 
foi uma espécie de viveiro de líderes. O próprio Ismael 
Perina Junior começou sua vida profissional trabalhando, 
como agrônomo, neste laboratório, e hoje é um grande 
líder”, destacou Rodrigues, em entrevista ao Informativo. 
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JUNHO

Combate a incêndios
No dia 7 de junho, a Socicana participou do lança-

mento da “7ª Campanha de Conscientização, Prevenção 
e Combate aos Incêndios”, promovida pela Associação 
Brasileira do Agronegócio da Região de Ribeirão Preto 
(ABAG/RP), usinas e entidades do setor. A Socicana é 
uma das parceiras do projeto e atua trabalhando forte-
mente junto dos produtores rurais e sociedade para a 
segurança no campo.

Conferência Mundial
Modelo Socicana é apresentado no IFAMA 2021 Aca-

demic Symposium. O IFAMA World Conference é uma 
das maiores conferências mundiais do agronegócio e 
acontece anualmente anuais, atraindo profissionais de 
mercado, cientistas, executivos, empresas, entre outros 
agentes de negócios. É uma importante vitrine para o 
agro brasileiro mostrar suas melhores práticas.

Comemoração dos 70 anos traz 
o tema “sustentabilidade”

Na comemoração dos 70 anos da Socicana, o Infor-
mativo Produtor apresentou, no mês de junho, uma das 
áreas em que a Associação acumula exemplos de suces-
so: a sustentabilidade da produção. São diversos os pro-
gramas desenvolvidos ao longo de sua trajetória, visando 
às boas práticas agrícolas, preservação ambiental, gestão 
adequada da propriedade e atenção à sociedade. O Top 

Cana, por exemplo, programa criado pela Socicana, con-
solida-se como programa de base para a produção sus-
tentável e também para a conquista de selos internacio-
nais como Bonsucro e RSB (Roundtable on Sustainable 
Biomaterials). 

JULHO

Cbios
A Socicana, com o apoio da Organização de As-      

sociações de Produtores de Cana do Brasil, Orplana, rea-
lizou no dia 5 de julho, o evento on-line “Entendendo os 
Cbios”, com o objetivo de esclarecer aos produtores o 
funcionamento dos Créditos de Descarbonização, além 
das negociações com as usinas.

Abertura da Feira Nacional 
do Amendoim

“Quais os principais desafios e oportunidades para a 
agricultura nos próximos anos?” Esse foi o tema discu-
tido no evento de abertura do XVIII Encontro e III Feira 
Nacional do Amendoim, que aconteceu no dia 28. A So-
cicana, como parceira do evento, esteve presente contri-
buindo para as discussões. 
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AGOSTO 

Variedades de cana-de-açúcar
No dia 18 de agosto, a Socicana realizou um evento 

virtual para produtores associados, com o intuito de 
discutir a performance de variedades de cana-de-açú-
car. O evento foi dividido em quatro etapas, em que foi 
abordado o rendimento em relação ao período de seca 
e geada e durante os ciclos precoce, médio e tardio. O 
objetivo foi auxiliar o produtor na tomada de decisão. 

8ª Feira Nacional do Amendoim
Realizada nos dias 10, 11 e 12 de agosto, a III Feira Nacio-

nal do Amendoim e XVIII Encontro sobre a Cultura do 
Amendoim provaram por mais um ano o potencial de 
integração da cadeia produtiva. A Socicana manteve-se 
como parceira estratégica da iniciativa, considerando a 
relevância da cultura do amendoim e sua bem-sucedida 
parceria na rotação com cana-de-açúcar. O evento con-
solida-se como referência na América Latina, pelo nível 
técnico dos palestrantes, temas e condução do Dia de 
Campo.

O clima para as lavouras 
Assim como no primeiro semestre, no dia 23 de agos-

to, a Socicana promoveu a palestra on-line “Previsões 
Climáticas”, com o meteorologista da Climatempo, Celso 
Oliveira. A palestra fez parte de uma série de conteúdos 
apresentados na 8ª Feira Coplana de Negócios. 

Comemoração dos 70 anos  destaca 
trechos históricos da Socicana

A edição de agosto do Informativo Produtor trouxe 
o relato de Ismael Perina Junior, presidente da Associação 
por dois mandatos, no período de 2005 a 2011. Liderança 
no setor, entre outras atribuições, Ismael é vice-presi-
dente do Instituto Pensar Agropecuária, como represen-
tante da Organização de Associações de Produtores de 
Cana do Brasil, Orplana. “... a história mostra que em todo 
esse tempo, são 70 anos, a Socicana teve esse papel de 
desenvolver a produção e de se articular com governos 
estaduais, municipais, federais para promover legislações 
que trouxessem benefícios à produção de cana-de-açú-
car”, afirmou. 
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SETEMBRO

Projeto Calendário 
Nos dias 23 e 24 de setembro, foram realizados os en-

contros do Projeto Calendário 2022, reunindo os inscri-
tos e Comissão Organizadora em uma sala virtual, assim 
como ocorreu no ano anterior.  A ação foi promovida 
pela Socicana, Coplana e Sicoob Coopecredi. O tema 
foram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 
definidos pela Organização das Nações Unidas, ONU.

 
Semana Interna de Prevenção 
de Acidentes do Trabalho

A Coplana, a Socicana e o Sicoob Coopecredi rea-
lizaram sua 34ª Sipat, Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes do Trabalho, no período de 27 de setembro 
a 1º de outubro. A iniciativa promovida anualmente pela 
CIPA Coplana, Comissão Interna de Prevenção de Aci-
dentes da Cooperativa, tem por objetivo estimular, nos 
diversos setores, a cultura da segurança, assim como a 
prevenção na área da saúde e o bem-estar entre os co-
laboradores.

Socicana reforça o papel 
das ações sociais

Na edição de setembro do Informativo Produtor, o 
destaque foram as iniciativas de responsabilidade social. 
Desde a sua fundação, além de representar o produtor e 
oferecer serviços técnicos de qualidade, a Socicana sem-
pre prezou por buscar alternativas que contribuíssem 
com a comunidade. Ao longo de 70 anos, vem desen-
volvendo projetos e parcerias que fazem a diferença em 
toda a região, com presença também na área de assis-
tência social. Entre os exemplos, promoveu atendimen-
to ambulatorial e médico-hospitalar em cidades de sua 
atuação. Também cedeu o prédio do Hospital Regional 
Francisco Carneiro D’Albuquerque para a Santa Casa de 
Misericórdia de Guariba, contribuindo com os serviços 
de saúde à população.

