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Mário Grynszpan – Dr. Simon, eu queria que o senhor começasse contando um pouco 

para a gente como é que a sua família chega ao Brasil, quem eram seus pais, os nomes deles, o 

que eles faziam. 

 

Simon Veldt – Minha família veio da Holanda, de uma família já tradicional na agricultura na 

Holanda, de séculos, criadores de gado de leite, flores e hortaliças. E meu pai começou 

trabalhando junto com o pai dele, se casou, mas ele era um homem bastante esforçado e 

trabalhador e já tinha, nos planos, emigrar para algum outro país, porque, na Holanda, se 

trabalhava em áreas muito pequenas. Para você ter uma ideia, ele tinha apenas três hectares, 

onde trabalhava, e com isso custeava a família. Então, ele tinha o sonho de ir para a Austrália, 

ou para o Canadá, Estados Unidos. E aí, acho que em 1967, ele reencontrou, na Holanda, um 

velho colega de colégio que tinha emigrado para o Brasil. E aí começaram a conversar e ele 

gostou da ideia. Na verdade, ele nem tinha muita noção, ainda, de onde ficava esse tal de Brasil, 

porque só se falava em Europa e Estados Unidos. E aí ele acabou fazendo uma visita, 

conhecendo o Brasil, e veio aqui na Holambra e gostou... 

 

M.G. – Aqui ou lá na Holambra I? 

 

S.V. – Não, ele veio aqui mesmo. 
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M.G. – Aqui mesmo. 

 

S.V. – Isso. Porque esse projeto já existia desde 1960. Então, ele veio, no final de 1967, 

eu acho, conhecer as áreas, conhecer o que era aqui, e voltou animado, voltou empolgado com 

as possibilidades daqui, mesmo sabendo... consciente das dificuldades que encontraria no 

começo, da falta de infraestrutura em geral. Mas ele queria expandir, queria mais do que aqueles 

três hectares que ele tinha na Holanda. E lá ele, de fato, fez os planos e tal e, em setembro de 

1968, veio para cá com os filhos. Tinha minha irmã, eu e meu irmão, com oito, sete e seis anos. 

 

M.G. – A ordem é essa, sua irmã era a mais velha? 

 

S.V. – Eu sou o terceiro. E uma irmãzinha de um ano. Então, a gente às vezes analisa 

que parece até uma certa loucura, viajar com uma criançada dessa para um país novo que não se 

conhece a língua, sabendo que iria para uma região, na época, muito pobre do Estado de São 

Paulo. Mas ele realmente quis isso. E, assim, viemos para o Brasil. Aqui, ele começou com uma 

propriedade de 50 hectares que a cooperativa tinha comprado e financiado em dez anos para ele. 

 

M.G. – A viagem, foi ele mesmo que pagou? Ou a cooperativa ajudava, também? 

 

S.V. – Não, a viagem... Na época, a Holanda tinha uma política de emigração, de 

estimular a saída, principalmente, de produtores rurais – porque o desemprego, no pós-guerra, 

era grande, então, ela estimulava isso. Então, a viagem foi paga pelo governo da Holanda. Mas 

a viagem de ida. Se quisesse voltar, não tinha como. Todos foram assim. Mas ele trouxe alguns 

equipamentos dele, como um trator que já tinha comprado lá na época. 

 

M.G. – Ah, é? Conseguiu trazer no navio? 

 

S.V. – Conseguiu trazer um trator novo, que, perto dos tratores que tinha aqui, era um 

trator muito moderno. E trouxe também, na bagagem, sementes e bulbos de flores que ele já 

cultivava na Holanda. Então, ele foi um dos pioneiros de flor aqui na Holambra. Porque ele já 

tinha visto alguma coisa nessa viagem, que tinha flor também na Holambra de Campinas, então, 

ele sabia que existia essa possibilidade. E nos primeiros anos, na década de 70, além de cereais, 
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ele cresceu muito mesmo o dinheiro com flores, com gladíolos, especificamente. Ele conhecia a 

tecnologia, sabia como produzir. No começo, fez uma sociedade com dois colegas, na 

comercialização, e depois a cooperativa assumiu a comercialização de flores. E com isso ele foi 

comprando mais uma área, mais um vizinho, uma área mais longe, a outra ali e tal e foi 

crescendo na sua produção de cereais. 

 

M.G. – E como é o nome dele? 

 

S.V. – O nome dele... É interessante. Na Holanda se fala Pete, Pete Veldt. O nome é em 

latim – isso é tradição católica –, Petrus Hermanus Veldt, mas ele veio para o Brasil e desde o 

começo falou: “Não, meu nome, aqui, é Pedro Veldt”. Ele queria ser brasileiro. Assumiu que 

veio para ficar. Então, “meu nome é Pedro Veldt”. Ele é conhecido aqui como Pedro Veldt. 

 

M.G. – Ele é vivo ainda? 

 

S.V. – Não. Faleceu em 2008. 

 

M.G. – E sua mãe? 

 

S.V. – Minha mãe é viva ainda. Está com 80 anos. 

 

M.G. – E o nome dela? 

 

S.V. – É Cornelia. Ela veio de uma cidadezinha vizinha à de meu pai. Na verdade, a 

família dela trabalhava com transporte, com transportadora. Mas ela também teve, assim como 

todos os imigrantes... Acompanhou meu pai, aceitando o desafio de vir para esse novo país. 

