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Destaques
Especial Legados

Confira as conquistas da CCAB para a
proteção dos cultivos em seus 13 anos
de soluções inovadoras para a história
do agro.

Novos Registros

Veja os produtos estratégicos
que incrementaram o portfólio
deste ano e as novidades do
ano que vem.

Conhecendo o Acionista

A união que fez a força para construir a
competência da Cooperfibra em Mato
Grosso.

Mudança de Gestão
A partir de 1º de janeiro, a CCAB Agro
terá um novo CEO: Eric Seban, que
assumirá o cargo, ocupado há seis
anos pelo executivo Jones Yasuda.
Leia mais, na pág. 3.

Especial

Legados da CCAB
CCAB: 13 anos imprimindo uma marca inovadora no agro do Brasil.
Não era para ser só mais uma empresa, no grande e lucrativo mercado de soluções para proteção de cultivos. Era para
ser, desde o início, lá nos anos de 2007, uma solução. E assim, de vitória em vitória, ajudando a congregar o setor, porque é
formada por agricultores e para os agricultores, a CCAB influencia de forma positiva não apenas o mercado, a cada nova
conquista no seu portfólio, mas a própria dinâmica do agro.
Cada dia desses 13 anos, que passaram como num piscar de olhos, foram vividos de uma forma intensa, sempre buscando
bem do setor agrícola e da sociedade como um todo. Construímos uma empresa que opera com processos e procedimentos. Conquistamos as certificações ISO 9001; 45001, 14001 e a 27001. Assim como diz a nossa missão, o legado que estamos deixando é de REFERÊNCIA para um grupo de agricultores brasileiros, que são as grandes lideranças do agronegócio.
Mas o agro, como um todo, se beneficia disso.

Uma baliza para o mercado

Helicoverpa
O combate à helicoverpa é um dos bons exemplos.
Junto às associações de produtores e aos Governos,
a CCAB contribuiu definitivamente para encontrar a
solução para combater essa praga. Com isso, minimizamos um grande prejuízo para o agro brasileiro. Atuamos intensamente na construção de um marco legal,
municiando o Executivo e o Legislativo com informações para a modernização do setor, e, em especial, do
sistema de registros de defensivos no Brasil.

Entendendo a cadeia
de suprimentos
A CCAB foi criada para buscar soluções em proteção
de cultivos, obtendo registros para isto. Um processo
moroso e complexo no nosso país. Os produtos são
importados e precisam atender à legislação nacional,
passando pelo crivo de três órgãos: Mapa, Ibama e
Anvisa. O agricultor teve de entender esta engrenagem e também de todo o processo logístico. Afinal, ele
é o “dono” da CCAB, e se envolve diretamente nos assuntos. Isso fez com que os produtores pudessem ter
uma visão geral de a cadeia de suprimentos.

A atuação da CCAB é benéfica para o agricultor, antes
mesmo de ser efetivada. Quando a empresa obtém
um registro, e o concorrente era o único supridor daquele produto, ele acaba adequando seus preços para
o que é mais aceitável para o agricultor. Com um único produto, o Malathion, que conseguimos o registro
em duas formulações, antes mesmo de entrarmos no
mercado, fomentamos uma economia de cerca de 19
milhões de dólares para os cotonicultores brasileiros.

Encurtando distâncias
A criação de uma empresa feita por agricultores e
para os agricultores, que encurtou as distâncias entre
o agro e o setor governamental, trouxe e traz grandes
vantagens para a agricultura brasileira. Não somos
uma associação de classe, mas trabalhamos junto
com elas. Nossos acionistas fazem parte delas, e com
o nosso know how, fornecemos as informações necessárias para as esferas do poder governamental fazerem a sua parte. Isso permite a criação de leis mais
adequadas à realidade do campo, ou a modernização
das já existentes. Afinal, o agro brasileiro é estratégico
para o país e para o globo.

Lançamentos de Produtos*
Produtos formulados e aprovados em 2019.

- Atrazina 500 SC
- Diquat 200 SL
- Fluazinam CCAB 500 SC
- Piriproxifem 100 EC
- Triclopir 480 EC

*Falta último registro do MAPA que acontece ainda em dezembro/2020.

Produtos formulados e aprovados em 2020.