Manejo Biológico 
No dia 23 de setembro, a Coplana e a Socicana reali-

zaram o lançamento do Projeto Manejo Biológico, com 
o objetivo de promover o uso desse tipo de insumo em 
cana-de-açúcar, amendoim e soja, entre os produtores 
cooperados da Coplana e associados da Socicana. O 
projeto conta com apoio técnico de um grupo de cien-
tistas do setor e empresas parceiras. 
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OUTUBRO

Digitalização de capacitações 
técnicas

Com proposta selecionada para participar da segun-
da edição da Campanha de Fortalecimento de Associa-
ções de Produtores de Cana, a Socicana desenvolveu 
o projeto “Digitalização de capacitações técnicas”. O 
objetivo é capacitar e orientar produtores e produtoras 
rurais por meio de conteúdos digitais, de forma prática 
e abrangente. A campanha é uma iniciativa do progra-
ma Muda Cana, fruto da parceria entre a Organização de 
Associações de Produtores de Cana do Brasil, Orplana, 
e Solidaridad Brasil, para o desenvolvimento sustentável 
do setor sucroenergético. 

Corrida para a saúde
Entre os dias 25 de outubro e 7 de novembro, a Soci-

cana apoiou a 7ª edição da Corrida Coplana Pegada Sus-
tentável, realizada em formato virtual pelo segundo ano 
consecutivo, devido às restrições da pandemia de Co-
vid-19. O objetivo é a integração de colaboradores com a 
sociedade e o estímulo à prática de atividade física para 
a saúde e bem-estar. Todos os anos também uma enti-
dade assistencial recebe donativos a partir da iniciativa. 

Em 2021, participaram 128 colaboradores da Socicana, 
Coplana e Sicoob Coopecredi, e houve doação, à Secre-
taria Municipal de Desenvolvimento Social de Guariba, 
de 187 kg de alimentos, arrecadados com as inscrições. 

NOVEMBRO 

O papel do jovem e da mulher
Entre as diversas ações voltadas para a sustentabili-

dade da produção, a Socicana vem promovendo temas 
como sucessão familiar e inserção do público feminino 
nos negócios. Na edição de novembro do Informativo 
do Produtor, foi destacada a participação do jovem e 
da mulher no agronegócio. Ciro Mendes Sitta e Tânia 
Penariol Sisto foram citados como exemplos da bem-
-sucedida sucessão, feita com planejamento e parcerias. 
Izildinha Carneiro Leão Penariol e Danielle Baratela foram 
exemplos do papel da mulher para o desenvolvimento 
da empresa rural.  

1Novembro de 2021

MIP Cana
Projeto 

Manejo Biológico Tratos Culturais

Ano 6 • Nº 71  • Novembro de 2021
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A importância 
da  inserção da 

mulher e do 
jovem no agro 

Entre as diversas ações voltadas 
para a sustentabilidade da produção, 
a Socicana vem promovendo temas como 
sucessão familiar e inserção do público feminino 
nos negócios. Nesta edição, destacamos 
a participação do jovem e da mulher no 
agronegócio. Ciro Mendes Sitta e Tânia 
Penariol Sisto são exemplos da bem-sucedida 
sucessão, feita com planejamento e parcerias. 
Izildinha Carneiro Leão Penariol e Danielle 
Baratela nos trazem o papel da mulher para o 
desenvolvimento da empresa rural.  
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DEZEMBRO 

Webinar Agenda ESG
No âmbito de seus projetos desenvolvidos para o 

setor canavieiro, a Solidaridad Brasil promoveu, no dia 
9, o webinar “Agenda ESG: Casos práticos de sustenta-
bilidade na cadeia da cana”, com o objetivo de discutir 
ações que incentivam boas práticas sociais, ambientais e 
de governança para empresas, associações e produtores 
rurais. Compuseram a mesa de debates representantes 
da Raízen, Bayer CropScience, Socicana, Fazenda Belo 
Horizonte de Jaboticabal e Solidaridad.
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Contexto histórico durante 
fundação da Socicana 

A capa de dezembro do Informativo Produtor trou-
xe o contexto histórico do período em que a Socicana 
foi fundada. Como exemplo, durante a Segunda Guerra 
Mundial, a reivindicação das usinas paulistas, ao Instituto 
do Açúcar e Álcool, para aumento de sua cota de pro-
dução de açúcar. Com a liberação pelo IAA, o estado de 
São Paulo multiplica sua produção (fonte: “Brasil, a doce 
terra”, de Fúlvio de Barros Pinheiro Machado). Nessa épo-
ca de crescimento do setor, ocorria a fundação da Soci-
cana, em 15 de fevereiro de 1951.  

Ao longo dos anos, o papel da Associação foi funda-
mental para manter a classe produtora unida em torno 
dos mesmos objetivos e para a articulação com as uni-
dades industriais, buscando o diálogo e benefícios cole-
tivos.

1Dezembro de 2021

7ª Corrida Coplana - 
Pegada Sustentável

Simulado 
de Emergência 

Safra de 
cana-de-açúcar

Ano 6 • Nº 72  • Dezembro de 2021
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HISTÓRIA DA ASSOCIAÇÃO 
CONTRIBUIU PARA EVOLUÇÃO 

DO SETOR NO BRASIL

Da esquerda pra direita: à frente, Heitor Carvalho 
Gomes (Taquaritinga) e Dr. Antonio José Rodrigues 
Filho (fundador e primeiro presidente da Socicana. 
Mais atrás, Homero Ometto Correia de Arruda (São 
Martinho) e Plinio Botelho do Amaral (sucedeu Dr. 
Antonio na presidência da Socicana)
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O ano de 2021 foi um período duro em relação à 
pandemia, no Brasil e no mundo. Apesar da vacinação, 
que foi avançando ao longo dos meses, o surgimento 
de novas variantes foi um dos fatores responsáveis pelo 
aumento do número de casos. Diversos países retroce-
deram em relação à flexibilização da circulação. 