Esses dias ainda, ela falou que... Perguntamos: “E a sua mãe e o seu pai, o que eles falaram?”. 

“Minha mãe falou que o Pedro Veldt não é um homem para um sitinho pequeno ali; tem 

capacidade para muito mais que isso” Então, com dor no coração, mas falou: “Vocês têm que ir, 

mesmo”. 

 

M.G. – E a cooperativa ajudava? Quando vocês chegaram, tinha apoio...? 
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S.V. – Sim. O nome da cooperativa já era esse, Cooperativa de Imigração e Colonização 

Holambra. Hoje, o nome mudou, é Cooperativa Agro Industrial. Mas ela, realmente, tinha a 

função de receber os imigrantes e dar o primeiro apoio: chegavam aqui e já tinha uma casinha 

para morar provisoriamente, até construir a casa – em geral, no sítio ou na fazenda –, ela dava 

orientação, assistência técnica, toda a orientação comercial, mas também o apoio, inclusive para 

a dona de casa, de fazer as compras. Porque tem esse problema da língua. E as compras, não se 

faziam aqui; tinha que ir para Avaré. Então, a cooperativa, uma vez por semana, ia um jipe para 

a cidade próxima, que é a 60 quilômetros, fazer a compra para todas as donas de casa. Depois a 

cooperativa fez supermercado. Enfim, tinha todo esse apoio, sim, no começo. Sem isso, seria 

extremamente difícil se começar. Mas, aos poucos, os produtores, as pessoas iam aprendendo, 

conhecendo a cultura; o comércio local começou, devagarzinho, a se desenvolver; os produtores 

compravam carne, que no começo não tinha. Então, foram cada vez ficando mais independentes 

e, ao longo das décadas de 80 e 90, principalmente, a cooperativa terceirizou muitas atividades 

que não são específicas de uma cooperativa agroindustrial, como, por exemplo, o supermercado, 

uma oficina, um posto de gasolina, a assistência técnica. Tudo isso foi terceirizado e funciona 

hoje bem, fora da cooperativa. 

 

M.G. – E o senhor chegou e tinha uns seis anos mais ou menos, não foi isso? 

 

S.V. – Isso. 

 

M.G. – O senhor lembra como...? Qual é a lembrança que o senhor tem? 

 

S.V. – Na verdade, eu tenho muito pouca lembrança da Holanda, mas sim da época que 

cheguei aqui. Mas é até curioso, porque a gente não tem lembrança de ter aprendido o 

português. Minha mãe mandou a gente para a escola e a gente foi se virando. Então, o 

aprendizado da língua portuguesa, para a gente, foi na brincadeira. Para os meus pais foi mais 

difícil, principalmente para minha mãe. Mas meu pai aprendeu bem. Mas, então, a gente chegou 

e foi brincando e foi se entrosando com o pessoal da região, então, esse entrosamento foi muito 

fácil. 
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M.G. – Sua mãe, ainda hoje, tem dificuldade em falar português? 

 

S.V. – Ainda hoje, ela tem certa dificuldade. Ela sabe se virar muito bem, mas tem um 

sotaque muito forte. A linguagem mais técnica é um pouco difícil para ela. 

 

M.G. – Vocês conversavam bastante em holandês? 

 

S.V. – Em casa, sempre a gente conversava. Ainda hoje, eu converso sempre em 

holandês com a minha mãe. Com o meu pai, também, era sempre em holandês. Quando era 

assunto técnico, com o meu pai, de fazenda, por exemplo, sobre herbicidas, máquinas, produtos, 

aí virava português, porque os produtos são brasileiros. 

 

M.G. – E a escola? Quais foram as escolas onde o senhor foi? 

 

S.V. – Aqui tinha uma escola rural relativamente precária, então, eu fiquei aqui até a 

quinta série. A maioria, depois da quarta série, procurava as cidades vizinhas para estudar, e 

diversos descendentes de holandeses – entre os quais eu, mais alguns antes de mim – acabaram 

encaminhados para um colégio de padres, seminaristas. Isso longe daqui 350 quilômetros, em 

Espírito Santo do Pinhal. Tinha lá um seminário de padres holandeses, então, isso inspirava 

certa confiança para as famílias daqui. E da Holambra de Campinas, também, tinham diversos 

alunos ali. E era uma escola séria e era muito boa. 

 

M.G. – Era um internato? 

 

S.V. – Era um internato. Então, a gente ficava três, quatro meses fora de casa, já com 

dez ou onze anos. Hoje em dia, muitas pessoas não têm coragem de fazer isso com os filhos – 

acho que poucas pessoas fazem –, mas eu sempre brinco, dizendo que até que sou um sujeito 

relativamente normal, ainda. [risos] Então, não é nada de tão traumatizante. Mas, é lógico, não 

vou dizer que não chorei lá, com saudade da mãe. Mas o ensino foi muito bom, a educação foi 

muito boa. E daí, o terceiro colegial, eu acabei fazendo no Colégio Objetivo. 

 

M.G. – Onde? Em que cidade? 



Transcrição                                                                                               
 
 

S.V. – Em Botucatu, uma cidade já maior. Eu e meu irmão – meu irmão é um ano mais 

velho – fizemos as mesmas coisas e nós dois acabamos entrando na Esalq da USP1, que é uma 

escola de primeiro nível, porque o ensino no seminário foi muito bom, deu uma base boa, e o 

cursinho ajudou mais um pouco. Então, aí acabamos fazendo agronomia. 