- Fipronil 800 WG CCAB
- Fipronil CCAB 250 FS
- Indoxocarb CCAB 150 SC
- Malathion CCAB 1170 UL
- Malathion CCAB 1000 EC

- Tiofanato CCAB 500 SC
- Trifloxissulfuron CCAB 750 WG
- Glufosinato CCAB 200 SL
- Tebutiuron CCAB 500 SC*
- Clomazone CCAB 500 EC II*

Novos Registros:

Portfólio da CCAB
expande, com planejamento
e visão de futuro
Com incremento no portfólio e um pipeline promissor, a CCAB fecha 2020 com motivos para
celebrar. Foram dez novos registros de produtos
estratégicos para o agro, como o inseticida Malathion – o mais eficaz para o controle do bicudo-do-algodoeiro –, além de outros, como o Fipronil,
Indoxacarb e Tiofanato. A empresa passou de 25
produtos ofertados, até o mês de janeiro, para
35, até novembro.
Quem conhece o sistema de registros de defensivos no Brasil entende que isso demanda tempo.

“Para registrar uma molécula nova, pode-se levar até dez anos. No caso de um
pós-patente, nós entramos com o pedido pelo menos cinco a sete anos antes. Estamos colhendo os frutos do nosso planejamento”, afirma João Gonçales, gerente
de Compras e Suprimentos da CCAB. Segundo ele, entre dezembro deste ano e junho
de 2021, mais 13 produtos podem ser aprovados, “o que levaria a CCAB a contabilizar
44 produtos formulados”.

Mais
oportunidades
de crescimento

Eric Seban é nomeado
novo CEO da CCAB
No dia 9 de dezembro, após reunião do
Conselho de Administração da CCAB
Agro, os representantes dos acionistas
da InVivo e das cooperativas brasileiras reunidas na CCAB Participações nomearam Eric Seban como CEO da CCAB
Agro, a se tornar efetivo em 1° de janeiro
de 2021. Seban reside no Brasil e já trabalha há vários meses próximo à equipe da diretoria e de Jones Yasuda, que
exercia, há seis anos, a função de CEO.
“Eu tive a oportunidade de trabalhar
com o time da CCAB nos últimos 3
anos, desde o investimento da InVivo
na CCAB. Essa nomeação é uma honra para mim e estou muito motivado
na liderança desta companhia, ao
lado das cooperativas e dos agricultores brasileiros”, comenta Eric Seban.
O presidente do Conselho da CCAB Participações, Milton Garbugio, ressaltou a
importância do trabalho desempenhado
por Jones Yasuda. “Eu e todo o conselho
da CCAB somos extremamente gratos
pelo trabalho de Jones. A chegada de Eric
é uma grande chance e uma oportunidade real para acelerarmos o crescimento de nosso projeto CCAB para as cooperativas e agricultores brasileiros”, afirmou.
MINI BIO

“A negociação melhora para o cliente, quando há mais de um fornecedor, como
foi o caso do Malathion, que era comercializado anteriormente por uma única
empresa”, diz Gonçales.

Eric Seban tem 49 anos e nasceu em Versailles, na França. Formou-se pelo Institut d’Etudes Politiques de Toulouse, pela
ESCEM (Business School) e pela Stanford
Graduate School of Business. Iniciou sua
carreira na Procter & Gamble na França e,
depois, trabalhou na Danone, durante dez
anos. Ocupou, principalmente, funções
de desenvolvimento comercial, antes de
ingressar na InVivo e na Bioline. O novo
CEO trabalha no Grupo InVivo, desde 2015,
atuando como Diretor de Desenvolvimento da Bioline by InVivo, desde março
de 2016. Mudou-se para São Paulo há
alguns meses, onde trabalha, na CCAB Agro.

Para os próximos anos, a CCAB tem um grande número de pedidos de registros no
pipeline, aguardando a aprovação dos órgãos competentes (Mapa, Ibama e Anvisa).
“São os chamados ‘produtos técnicos’. Depois de aprovados nestas instâncias, ainda se
aguarda de dois a três anos, até chagar ao ‘formulado’, que é o produto final”, afirma.
“Em dois anos, com os formulados que já estão em análise, podemos chegar a 70 produtos no portfolio e 120 no pipeline”, conclui João Gonçales.