O Brasil acompanhou as principais regiões do mun-
do quanto aos desafios impostos pela pandemia, como 
redução da atividade econômica, inflação e sobrecarga 
nos hospitais. 

O agronegócio, mais uma vez, foi um setor relevante 
para manter a economia em movimento, dando conti-
nuidade às suas operações de maneira ininterrupta, ge-
rando renda e mantendo os empregos. Em todo o país, 
foi possível reconhecer os benefícios promovidos pelo 
agro, não só para áreas com conexão direta, mas tam-
bém refletindo em todos os demais segmentos, do co-

2021 E A PANDEMIA
mércio à indústria, passando pelos serviços.

Na Socicana, foram mantidas as medidas de segu-
rança em relação à covid-19, promovendo o bem-estar 
da equipe e do associado. O atendimento presencial 
foi mantido, com ênfase para aspectos como distancia-
mento e uso de máscara, havendo ainda uma ampliação 
do atendimento por canais digitais. As adaptações per-
mitiram que o produtor recebesse todo o suporte em 
suas necessidades, muitas vezes sem sair de casa ou da 
propriedade.

Todos os serviços foram mantidos, com o objetivo 
de garantir a assistência ao produtor e as atividades nas 
lavouras. Em 2021, também houve avanços no desenvol-
vimento de projetos para a digitalização de processos e 
capacitação técnica, que entrarão em atividade em 2022.
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SERVIÇOS 
SOCICANA
Assistência qualificada para a 
evolução dos processos na lavoura 

Representatividade
A organização da classe e a 
articulação com os diversos 
segmentos da sociedade são 
fundamentais para a defesa dos 
interesse do produtor de cana-
de-açúcar. Ao longo dos anos, 
a Socicana mantém o diálogo 
com o mercado, governos e 
sociedade para garantir direitos, 
manter a remuneração da 
matéria-prima e promover 
avanços no processo 
produtivo. Sempre visando à 
sustentabilidade da produção. 
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Serviços Técnicos para todas as etapas da Produção

Qualiplant 
Qualidade no plantio
Avaliação da qualidade do plantio 
para correções imediatas, que 
fazem a diferença nos resultados. 
uso de indicadores para maior 
precisão do acompanhamento 
técnico.

Departamento 
Técnico
Serviços que atendem a todas as 
atividades das lavouras de cana-
-de-açúcar: Qualiplant;
Aplique Certo • MIP Cana - Mane-
jo Integrado de Pragas da Cana
• Avaliação de Perdas na Colheita
Mecanizada • acompanhamento
dos produtos que compõem o
ATR • orientação sobre custos da
cultura da cana • conferência e
monitoramento do ATR Relativo •
elaboração do Plano de Eliminação
de Queimadas (PEQ) • elaboração
do Etanol Verde - Protocolo Am-
biental.

Planilha de 
custos de produção
Organizar as despesas, receitas e 
fluxo de caixa é fundamental para 
manter a saúde das finanças. A 
Socicana disponibiliza ferramentas 
com versões ajustadas ao tamanho 
da propriedade e tecnologia 
empregada. 

MIP Cana
O Manejo Integrado de Pragas 
(MIP) nas lavouras de cana-de-
açúcar contribui para reduzir o uso 
de defensivos e realizar aplicações 
com maior resultado. É possível 
promover a combinação de 
produtos químicos e biológicos 
e também identificar o nível de 
infestação das principais pragas. 

Aplique Certo
O serviço promove uma 
importante contribuição para 
a sustentabilidade do processo 
produtivo, a partir do melhor 
aproveitamento dos defensivos
e maior precisão na pulverização. 
Também realiza treinamentos dos 
trabalhadores e orientações para a 
destinação correta de embalagens. 

Laboratório Socicana
Entre outros parâmetros, conhecer 
a matéria-prima e o estágio em 
que se encontra para a colheita 
é fundamental para resultados. 
O produtor pode contar com 
o serviço especializado do 
Laboratório Socicana, atestado 
por órgãos competentes para 
diversas análises. Entre elas,  
maturação; comparação dos 
resultados da usina; conferência 
entre laboratórios; fiscalização nas 
usinas; conferência da pesagem 
de caminhões e equipamentos; 
auditoria do modelo Consecana.
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Regularização 
e Suporte Legal 

Departamento 
Jurídico
O objetivo do departamento é 
promover maior segurança do 
produtor, a partir da regularização 
da propriedade.
Oferece serviços, como: 
• Inscrição no Cadastro Ambiental 
Rural, CAR;
• Assessoria trabalhista e nas 
questões relacionadas à Saúde e 
Segurança do Trabalho;
• Assessorias fundiária;
• Assessoria ambiental em relação
a fogo em canaviais;
• Assessoria na análise de contratos 
agrários;
• Representação no Comitê de 
Bacias e Câmaras Técnicas do 
Conselho de Recursos Hídricos; 
• Atuação em demandas do
quadro social. 

Avaliação de 
Perdas na Colheita
Para avaliar esta importante 
etapa da produção, a Socicana 
disponibiliza técnicos, que vão ao 
campo orientar sobre o melhor 
aproveitamento da matéria-prima. 
Com procedimento simples é 
possível melhorar resultados na 
usina. 

Parcerias
A Socicana mantém parcerias 
com universidades, centros que 
pesquisa e organismos nacionais 
e globais para o desenvolvimento 
da produção e garantia do acesso, 
ao produtor, a novas tecnologias, 
informações estratégicas sobre 
produção, mercado e previsões 
climáticas, além de certificações 
ambientais. Entre os organismos 
internacionais, possui parcerias 
com: Bonsucro, RSB, WABCG, 
Solidaridad. Entre os organismos 
nacionais, possui parceiras com: 
Fatec, Unesp, Pecege, IAC, Ibisa, 
Ridesa Brasil, Orplana 
Abag, Coplana, Sicoob 
Coopecredi, Sindicato Rural de 
Jaboticabal, 
Sindicado Rural de Guariba. 