 

M.G. – Seu irmão também estudou agronomia? 

 

S.V. – Ele também fez agronomia lá. E eu acabei fazendo os dois cursos: agronomia e 

engenharia florestal. Fiz vestibular mais um ano, fiz dois vestibulares e fiz os dois cursos ao 

mesmo tempo, porque eu sempre gostei também da área florestal. E a área florestal, na verdade, 

me ajudou muito com os estágios. Fiz estágio em grandes empresas, que me deram um pouco 

de noção de o que é uma grande empresa e me deram uma boa base para, mais tarde, eu vir a ser 

diretor da cooperativa, o que não foi planejado, mas acabou acontecendo. Então, eu estava 

preparado um pouco, graças a esses estágios. 

 

M.G. – Vocês são católicos? 

 

S.V. – Sim, a gente é católico. E o seminário é de padres católicos. 

 

M.G. – E as suas irmãs estudaram, também? 

 

S.V. – Sim. Mas uma irmã acabou estudando só aqui. A outra também estudou em 

Avaré, uma cidade próxima aqui, fez lá o colégio, e depois fez a PUC-Campinas2. 

 

M.G. – Estudou... 

 

S.V. – Administração. Ela hoje trabalha, junto com o marido dela, na outra Holambra. E 

a terceira irmã, que é a mais nova, ela fez agronomia, aí em Espírito Santo do Pinhal. 

 

M.G. – E está aqui, também? 
                                                
1 Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (Esalq) da Universidade de São Paulo. 
2 Pontifícia Universidade Católica de Campinas. 
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S.V. – Ela trabalha, também. Assim a gente começou, eu, meu irmão e minha irmã. Essa 

irmã é dez anos mais nova. A gente começou trabalhando junto com o meu pai, na empresa 

dele. Ele já tinha em torno de uns 1.500 hectares, e flores, então, tinha muita atividade, em três 

municípios diferentes. Então, uma concentração de fazendas, eu cuidava; outra, o meu irmão; e 

depois veio a minha irmã. Ela assumiu a parte de flores. Então, ficou dividido assim o serviço. 

Meu pai sempre acompanhando, orientando e, aos poucos, passando cada vez mais para a gente. 

E há cerca de dez ou doze anos, eu e meu irmão passamos a arrendar essas áreas que a gente já 

administrava, do meu pai, e ele ficou, junto com a minha irmã, só na área de flores. Ele já estava 

com seus 75 anos, então, foi se afastando mais, mas ainda administrando de perto essa parte de 

flores. Uns seis ou sete meses antes de falecer, ele ainda foi para a Holanda fechar novos 

contratos de exportação de bulbos para a Holanda. Então, ele estava ainda cheio de planos. Até 

o último dia de vida ele trabalhou, animado com as novas ideias. Com seus 78 anos, cheio de 

planos ainda para frente. 

 

M.G. – Vocês ainda exportam bulbos para a Holanda? 

 

S.V. – Isso. Minha irmã até hoje exporta bulbos para a Holanda. 

 

M.G. – É interessante que, no início, seu pai trouxe os bulbos da Holanda, e agora estão 

exportando para lá. 

 

S.V. – Isso. 

 

M.G. – É o mesmo tipo de flor? 

 

S.V. – Não. Também fizemos um pouco do gladíolo, mas, hoje, praticamente é só 

narciso. O narciso é uma flor da Europa, e há uma variedade específica que gosta de um clima 

um pouco mais quente do que o da Holanda, e a gente produz o bulbo aqui e daí eles conseguem 

produzir as flores fora de época lá. Essa que é a intenção de dois parceiros comerciais que a 

gente tem na Holanda, de produzir essa variedade específica em épocas de poucas flores na 

Holanda. 
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M.G. – Quando o senhor chegou o projeto aqui já existia, mas o senhor sabe por que se 

instalou nessa região? 

 

S.V. – Na verdade, isso aqui foi uma sequência da primeira Holambra, que é a de 

Campinas. Lá, foi fundada em 1948. E aí, lá, no final dos anos 50, o preço das terras começou a 

subir muito e ficava difícil conseguir áreas novas para a segunda geração, para os filhos, e daí 

começou-se a procurar em diversas regiões do Estado, perto de Ribeirão Preto, perto de Itapeva, 

e por fim, aqui, acharam uma área grande, 12 mil hectares, um grande latifúndio... 

 

M.G. – Que pertencia a quem, o senhor sabe? 

 

S.V. – Pertencia a uma viúva da família Almeida. Mas que estava cheio de meeiros e 

posseiros. Era uma fazenda praticamente abandonada, na verdade. E na primeira Holambra já 

foi assim, aqui também, o nome Holambra vem de Holanda, América (Estados Unidos), e 

Brasil. Então, o projeto foi financiado pelo governo Kennedy, na época, e o objetivo, aqui, nos 

anos 60, era desenvolver essa região, que era muito pobre, no estado de São Paulo, era 

comparável às regiões mais pobres do Nordeste hoje, era uma região de fome, e era uma região, 

também, devido a essa pobreza, em que existia o receio de alguma... 

 

M.G. – Conflitos.  