Ele será líder de uma equipe formada por 61 colaboradores. Seu desafio
é trabalhar para o crescimento da
companhia, tendo sempre como foco
o fornecimento de soluções para o
desenvolvimento das cooperativas, dos
agricultores brasileiros e do agro nacional.

Com mais produtos ofertados, aumentam também as chances de participar mais intensivamente das compras do agricultor. É nisso que a empresa baseia sua estratégia
de crescimento, mesmo em um ano para lá de complicado como 2020. Já para o produtor rural de alimentos e fibras, os novos produtos CCAB representam mais opções
de fornecimento, com a qualidade e confiabilidade da CCAB, maior concorrência de
mercado e uma perspectiva de economia que já começa antes mesmo do produto ser
comercializado.

Conheça o Acionista
Uma das principais cooperativas do Mato Grosso, e
destaque em modelo do sistema cooperativo eficiente,
a Cooperativa de Cotonicultores de Campo Verde
(Cooperfibra) vai completar 20 anos no ano que vem.
Duas décadas de muito empenho, para oferecer ao mercado o melhor produto agrícola e, aos seus associados,
um portfólio de serviços e soluções baseado na qualidade, confiança e responsabilidade.

Mesmo concentrando sua atuação no município de Campo Verde, a Cooperfibra está presente em mais 43 municípios, distribuídos nos estados de Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Roraima, Paraná, Bahia, Piauí, Tocantins,
Maranhão e Pará. Somados, seus associados cultivam
550 mil hectares com soja, milho e algodão, gerando,
anualmente, dois milhões de toneladas de produtos agrícolas. Agregue-se a isto, muito desenvolvimento e estímulo ao emprego e renda para a população. Não por acaso, a
Cooperfibra tem um lema: “Juntos, somos mais”. E, nós, da
CCAB temos orgulho de tê-la como nossa acionista.

Parceria

Sempre é tempo
de fazer o bem
O clima de Natal chegou mais cedo para a
Cooperfibra e seus parceiros. Desde o último dia

04 de novembro, toda a empresa, envolvendo suas
unidades – Matriz, Armazém, Fiação, Insumos e Laboratório – está engajada na arrecadação de alimentos
não perecíveis para mais uma edição do projeto Natal
Solidário. A ideia é envolver colaboradores, cooperados,
visitantes e contatos comerciais, e superar a marca
das 800 cestas distribuídas, em 2019, para entidades
carentes de Campo Verde, cadastradas no projeto. De
acordo com a Analista de Relacionamento com o Cooperado, Grasileli Wiesenhutter, as ações sociais, inclusive de voluntariado, fazem parte da rotina da cooperativa. Em outubro, a Cooperfibra realizou a Campanha
de Doação de Sangue, em parceria com o IHEMCO de
Cuiabá, quando foram coletadas 122 bolsas de sangue,
entre cooperados e parceiros da Cooperfibra, como o
Sicredi e o Rotary Club.
“É parte do nosso papel social contribuir para o
bem-estar das comunidades em que nos inserimos.
Em ano como 2020, isso se tornou ainda mais importante”, enfatizou.

Esperanças renovadas
Foi um ano desafiador e cheio de aprendizados.
Alguns, bem difíceis... Tivemos de nos reinventar
para nos adaptar ao novo: reuniões presenciais
viraram videoconferências, viagens foram canceladas, colocamos máscaras, fizemos distanciamento social, trabalhamos de casa e o álcool gel
entrou, definitivamente, na nossa rotina. Durante
esse tempo, o agro não parou, nem nós, da CCAB,
que somos uma empresa formada por agricultores. Agora, no fim do ano, as vacinas que surgem
são como estrelas numa noite escura.
A Família CCAB deseja que elas sejam injeções
de esperança e ânimo, para o novo ano que se
inicia.

Feliz Natal e um
ano novo de alegria
e prosperidade.

Você Repórter!
Gostou do nosso informativo? Você também pode ser
nosso “repórter”. Mande suas histórias, sugira temas e
compartilhe notícias que acredita ser do interesse de
outras cooperativas-acionistas e agricultores. Deixe
também sua opinião!

+ 55 11 94241-2937
contato@ccab-agro.com.br

MAIS INFORMAÇÕES
Para conhecer mais sobre a
CCAB Agro, aponte a câmera
do seu celular para o código
ao lado.