Sustentabilidade
Muito antes do termo ser incluído 
nas negociações de mercado, 
a Socicana já adotava as boas 
práticas agrícolas e oferecia 
suporte ao produtor para o 
fundamental equilíbrio no tripé 
social, ambiental e financeiro. Entre 
as iniciativas nessa área, estão: 
•Desenvolvimento de Programas 
de Boas Práticas na propriedade 
rural e de Selos de Certificação 
da produção de Cana-de-
Açúcar • Suporte em projetos 
que promovem avanços nos 
indicadores de sustentabilidade: 
níveis social, ambiental e 
econômico • Desenvolvimento 
de programas como o Top Cana 
• Apoio no enquadramento das 
propriedades rurais à legislação 
vigente e aos processos 
requisitados pelos selos de 
certificação do Brasil e do exterior 
• Suporte aos associados para 
sua certificação nas iniciativas 
internacionais Bonsucro e RSB 
(Roundtable on Sustainable 
Biomaterials).
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Comunicação
A Socicana tem um cuidado 
especial com sua comunicação, 
a partir do trabalho de uma 
equipe especializada e que 
conhece o agronegócio e suas 
pautas. Diante do aumento 
do número de canais digitais e 
interação com diversos públicos, 
a comunicação de qualidade e 
executada com precisão, torna-
se imprescindível para transmitir 
uma mensagem adequada e 
de interesse do usuário, seja 
produtor rural, técnico, empresas 
ou público das cidades onde 
atua. A Socicana preza por uma 
comunicação inteligível e que 
tenha um papel agregador em 
relação ao posicionamento do 
setor, diante dos diversos temas 
e desafios da atualidade. Muito 
mais do que estar presente nas 
redes, a interação promovida pela 
Socicana mantém-se qualificada 
para garantir a interlocução com a 
sociedade. 

Assistência Social 
e Planos de Saúde
A gestão dos Planos de Saúde e 
Odontológico, promovida pela 
Socicana, a
associados e familiares, 
é reconhecida pelo seu 
compromisso em atender os 
usuários e profissionalismo 
no relacionamento com as 
empresas. O departamento 
busca sempre a negociação de 
melhor custo-benefício para o 
produtor e o acesso facilitado 
à rede credenciada completa, 
especialidades e cobertura, além 
da verificação da qualidade 
do atendimento nos hospitais, 
ambulatórios e laboratórios. 
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Aos
Administradores e conselheiros
Associação dos Fornecedores de Cana de Guariba – SOCICANA
Guariba – SP

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Associação dos Fornecedores de Cana de Guariba – Socicana (“Associação”), 

que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspon-
dentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevan-
tes, a posição patrimonial e financeira da Associação dos Fornecedores de Cana de Guariba – Socicana em 31 de dezembro de 
2021, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem fins lucrativos. 

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, 

em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Associação, de acordo com os princípios éticos relevantes pre-
vistos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, 
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outros assuntos
Auditoria das demonstrações financeiras do exercício anterior
As demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, apresentadas para fins comparativos, 

foram auditadas por outros auditores independentes, que emitiram relatório de auditoria datado de 29 de janeiro de 2021, sem 
ressalvas.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A administração da Associação é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de 

acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem fins lucrativos e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independen-
temente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Associação 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Associação e suas 
controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 

Os responsáveis pela governança da Associação são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 

RELATÓRIO DOS AUDITORES 
INDEPENDENTES SOBRE 
AS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS
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das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de 

distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada 
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência 
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante 
de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, fal-
sificação, omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Asso-
ciação.

• Avaliamos a adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações 
feitas pela administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas 
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Associação. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Associação a não mais se 
manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações, e se as 
demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da 
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que 
identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 01 de fevereiro de 2022.

Crowe Macro Auditores Independentes
CRC 2SP033508/O-1

Roberson de Sousa Cardoso
Contador- CRC1SP 325546/O-9

Fábio Debiaze Pino
Contador- CRC1SP 251154/O-9
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Balanços patrimoniais em 31 de dezembro Em reais

NotaATIVO
 

4
5

6
7
8
9

2021 2020
 

19.381.591
179.332
137.724

19.698.647

736.666
1.932.637
1.670.237
1.864.159

118.209
6.321.908

26.020.555

 
18.296.554

246.671
69.205

18.612.430

-
2.034.106
1.579.136

1.850.858
108.942

5.573.042

24.185.472

Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Adiantamentos

 
Ativo não circulante
Depósitos judiciais
Propriedade para investimento
Investimentos
Imobilizado
Intangível

Total

NotaPASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2021 2020
 

10

12

 
20.117

269.134
41.188

330.439

24.678.266
1.011.850

25.690.116

26.020.555

 
27.121

153.762
26.519

207.402

22.948.941
1.029.129

23.978.070

24.185.472

Passivo circulante
Fornecedores
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias

Patrimônio líquido
Patrimônio social
Ajuste de avaliação patrimonial

Total

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Balanços patrimoniais
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Demonstrações dos resultados abrangentes dos exercícios findos em 31 de dezembro Em reais

2021 2020
      1.712.046

-
      1.712.046

      1.301.126
-

      1.301.126

Superávit do exercício
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente do exercício

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos resultados dos exercícios findos em 31 de dezembro Em reais

Nota
13
13.1
13.2
8

13.3
13.4

14
15
16

13.3

17

2021 2020
 

      3.702.920 
      1.226.960 
        273.634 

130.159
        142.388 

      5.476.061

     (1.504.848)
     (1.066.509)

(1.846.124)
(130.159)

          13.548 
     (4.534.092)

      941.969
 770.077

      1.712.046

 
      3.897.895 
      1.469.256 
        264.028 

-
        242.852 
      5.874.031

     (1.262.311)
     (1.835.107)

(1.891.830)
-

         (52.756)   
     (5.042.004)

832.027
       469.099

      1.301.126

Receitas
Taxa de convênio - cana-de-açúcar
Intermediação de plano de saúde
Resultado de participação societária
Trabalho voluntário
Outras receitas

Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas
Despesas com convênios tecnológicos e pesquisas de classe
Despesas com pessoal
Trabalho voluntário
Outras receitas (despesas)

Superávit antes do resultado financeiro
Resultado financeiro

Superávit do exercício

Demonstrações do resultado

Demonstrações do resultado abrangente
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Demonstrações dos fluxos de caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro Em reais

2020
1.301.126

-
-

223.097
1.524.223

25.065
(29.278)

-
(10.811)

(79.729)
(19.146)

1.410.324

(73.575)
(5.320)

(78.895)