 

S.V. – Conflitos, vamos dizer, por terra e conflitos comunistas, que era o grande receio 

da época, nos anos 60, e por isso veio a ditadura militar. Então, o próprio governo Kennedy 

ajudou, aqui, a evitar esse tipo de conflito. E o projeto é uma satisfação muito grande de hoje, 

porque, a gente tem dito isso, hoje, a nossa região é celeiro do Estado. Em termos de cereais, 

produção de feijão, soja, milho, a grande produção está aqui. É uma produção tecnificada, 

moderna. É lógico, não é só a Holambra, a região é muito maior do que isso, mas, com certeza, 

o exemplo da Holambra puxou o restante da região. Então, eu acho que, nesse sentido, o 

projeto, apesar de diversos tropeços no meio do caminho, trouxe os resultados esperados. Se o 

Kennedy fosse vivo hoje, acho que ele estaria satisfeito. 
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M.G. – Satisfeito com o resultado do investimento dele, não é? 

 

S.V. – Com certeza. 

 

M.G. – Quer dizer, o projeto aqui, o Holambra II, recebeu então alguns filhos dos 

imigrantes que tinham se instalado lá em Campinas, também? Além de imigrantes novos... 

 

S.V. – Na verdade, ela começou, principalmente, com filhos de imigrantes da outra 

Holambra, e depois vieram os novos imigrantes da Holanda. Mas como já no começo dos anos 

60, a Holanda também começou a crescer muito economicamente, começou-se a notar uma 

dificuldade de trazer novos imigrantes, então, vieram um pouco menos que o esperado. E 

diversos desses novos imigrantes tiveram uma grande dificuldade de adaptação aqui: primeiro, a 

cultural, a língua, os costumes... Na época, a Holanda já tinha geladeira... Televisão, eu acho 

que não, ainda, mas, enfim, diversas coisas modernas. E tiveram que dar dois passos para trás, 

para começar aqui de novo, muitas vezes, numa casa sem energia elétrica. Então, foi uma 

dificuldade muito grande, mais da metade dos imigrantes voltou para trás. 

 

M.G. – Ah, voltou? 

 

S.V. – Mas também, por crises econômicas de produção. A região aqui, na verdade, ela é 

muito sensível à seca, o tipo de solo e o clima. Então, nos primeiros anos, acho que foi em 1965 

e 1967, e depois, nos anos 70, houve períodos de perdas totais da produção, devido à seca. Aí, 

por falência econômica mesmo, esses produtores voltaram. E essa dependência da seca, na 

verdade, só foi resolvida a partir de 1985, quando se começou a investir em irrigação. Isso se 

fortaleceu nos anos 90 e, hoje, 75 a 80% da agricultura nossa é irrigada. Depois que começou a 

irrigar, realmente, no final dos anos 90, mas, principalmente, a partir de 2000, a cooperativa 

deslanchou: os produtores começaram a ganhar dinheiro e a cooperativa cresceu. Aí é que veio, 

realmente, o grande crescimento da cooperativa. 

 

M.G. – O senhor falou que estagiou em empresas. O senhor lembra quais foram as 

empresas? 
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S.V. – Eu estagiei na Eucatex, em Salto... 

 

M.G. – A Eucatex tinha alguma função para engenheiro agrônomo, também, ou 

florestal? 

 

S.V. – Era florestal. Era estágio na área florestal. Ali a gente começou a entender um 

pouco o que são controles, gerências... 

 

M.G. – Mas o senhor trabalhava na área administrativa da Eucatex ou na área de campo, 

mesmo? 

 

S.V. – Na verdade, comecei na área administrativa e era para ir para o campo, e isso, 

dentro de um mês, acabou não dando bem certo. Depois, o melhor estágio que tive foi na que 

hoje é a Duratex – na época, era a Freudenberg –, em Bauru. Lá, acho que foi bem melhor. Foi 

um mês só, também, mas aí realmente a gente acompanhou o campo, anotações de campo, de 

produtividade, de rendimento do serviço, e ajudamos a desenvolver, na época, a parte de 

segurança dentro da empresa, então, foi muito bacana. E depois eu acabei fazendo um estágio, 

também, numa empresa que estava trabalhando no que hoje é a Usina Hidrelétrica de Tucuruí e 

que tinha que, em dois anos, limpar toda a área que iria ser inundada, tirar todas as árvores que 

desse para aproveitar. Então, era uma empresa muito grande, uma estatal, e que, quando eu 

cheguei, estava quase falindo. Então, eu lembro muito bem que os engenheiros que me 

orientaram na época falaram para eu prestar bastante atenção em tudo que se fazia porque 

estava tudo errado. 

 

M.G. – Para não fazer daquele jeito. [riso] 

 

S.V. – Para não fazer daquele jeito. Então, foi uma lição muito grande para mim. A 

gente viu como não fazer as coisas. Então, isso também me serviu. 

 

M.G. – Mas, depois de formado, o senhor não trabalhou mais em empresas, o senhor 

ficou direto aqui na...? 
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.V. – Isso. Eu vim direto trabalhar com meu pai. Aí, para me entrosar com a 

comunidade, eu entrei primeiro numa Comissão de Esportes. Porque eu estava há muito tempo, 

desde os onze anos, praticamente afastado da comunidade. Entrei para uma Comissão de 

Esportes; depois, numa Comissão do Hospital, para ajudar a gerenciar o hospital. 

 

M.G. – Quais eram os esportes que...? Era futebol? 

 

S.V. – Eu sempre pratiquei um pouco de basquete e atletismo. Futebol, sempre fui meio 

canela dura. Sempre, quando se escolhia o time, eu era o último que sobrava para um dos dois. 

 

M.G. – Mas havia campeonatos? 

 

S.V. – Até hoje tem isso. Ainda tem uma Comissão de Esportes, aqui na cooperativa. O 

ginásio de esportes foi feito pela cooperativa, mas a administração de todo o esporte é delegada 

a uma comissão, que organiza os eventos, campeonatos de futebol, de vôlei, enfim, de todos os 

esportes. Cobra-se uma taxinha dos sócios. É essa organização. 

 

M.G. – Além dos esportes, que eram ocasiões, eu acho, em que vocês se encontravam 

para torcer por um time ou por outro, que outras coisas vocês faziam? Festas? 

 

S.V. – Não. Em termos de festa, não. O que mais chama a atenção é um evento esportivo 

entre as colônias holandesas, porque são seis colônias holandesas. Chama-se Zeskamp, quer 

dizer, seis campos, seis colônias. 

 

M.G. – Onde estão? Além daqui e de Campinas, onde mais tem? 

 

S.V. – São: a Holambra aqui; a de Campinas; no Paraná, temos Arapoti, Carambeí e 

Castrolanda; e no Rio Grande do Sul tem a colônia de Não-me-toque. Então, até hoje isso 

perdura. A cada ano é em uma colônia – esse ano, é em Não-me-toque –, cada ano é um que 

organiza. São todos os esportes – basquete futebol, vôlei e atletismo –, além de uma prova... 

Para você entender, pode-se dizer que é tipo as Olimpíadas do Faustão: são provas em que você 

chega, você não sabe o que... Na hora é que você recebe as instruções, o que vai ser feito. São 
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equipes acho que dez ou quinze atletas e, no improviso, tem que ver quem que se sai melhor. 

Tem habilidades físicas, mas também de esperteza, de bom senso, organização, liderança. 

Então, é muito bacana. 

 

M.G. – E têm casamentos entre pessoas de diferentes colônias? 

 

S.V. – Isso era esperado, mas aconteceu muito pouco. Minha irmã é um exemplo. Mas 

são poucos. São dois ou três aí que eu conheço. Isso é pouco frequente. Mas, sim, esse evento 

foi uma iniciativa do consulado da Holanda, a integração das colônias, porque as colônias eram 

muito isoladas, muito separadas umas das outras. Agora, não, a gente se conhece, a gente 

interage, às vezes faz visitas, cria amigos. Então, isso foi bacana, de ter essa integração entre as 

colônias. 

 

M.G. – O senhor é casado? 

 

S.V. – Eu sou casado. 

 

M.G. – Sua esposa é holandesa também, de origem? 

 

S.V. – Não. Minha esposa é aqui da região, de uma cidadezinha aqui, de Itaí, de uma 

família também de origem agrícola. E isso tem muito aqui na Holambra, porque a maioria dos 

filhos homens acaba fazendo agronomia e voltando a trabalhar no campo com os pais ou, 

depois, cada um por conta; agora, já as moças, as mulheres estudam tudo quanto é ramo, 

medicina, advocacia, fisioterapia e por aí vai, e nem todas voltam. Muitas acabam encontrando 

um parceiro na faculdade, e outras voltam, outras casam também aqui. Mas é comum, vamos 

dizer assim, acontecer também de esses jovens que estudam agronomia, de encontrar uma 

companheira na faculdade, e voltam casados. Então, essa mistura, essa integração é muito 

comum aqui. 

 

M.G. – E o senhor tem filhos? 
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S.V. – Tenho dois filhos: um que já está também no segundo ano de agronomia e uma 

filha de 14 anos, que está no colegial. 

 

M.G. – E o senhor espera então que seu filho siga também a...? 

 

S.V. – Tudo indica que ele vai continuar. A gente sempre deixa isso bem livre. Isso não 

é uma obrigação. Mas ele gosta da área, gosta do ramo, está estudando isso. Então, a tendência, 

eu acredito que é, sim, ele voltar. Mas isso, com as novas famílias, cada vez é menos comum, 

porque, vamos dizer, a geração mais nova que eu tem menos filhos, e as filhas mulheres 

normalmente não voltam e os filhos homens nem sempre vão querer voltar. 

 

M.G. – E o que acontece, nesses casos? O senhor já pôde acompanhar o que acontece...? 

 

S.V. – Isso, eu acho que começa a acontecer com a próxima geração. Até a minha 

geração... 

 

M.G. – Vai começar a acontecer agora. 

 

S.V. – Isso é um desafio para os novos tempos, de criar estruturas empresariais dentro da 

família em que, mesmo que um ou outro não continue na atividade, que a empresa continue. 

Para a cooperativa, é importante que a empresa continue. Existem alguns casos assim, de 

famílias que têm cinco, seis irmãos, e que dois trabalham na atividade e os outros têm qualquer 

outra atividade, mas eles fazem parte da empresa, têm ações dentro da empresa. Então, eu acho 

que é uma tendência, de que as pessoas procurem se organizar de forma empresarial para dar 

essa continuidade. 

 

M.G. – E existe a possibilidade de algum cooperativado vender as suas terras para 

alguém que não é de origem holandesa? 