1.331.429

16.965.125
18.296.554

1.331.429

Superávit do exercício
Ajustes para reconciliar o superávit do exercício 
com os recursos provenientes com atividades operacionais
Perdas esperadas com créditos de liquidação duvidosa
Valor residual do ativo imobilizado baixado
Depreciação e amortização
 
Variações dos ativos e passivos operacionais
Contas a receber 
Adiantamentos
Depósitos judiciais
Fornecedores
Obrigações trabalhistas 
Obrigações tributárias
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais
 
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisições de investimentos
Aquisições de ativo imobilizado e intangível
Caixa consumido nas atividades de investimento

Acréscimo líquido de caixa e equivalentes de caixa
 
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
No fim do exercício

Acréscimo líquido de caixa e equivalentes de caixa

Fluxo de caixa das atividades operacionais

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2021
1.712.046

143.208
4.078

220.873
2.080.205

(75.869)
(68.519)

(736.666)
(7.004)
115.372
14.669

1.322.188

(91.101)
(146.050)
(237.151)

1.085.037

  18.296.554
19.381.591

1.085.037

Demonstrações dos fluxos de caixa 
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Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
Em reais (R$), exceto quando indicado de outra forma

1 - Contexto operacional
A Associação dos Fornecedores de Cana de Guariba – Socicana (Associação) composta por 1.120 integrantes 

no fim de 2021 e 1.143 em 2020 é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 15 de fevereiro de 1951, sediada na 
cidade de Guariba SP, constituindo-se em órgão de defesa e representação da classe de agricultores plantadores e 
fornecedores de cana-de-açúcar, cujas atividades se concentram num raio de 100 (cem) quilômetros do município 
de sua sede.

Tem por objetivo congregar os plantadores e fornecedores de cana-de-açúcar abrangidos pela sua área de 
atuação; defender o direito e os interesses de seus associados; representar a classe em qualquer município do 
país, participando e filiando-se a quaisquer entidades representativas; organizar conferências e cursos práticos; 
facilitar para seus associados à obtenção de benefícios concedidos pelo Poder Público; incrementar o uso de 
cooperativas em sua área de atuação; e promover o necessário para o bem-estar social, econômico e jurídico dos 
seus associados.

Para a manutenção das atividades, o artigo 7º do seu Estatuto Social estabelece que a Assembleia Geral defina 
o valor das contribuições dos associados, através da retenção e repasse feito pelas usinas de açúcar e álcool da 
região sobre a produção de cana-de-açúcar entregue pelos associados. Nos anos de 2021 e 2020, foram entregues 
às destilarias e usinas aproximadamente 5.017.219 e 6.279.942 toneladas de cana-de-açúcar respectivamente.

Através da intermediação de convênio de uma empresa privada do segmento de saúde, a Associação 
disponibiliza também, atendimento médico e hospitalar aos seus associados e dependentes interessados.

Mensuração dos efeitos do COVID-19
Diante do surgimento da pandemia relacionada ao novo Coronavírus (COVID-19), que provocou impactos na 

saúde e na economia do Brasil e de tantos países ao redor do mundo, a Associação informa que vem tomando 
medidas preventivas e de mitigação dos riscos em conformidade com a OMS (Organização Mundial da Saúde), 
com a finalidade de minimizar os impactos à saúde e segurança dos colaboradores, familiares, parceiros e com a 
comunidade, bem como a continuidade de todas as operações. Todas as medidas estão em conformidade com 
as leis vigentes.

Em relação as principais estimativas e julgamentos contábeis que possam ter impactos materiais significativos 
nas demonstrações financeiras, a Associação considerando o estágio atual das suas operações, avaliou os 
possíveis impactos, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e até a emissão do relatório dos auditores 
independentes, e não identificou impactos significativos a serem mencionados.

2 - Base de preparação

2.1 Declaração de conformidade com relação às práticas contábeis
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 

incluindo as disposições da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade n°. 2015/ITG2002(R1), que aprovou a 
interpretação técnica ITG 2002 (R1) - Entidades sem fins de lucros.

As demonstrações financeiras foram aprovadas pela administração da Associação em 01 de fevereiro de 2022.

2.2 Base de mensuração
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos instrumentos 

financeiros não-derivativos mensurados pelo valor justo por meio do resultado.

Notas explicativas 
às demonstrações financeiras
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2.3 Moeda funcional e moeda de apresentação
As demonstrações financeiras são apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional da Associação. Todas as 

informações financeiras apresentadas estão em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.

2.4 Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas adotadas no Brasil exige que a 

administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os 
valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. 
Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas financeiras são 
reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados.

3 - Principais práticas contábeis
As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração dessas demonstrações contábeis são as seguintes:

3.1 Apuração do resultado
As receitas e despesas são registradas pelo princípio da competência.

3.2 Instrumentos financeiros
A Associação opera com instrumentos financeiros, com destaque para caixa e equivalentes de caixa (Nota 

explicativa nº 4), incluindo aplicações financeiras, contas a receber (Nota explicativa nº 5) e fornecedores, todos 
registrados em contas patrimoniais, que se destinam a atender suas necessidades operacionais e a reduzir 
a exposição de riscos de crédito, de taxa de juros e de moeda, quando possível e aplicável. Os instrumentos 
financeiros estão classificados ao valor justo por meio do resultado.

Os valores registrados no ativo e passivo circulante têm liquidez imediata ou vencimento em sua maioria, 
em prazos inferiores a 12 meses. Considerando o prazo e as características desses instrumentos, que são 
sistematicamente renegociados, os valores contábeis aproximam-se dos valores justos.

3.3 Caixa e equivalentes de caixa
Os saldos incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras prontamente conversíveis 

em um montante conhecido de caixa, e não estão sujeitas a um risco significante de mudança de valor. São 
avaliados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos que não ultrapassam seus respectivos valores de 
mercado.

3.4 Contas a receber
São registradas e mantidas nas demonstrações financeiras pelo valor nominal dos títulos representativos 

desses créditos. Os valores contábeis representam substancialmente os valores justos nas datas dos balanços. 
A perda esperada para créditos de liquidação duvidosa (PECLD) é constituída, quando aplicável, em montante 
considerado suficiente para cobrir eventuais perdas com valores a receber, com base na avaliação individual dos 
créditos, da situação financeira, inclusive o histórico de relacionamento com a Associação.

3.5 Propriedade para investimento
Imóvel mantido para auferir renda com aluguel, é avaliada pelo custo de aquisição, inferior ao valor de mercado.

3.6 Investimento
Participações societárias apresentadas pelo valor de custo de aquisição. O detalhamento do investimento está 

demonstrado na nota explicativa nº 8.

3.7 Imobilizado
O imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição menos as depreciações acumuladas, calculadas pelo 

método linear e reconhecidas no resultado do exercício, de acordo com as taxas mencionadas na nota explicativa 
nº 9.
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3.8 Redução ao valor recuperável (ativos não financeiros)
O saldo de imobilizado e outros ativos são revistos internamente ao final de cada exercício para se identificar 

evidências de perdas não recuperáveis, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o 
valor contábil pode não ser recuperável. Quando houver perda identificada, ela é reconhecida no resultado do 
exercício pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassar o valor recuperável, que é o maior entre o 
preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo.

3.9 Provisões para contingências
Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Associação possui uma obrigação real legal ou 

constituída como resultado de um evento passado e é provável que um recurso econômico seja requerido para 
saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

3.10 Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes
Os ativos e passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis 

acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a 
data do balanço patrimonial.

3.11 Ajuste de avaliação patrimonial
Constituído pelo custo atribuído em 2010 aos bens do ativo imobilizado. A sua realização compreende a 

depreciação da mais valia atribuída aos bens.

4 - Caixa e equivalentes de caixa

                 953 
            74.331 
      18.221.270 

      18.296.554 

                 840 
        1.972.612 
      17.408.139 
      19.381.591 

2020
Caixa
Banco conta movimento
Aplicações financeiras
Total

2021Descrição

As aplicações financeiras são realizadas com instituições financeiras nacionais e refletem as condições usuais 
de mercado. São substancialmente compostas por aplicações de renda fixa com liquidez imediata, remuneradas 
pelo Certificado de Depósito Interbancário (CDI).

5 - Contas a receber

2020
          347.797 
         (101.126)

          246.671 

Mensalidades do plano de saúde
(-) Perdas esperadas para crédito de liquidação duvidosa
Total

2021Descrição
          423.666 
         (244.334)
          179.332 

A movimentação das perdas esperadas para créditos de liquidação duvidosa está assim representada:

2020
(101.126)

-
-

(101.126)

Saldo inicial
Adições
Baixa
Saldo final

2021Descrição
(101.126)

(143.208)
-

(244.334)

A perda esperada para créditos de liquidação duvidosa (PECLD), compreendem a contabilização de títulos 
vencidos acima de 60 dias. A Associação adota como critério para a estimativa destas perdas, o bloqueio do 
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beneficiário para o uso do plano de saúde.

6 - Depósitos judiciais
A Associação é requerente em processo de ação declaratória de inexigibilidade de débito, tendo como 

requerido o Centro de Tecnologia Canavieira S/A, no qual a Associação pleiteia a suspensão de cobrança, bem 
como que a parte se abstenha de praticar qualquer ato de cobrança extrajudicial ou judicial.

A fim de evitar possíveis inadimplências, a Associação efetuou o depósito judicial no montante de R$ 736.666  
no ano de 2021. 

7 - Propriedade para investimentos

2.034.106
2.034.106

1.932.637
1.932.637

Valor Líquido

2020

Imóvel 
Total

2.536.725
2.536.725

(604.089)
(604.089)

4% a.a.
Valor Líquido

2021

Descrição Custo Depreciação acumuladaTaxa

Refere-se a um galpão adquirido através de permuta da desapropriação de um prédio ambulatorial, que a As-
sociação mantinha como imóvel em comodato. O galpão está alugado à COPLANA - Cooperativa Agroindustrial, 
gerando renda para Associação.

8 - Investimentos

        1.578.831 
                 305 

        1.579.136 

        1.669.642 
                 595 

1.670.237           

2020
Sicoob Coopecredi
Coplana – Cooperativa Agroindustrial
Total

2021Descrição

 No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a Associação aumentou o seu capital na Sicoob Coopecredi 
em R$ 90.811 (R$ 73.575 em 31 de dezembro de 2020).

A Socicana é associada às cooperativas de crédito Sicoob Coopecredi e Coplana – Cooperativa Agroindustrial, 
os valores são apresentados pelo seu valor de aquisição e ao final de cada período, a Associação recebe a distri-
buição de sobras, reconhecidas como resultado de participação societária no montante de R$ 273.634 em 31 de 
dezembro de 2021 (R$ 264.028 em 31 de dezembro de 2020). 

9 - Imobilizado

370.985
1.617.612
274.934
278.524

114.196
139.270
52.000
33.380

2.880.901

-
(364.732)
(199.946)
(158.621)
(96.128)
(114.581)

(52.000)
(30.734)

(1.016.742)

370.985
1.300.866

84.542
40.287
17.366
34.165

-
2.647

1.850.858

370.985
1.252.880

74.988
119.903
18.068
24.689

-
2.646

1.864.159

Valor Líquido

2020

Terrenos
Edificações
Máquinas e equipamentos
Veículos 
Equipamentos de informática
Móveis e utensílios
Áudio, vídeo e automação
Outras imobilizações
Total

20% 
4%
10%
20%
20%
10%
20%
10%

Valor Líquido

2021

Descrição Custo
Depreciação 
acumuladaTaxa
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Movimentação do ativo imobilizado - 2021

 
370.985 
1.617.612 
274.934 
278.524 

114.196 
139.270 
52.000 
33.380 

2.880.901 
(1.016.742)
1.864.159

 
            -   
            -   

       3.200 
    121.491 
     12.092 

            -   
            -   
            -   

    136.783 
   (119.404)
     17.379

 
            -   
            -   
            -   

   (138.140)
      (5.320)

            -   
            -   
            -   

   (143.460)
139.382

      (4.078)

 
      370.985 
    1.617.612 
      271.734 
      295.173 
      107.423 
      139.270 

        52.000 
        33.380 

    2.887.578
   (1.036.720)

1.850.858

2021Adições
Custos
Terrenos
Edificações
Máquinas e equipamentos
Veículos 
Equipamentos de informática
Móveis e utensílios
Áudio, vídeo e automação
Outras imobilizações
Total
Depreciação acumulada
Total