 

S.V. – Ah, sim. Hoje, essa origem holandesa é só, vamos dizer, história e cultura; não é 

a empresa. Isso já aconteceu no passado, de cooperados venderem suas terras para terceiros ou 

para outros cooperados. Não existe nenhuma limitação quanto a isso. Isso está aberto. É lógico 
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que a gente, como cooperativa, gostaria de manter quanto mais terra cultivada na nossa região. 

Mas assim como existem, eventualmente, produtores que desistem, os produtores nossos estão 

expandindo suas áreas para os municípios vizinhos. Então, isso eu acho que é bastante natural, 

não tem problema nenhum. 

 

M.G. – Então, vamos voltar. Quando o senhor começa a trabalhar na empresa do seu pai, 

nos lotes do seu pai, nas fazendas, ele cultivava, basicamente, flores e... 

 

S.V. – E cereais. Os cereais, até hoje é o que a gente tem, é feijão, milho, algodão, soja e 

trigo. Tem um pouquinho de eucalipto e hoje tem um pouco de laranja. Mas são mais esses 

cereais. Então, a gente... Eu sempre digo “a gente”, eu com o meu irmão, porque foi bastante 

parecida a trajetória, cada um cuidando de um grupo de fazendas. 

 

M.G. – Mas é a mesma empresa ou cada um tem a sua? 

 

S.V. – No começo, era junto com o meu pai, era a empresa do meu pai. A gente 

trabalhava como funcionário. Depois a gente começou a ter alguma participação nos resultados. 

E sempre, nos primeiros anos que a gente voltou... A gente voltou logo depois de algumas crises 

financeiras. Na época, no começo dos anos 80, além das crises financeiras nacionais, teve uma 

seca muito forte, em 1985, e uma chuva em que perdeu a colheita, em 1983. Então, quando a 

gente começou, começou trabalhando praticamente ganhando um salário mínimo, para tentar 

sair da dificuldade que meu pai estava na época. E a gente teve sucesso nisso. E também, em 

1988, construímos nosso primeiro equipamento de irrigação, com alguma dificuldade, 

financiando... 

 

M.G. – Vocês que construíram? 

 

S.V. – Alguns outros produtores construíram antes, em 1986. A gente fez o primeiro em 

1988. Mas, enfim, a gente foi desenvolvendo a tecnologia e a produção, o plantio direto, 

melhorando a produção e, nos anos 90, a gente começou a crescer em área de novo: comprando 

uma fazenda, arrendando, comprando. Então, nos anos 90, fomos colocando mais irrigação. E, 

como eu disse, a partir de 2000, a gente, na verdade, fez cinco anos de parceria com meu pai, 
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em que eu tinha esse grupo de terras e eu era parceiro com meu pai, e meu irmão tinha um outro 

grupo de terras onde ele era parceiro, onde metade dos custos e metade das receitas eram 

divididos, para que a gente se encaminhasse para a autonomia. Uns cinco anos, então, fomos 

trabalhando juntos, e depois desses cinco anos juntos – se não me engano, isso foi em 2005 ou 

2006 –, a gente realmente passou a arrendar as áreas do meu pai de forma autônoma, com 

algum acompanhamento do meu pai, mas sem relação direta, empresarial, com ele. 

 

M.G. – O senhor falou que a sua irmã também trabalha na empresa. 

 

S.V. – A minha irmã continuou com essa parceria de 50% com meu pai até o dia do 

falecimento dele. Tinha essa parceria nas flores. Meu pai sempre quis continuar trabalhando, 

sempre gostou muito de trabalhar, então, continuou até o dia do falecimento, e aí ela assumiu 

daí para frente. 

 

M.G. – Ou seja, ele não arrendou todas as terras para vocês; ele ficou com alguma coisa 

e arrendou parte para o senhor e seu irmão. 

 

S.V. – Isso. Na verdade, minha irmã trabalha numa área bem menor, então, ela 

arrendava isso de mim ou do meu irmão, ou, às vezes, dos dois ao mesmo tempo. Na área de 

flores, se exige uma rotação de culturas de cinco anos, então, ela ficava dando giros dentro da 

fazenda que eu arrendava e da que meu irmão arrendava. Isso continua até hoje assim. 

 

M.G. – E a produção era sempre mais voltada para o mercado externo ou era o mercado 

interno, mesmo? 

 

S.V. – As flores, quando meu pai começou, era só o mercado interno. Existia uma 

carência de flores no Brasil, então, ele e, depois, outros produtores começaram a produzir muito 

gladíolo. 

 

M.G. – Tinha alguma intermediação? Vendia para algum intermediário? 
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S.V. – No começo, os três produtores de gladíolo se uniram para entregar as flores no 

Ceasa3 e nas grandes cidades, tipo Sorocaba, Bauru, Presidente Prudente. Levavam com uma 

perua Kombi – começou pequeno, mesmo –, e depois, com pequenos caminhões. E, assim, foi 

crescendo. Quando a cooperativa assumiu isso, no final dos anos 70, aí a cooperativa montou 

toda uma estrutura de distribuição de flores para essas grandes cidades, para as floriculturas e 

para o Ceasa, também, e no final dos anos 90, aí a cooperativa terceirizou todos esses 

caminhões. Tinha, na época, se não me engano, 18 caminhões de flores que rodavam todo o 

Estado, o Paraná, o Mato Grosso do Sul, e isso foi terceirizado – a maioria, para os próprios 

motoristas. Porque era uma estrutura que era muito difícil o controle, na época – não se tinha 

praticamente informática ainda –, aí foi escolhido terceirizar. Aí cada motorista de caminhão 

comprou parcelado o caminhão e cada um continuou mais ou menos trabalhando nas cidades 

em que já atuava. E isso funciona até hoje. 

 

M.G. – Quando foi que a cooperativa mudou de nome, de Cooperativa de Imigração 

para Cooperativa Agrícola? 

 

S.V. – O ano exato, não vou precisar, mas... 

 

M.G. – Mais ou menos. 

 

S.V. – Em meados dos anos 80. Isso, na verdade, foi principalmente porque ela começou 

a atuar na área industrial, que era a produção de polpa... 

 

M.G. – [Começou] a beneficiar? 

 

S.V. – Era a produção de polpa de maçã e de outras frutas. E, para ela conseguir exportar 

isso, ela teria que ser uma empresa industrial. Então, esse que foi, na verdade, o motivo. Mas 

acabou mexendo um pouco também na visão da cooperativa. 

 

                                                
3  Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp). 
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M.G. – Quando o senhor vem trabalhar, o senhor começa a aplicar técnicas que o senhor 

tinha aprendido na universidade, na sua formação. Isso deu uma mudança na produtividade, no 

tipo de cultivo? 

 

S.V. – Sim. Eu sempre atuei bastante na área técnica. Eu participei, além dessas 

comissões que já citei, a Comissão de Esportes e de Saúde, também na área da Comissão 

Técnica da Cooperativa, a Comissão Agrícola, como a gente fala, que acompanha os 

agrônomos. Cheguei a dar algumas palestras... Sempre fui entusiasta do plantio direto, cheguei 

a dar algumas palestras sobre plantio direto aqui e em Assis. Sempre acompanhei isso. Acho 

que foi muito saudável isso, de ter toda a experiência do meu pai e ele dar alguma abertura para 

a gente tentar as novas técnicas. 

 

M.G. – Não tinha conflito, não? Ele podia achar... “Você vai estragar, você vai acabar 

com tudo”. 

 

S.V. – A forma de ele administrar os conflitos era... Já se plantava, por exemplo, 1.500 

hectares, e ele falava: “Essa ideia aí, eu acho meio estranha. Então, experimenta em dez 

hectares. Pode experimentar. Se der certo, ano que vem a gente aumenta”. Então, ele sempre foi 

cuidadoso, no sentido de experimentar as técnicas novas, mas não contrário. “Vamos tentar. 

Vamos fazer.” Eu lembro, no primeiro equipamento de irrigação, também... “Puxa vida! Mas 

esse negócio...” Na época, um equipamento de irrigação era mais caro do que comprar terra, 

então: “Puxa vida! Comprar equipamento de irrigação?!”. Então, após algumas secas e vendo os 

vizinhos irrigando, “está bom, vamos fazer um”. Aí, colheu bem, ele falou: “Então, vamos fazer 

mais um”. E hoje, só eu estou com 24 equipamentos de irrigação funcionando. Acho que foi 

bastante saudável, de fazer essa mudança aos poucos. Mudanças radicais podem dar certo, mas 

também podem dar errado. A gente aprendeu isso com meu pai: sempre que tiver uma 

tecnologia nova, vamos atrás, mas com certo cuidado. 

 

M.G. – O senhor falou que fazia parte da Comissão de Saúde, também. O que a 

Comissão de Saúde fazia? 
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S.V. – Até hoje existe a Fundação Holambra de Saúde. Porque, quando a cooperativa 

veio, aqui era, como já disse, uma região muito pobre e não existia hospital na região – o mais 

próximo era a 60 quilômetros, em Avaré. Aí, no primeiro passo, com o apoio da Holanda, 

vieram freiras que eram também da área de saúde. 

 

M.G. – Enfermeiras? 

 

S.V. – Enfermeiras. E, com verba da Holanda, foi construído um hospital, um pequeno 

hospital, para atender à área de saúde. Aí, nos anos 80... 

 

M.G. – E vocês traziam médicos, pagavam médicos para trabalhar no hospital? 

 

S.V. – Isso. A própria cooperativa ajudava nisso, também. Mas nos anos 80, com a 

reestruturação da cooperativa, foi terceirizado também o hospital. E as freiras não tinham 

condição de tocar isso sem o apoio financeiro da cooperativa; a prefeitura, também, na época 

não tinha condições, ou interesse, não sei, de apoiar; o nosso próprio município, Paranapanema, 

não tinha hospital; e daí, para que não acabasse com tudo, foi criada a Fundação Holambra de 

Saúde, com a iniciativa da cooperativa, e que funciona até hoje, tentando dar o atendimento 

mínimo, com a ajuda do SUS, e isso tem funcionado razoavelmente bem. Mas a dificuldade que 

sempre se enfrentou é que o repasse de verbas do SUS não cobre 20, 30% das necessidades. 

Então, se procura arrecadar dinheiro com bingo, com uma festa, com, enfim, todos os meios que 

se consegue, e também da prefeitura. A prefeitura sempre tem ajudado, mas sempre menos do 

que deveria ajudar. Então, a gente sempre encontrou dificuldade de manter esse hospital 

funcionando. Estamos, no momento, numa negociação, também, para ver como continuar com 

esse hospital. Mas hoje já existe posto de saúde no nosso distrito, existe atendimento médico, 

existe um hospital agora, também, então, já existem mais recursos. 