Baixas2020Descrição

Movimentação do ativo imobilizado – 2020

 
370.985 
1.617.612 
271.734 
295.173 
107.424 
139.270 
52.000 
33.380 

2.887.578
(1.036.720)
1.850.858

 
              -   
              -   
              -   
              -   

         5.320 
              -   
              -   
              -   

         5.320 
(121.590)

(116.270)

 
              -   
              -   
              -   
              -   

-
              -   
              -   
              -   

- 
-
-

 
370.985 
1.617.612 
271.734 
295.173 
102.104 
139.270 
52.000 
33.380 

2.882.258
(915.130)

    1.967.128

2020Adições
Custos
Terrenos
Edificações
Máquinas e equipamentos
Veículos 
Equipamentos de informática
Móveis e utensílios
Áudio, vídeo e automação
Outras imobilizações
Total
Depreciação acumulada
Total

Baixas2019Descrição

10 - Obrigações trabalhistas

2020
            61.727 
            32.766 
            21.296 
            27.531 
              8.743 
              1.699 

153.762

Férias a pagar
Salários e ordenados
Encargos sobre férias
INSS a recolher
FGTS a recolher
Empréstimos consignados
Total

2021Descrição
          132.531 

            46.532 
            45.772 
            30.879 
            10.066 
              3.354 

          269.134

11 - Provisão para contingências

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a Associação não possui demandas judiciais trabalhistas, cíveis ou tributarias 
com prognósticos de perda provável, bem como a administração não tem conhecimento de nenhum outro tipo 
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de contingência da Associação, proveniente de quaisquer outros riscos, sejam relevantes e que necessitem de 
provisão contábil.

12 - Patrimônio líquido

O patrimônio social é apresentado em valores atualizados e compreende o patrimônio social inicial, acrescido 
dos valores dos superávits e diminuído dos déficits apurados desde a data da fundação da Associação. O valor do 
patrimônio social em 31 de dezembro de 2021 é de R$ 24.678.266 (R$ 22.948.941 em 2020).

O ajuste de avaliação patrimonial, foi constituído pelo custo atribuído aos bens do ativo imobilizado em 2010, 
onde a sua realização é composta em suma pela depreciação da mais valia atribuída aos bens.

13 - Receitas

13.1 Taxa convênio - cana de açúcar

2020
1.419.471 

1.174.480 
591.961 
362.144 

81.113 
69.773 
56.207 
18.518 

67.006 
-   

23.337 
8.107 

23.809 
1.969 

3.897.895 

Raízen Energia S/A.
São Martinho S/A
Usina Santa Adélia S/A.
Pitangueiras Açúcar e Álcool
Nardini Agroindustrial Ltda.
Central Energética Moreno
Usina Santo Antonio S/A.
Coopercredi
Usina São Francisco S/A.
Tereos (Agropecuária Irmãos Paro)
Biosev Bioenergia S/A.
Tereos Açúcar e Energia - Usina São José
Destilaria Santa Clara
Outras 
Total

2021Descrição
1.323.420 
1.122.753 
554.460 
366.810 

89.961 
71.033 

52.292 
41.322 

35.240 
14.197 
13.012 
8.595 
5.989 
3.836 

3.702.920 

A receita da taxa de convênio é reconhecida no mesmo período (ano safra) de entrega e comercialização da 
cana-de-açúcar. No exercício de 2021 foram fixadas com base em R$ 0,70 por tonelada de cana-de-açúcar forne-
cida pelos produtores no período de abril a dezembro de 2021 e de 2020 (R$ 0,60 por tonelada), e repassadas à 
Associação pelas usinas e destilarias da região. 

13.2 - Intermediação de plano de saúde

2020
      15.232.243 

     (13.762.987)
        1.469.256 

Plano de saúde em grupo
Repasse à operadora de saúde
Total

2021Descrição
      15.894.049 
     (14.667.089)
        1.226.960 

A Associação fornece aos seus associados, filiados e colaboradores, a intermediação do plano de saúde e 
odontológico da operadora Hapvida e obtém uma taxa de retorno, reconhecendo no mesmo período (mês) do 
vencimento dos boletos de cobranças dos associados, liquida do repasse a operadora do plano de saúde.
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13.3 -  Trabalho voluntário

Os trabalhos voluntários foram reconhecidos conforme determina a resolução nº 2015/ITG2002 (R1), que apro-
vou a interpretação técnica ITG 2002 (R1) “Entidades sem fins de lucros”, que define que o valor voluntário deve 
ser reconhecido pelo valor justo de prestação de serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, para 
reconhecimento da despesa e receita de voluntariado.

As horas voluntárias estão relacionadas às reuniões de Conselho realizadas uma vez ao mês, as quais participam 
o presidente, secretario, tesoureiro e 10 conselheiros. A Associação utilizou como parâmetro para determinação 
de valores de trabalho voluntário, o controle de presenças e remunerações de mercado, adequada as necessida-
des da Associação. Em 31 de dezembro de 2021 foi registrado o montante de R$ 130.159. (em 31 de dezembro de 
2020 a Administração não possuía controle, as quais não são relevantes). 

Por definição estatutária a Associação não remunera, a qualquer título, seus membros dos conselhos de admi-
nistração ou fiscal.

13.4 - Outras receitas

2020
            98.027 
          144.825 

          242.852 

Receitas com aluguel de imóvel (nota 7)
Outras receitas
Total

2021Descrição
          104.186 

            38.202 
          142.388 

14 - Despesas gerais e administrativas

2020
          (223.096) 

-
            (33.422) 
            (97.385) 
            (61.835) 
          (137.412) 

            (82.385) 
            (66.199) 
            (30.897) 
            (37.005) 
            (41.826) 
            (19.125) 

            (28.407) 
            (18.616) 

              (9.780) 
              (5.648) 
              (1.700) 
            (11.951) 

          (355.622) 
        (1.262.311) 

Despesas com depreciação e amortização
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Conservação e reparos
Serviços jornalísticos
Despesa com viagem
Honorários advocatícios
Serviços de contabilidade e auditoria
Impostos, taxas e licença
Combustíveis e lubrificantes
Material de expediente
Seguros
Serviços informatizados
Postais
Aluguel de veículos
Brindes e doações
Eventos
Honorários diversos
Telefone
Outras despesas
Total

2021Descrição
          (220.873) 

(143.208)
            (99.547) 
            (97.385) 
            (95.836) 
            (85.227) 
            (84.061) 
            (78.993) 
            (65.933) 
            (48.452) 
            (41.864) 
            (28.401) 
            (26.296) 
            (25.851) 
            (23.469) 
            (19.294) 
            (16.917) 

            (10.802) 
          (292.439)

        (1.504.848) 
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15 - Despesas com convênios tecnológicos e pesquisas de classe

2020
        (1.135.571) 

          (121.880) 
          (183.681) 

          (180.000) 
            (84.960) 

          (129.015) 
        (1.835.107) 

CTC - Centro de Tecnologia Canavieira
ABAG - Associação Brasileira do Agronegócio
Convênio Orplana
Fundag - Fundação de Apoio a Pesquisa Agrícola
IBISA - Instituto Brasileiro para Inovação e Sustentabilidade
FAI - Fundação de apoio Inst. Desen Científico e Tecnológico
Total

2021Descrição
          (368.327) 
          (140.362) 
          (194.853) 
          (180.000) 
            (97.844) 
            (85.123) 

        (1.066.509) 

16 - Despesas com pessoal

2020
        (1.103.552) 
          (257.282) 
          (192.489) 
          (107.132) 

          (124.803) 
            (89.189) 

                   -   
              (2.988) 
            (14.395) 

        (1.891.830) 

Salários e ordenados
INSS
Férias e indenizações
Alimentação
FGTS
Plano de saúde
Cursos e capacitações
Auxílio escola
Outras despesas
Total

2021Descrição
        (1.110.191) 

          (289.143) 
          (129.913) 
          (111.832) 

           (88.140) 
            (82.934) 
              (7.537) 
              (3.013) 
            (23.421) 

        (1.846.124) 

17 - Resultado financeiro

2020
 

550.779
85

550.864

(81.660)
(105)

(81.765)
469.099

Receitas financeiras
Rendimento de aplicações financeiras
Descontos obtidos

Despesas financeiras
IRRF sobre aplicações financeiras
Outras despesas

Total

2021Descrição
 

817.956
1.303

819.259

(49.096)
(86)

(49.182)
770.077

18 - Renúncia fiscal

Em atendimento ao item 27, letra “c” da ITG 2002 (R1) – Entidade sem finalidade de lucros, a Associação apre-
senta a seguir a relação dos tributos objetos da renúncia fiscal para os períodos findos em 31 de dezembro de 2021 
e de 31 de dezembro de 2020:

• Imposto de renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
• Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
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19 - Gerenciamento de riscos

A seguir o entendimento da administração da exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos 
financeiros:

• Risco de crédito; e
•  Risco de liquidez.

Esta nota apresenta informações sobre a exposição da Associação para cada um dos riscos acima, os objetivos, 
políticas e processos de mensuração e gerenciamento de riscos e gerenciamento do capital da Associação.

A Administração da Associação tem a responsabilidade global para o estabelecimento e supervisão da estru-
tura de gerenciamento de risco. As políticas de gerenciamento foram estabelecidas para identificar e analisar os 
riscos ao qual está exposto, para definir limites de riscos e controles apropriados, e para monitorar os riscos e a 
aderência aos limites impostos. As políticas de risco e os sistemas são revistos regularmente para refletir mudan-
ças nas condições de mercado e nas atividades da Associação. 

Risco de crédito 

Risco de crédito é o risco de a Associação incorrer em perdas decorrentes de uma contraparte em um instru-
mento financeiro, decorrentes da falha destes em cumprir com suas obrigações contratuais. O risco é basicamen-
te proveniente da conta de Caixa e equivalentes de caixa e Contas a receber.

Para o Caixa e equivalentes de caixa a Associação mitiga o risco se relacionando apenas com as principais ins-
tituições financeiras do país. Para o Contas a receber, a Associação mitiga o risco acompanhando mensalmente a 
posição financeira de seus associados e as respectivas inadimplências, efetuando as cobranças quando necessário.

Risco de liquidez

Risco de liquidez é o risco em que a Associação poderia encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações 
associadas com seus passivos que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A abor-
dagem da Administração é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com 
suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco 
de prejudicar a reputação da Associação.

A Associação utiliza o monitoramento de exigências de fluxo de caixa e na otimização de seu retorno de caixa 
em investimentos. Busca manter o nível de seu caixa e equivalentes de caixa e outros investimentos altamente 
negociáveis a um montante em excesso as saídas de caixa sobre instrumentos financeiros, monitorando também 
o nível esperado de entradas por fluxos de caixa sobre seus ativos junto com as saídas esperadas por de seus 
passivos.

20 - Cobertura de seguros

A Associação mantém cobertura de seguros por montantes considerados suficientes pelos departamentos 
técnicos e operacionais (DTO) para cobrir eventuais riscos sobre seus ativos e/ou responsabilidades.

O escopo dos trabalhos de nossos auditores não inclui a emissão de opinião sobre a suficiência da cobertura 
de seguros, a qual foi determinada pela Administração da Associação e que a considera suficiente para cobrir 
eventuais sinistros.

21 - Eventos subsequentes

Em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade, a administração da Associação fez suas ava-
liações e chegou à conclusão de que não ocorreram fatos relevantes a serem divulgados entre a data base do 
encerramento das demonstrações financeiras e a data da sua respectiva aprovação.
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Nós, membros efetivos do Conselho Fiscal da Associação dos Fornecedores de Cana de Guariba, Socicana, 
somos de parecer favorável à aprovação das contas apresentadas pela Diretoria, relativas ao ano de 2021.

Guariba, março de 2022.

Maurício Palazzo Barbosa
André Paiva Amaral Muniz
Mateus da Silva Carneiro

Apresentadas as questões de maior relevância da gestão da Socicana durante o exercício de 2021, e tendo em 
vista o parecer favorável do Conselho Fiscal, nossa expectativa é de que o Relatório de Diretoria e as Peças Con-
tábeis que dele fazem parte tenham a aprovação da soberana Assembleia Geral Ordinária.

Guariba, março de 2022.

A Diretoria

ne
om

ar
c

Parecer do Conselho Fiscal

Conclusão
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