 

M.G. – Existe alguma doença que tenha alguma incidência grande na área, mais forte? 

 

S.V. – Não. 

 

M.G. – Não. É para o atendimento comum. 



Transcrição                                                                                               
 
 

S.V. – É o atendimento normal à população. Então, isso sempre foi uma preocupação da 

cooperativa, de dar esse atendimento aos seus cooperados, aos funcionários da cooperativa e à 

comunidade em geral. Então, a gente sempre trabalhou junto com os diversos prefeitos que 

tivemos e com os meios que a gente consegue, para manter isso em pé. A cooperativa não tem 

nenhum vínculo direto com a Fundação Holambra de Saúde, mas, sempre que ela entra em 

dificuldade financeira, ela sabe que pode recorrer à nossa cooperativa para isso aí. 

 

M.G. – E quem trabalhava a terra? Tinha alguém mais, além da família? Vocês 

contratavam trabalhadores? 

 

S.V. – No começo, bem no começo, com a área de apenas 50 hectares, se usava muito 

pouco trabalhador, porque o proprietário, muitas vezes, junto com os filhos, davam conta do 

serviço. Mas já logo, principalmente meu pai, na área de flores, logo partiu para 10, 20, 30, 50... 

acho que chegou a ter 100 funcionários. Aí não tem como, tem que trabalhar com a população 

que tem. Hoje, o produtor, seja ele holandês ou brasileiro, ele é um administrador, ele é um 

produtor profissional que tem uma equipe na fazenda, com administrador, com tratorista, com 

encarregado, funcionários. Então, é uma estrutura bastante profissional, onde a maioria dos 

jovens agricultores, como já disse, fez agronomia, então, eles entendem da área técnica, mas 

nem por isso dispensam uma assistência técnica. É uma assistência técnica boa que a gente tem. 

 

M.G. – A cooperativa dá assistência técnica? 

 

S.V. – A assistência técnica era um escritório dentro da cooperativa, e que, nos anos 90, 

foi terceirizado e o produtor passou a pagar isso pessoalmente. Depois que terceirizou, ela 

passou a funcionar mais, porque o produtor cobrava mais. E a partir do ano 2000, a cooperativa 

tem ajudado a pagar essa assistência técnica. Qualquer cooperativa que tem lucro tem que fazer 

um fundo para assistência técnica, educacional e social. Então, dentro desse fundo tem dinheiro 

que a gente destina, por exemplo, para o hospital, mas também para a assistência técnica. Então, 

a gente paga a assistência técnica do produtor com isso. Então, o escritório é terceirizado, 

funciona bem, mas é, em boa parte, desde que a cooperativa tenha lucro, tenha sobra – porque, 

em cooperativa, se fala em sobra –, ela consegue pagar isso para o produtor. 
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M.G. – E o que seria a assistência social e a educacional que o senhor falou que tem? 

 

S.V. – Na área de saúde, o que a gente apoia é basicamente o hospital, a Fundação 

Holambra de Saúde, e também creche, e na área educacional, a gente tem programas dentro da 

cooperativa, que é o treinamento dos funcionários, porque a gente dá treinamentos dentro da 

área específica deles, traz profissionais para isso, mas também, principalmente de supervisor e 

gerencial, a gente patrocina muitos cursos universitários, pós-graduação, MBA, essas coisas, 

treinamento da equipe, para que ela se profissionalize cada vez mais, para trazer melhores 

resultados para a empresa. E acho que faz quatro anos agora, a gente tem um programa também 

para incentivar o estudo na escola pública. A gente tem aqui, no nosso distrito, a escola pública 

e a escola particular, que é o Sistema Anglo, que é para quem pode pagar, mas a gente 

patrocina, para os dois, três melhores alunos da escola pública, do ginásio, a gente patrocina o 

colegial no Sistema Anglo. 

 

M.G. – O ensino médio. 

 

S.V. – O ensino médio. Isso é bacana, tem dado um resultado bom, porque eles chegam 

com alguma defasagem nesse colegial, no ensino médio, mas sempre esses alunos acabam se 

destacando dentro desse sistema também, porque são os melhores de lá e, com um pouco de 

esforço, eles têm conseguido passar na Poli, na USP, nas melhores faculdades. E faz dois anos 

que a gente dá uma premiação também para os melhores alunos do Sistema Anglo aqui, e esse 

ano eles receberam... O primeiro colegial foi classificado, dentro de todo o Grupo Anglo, como 

a segunda melhor escola dentro do grupo. E isso, numa região pequena, num distrito pequeno 

como a gente, acho que é resultado... É lógico, é resultado do esforço da diretoria, porque lá é 

uma escola cooperativa, também, da diretoria de lá, dos professores, dos alunos, mas a gente 

enxerga que um pequeno incentivo, que custa pouco para a cooperativa, dá um resultado muito 

bom. 

 

M.G. – Quem frequenta mais a escola pública? São os filhos dos trabalhadores, dos 

funcionários? Os cooperativados, em geral eles conseguem arcar com os custos da escola 

particular? 
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S.V. – Em geral, os filhos dos cooperados e dos pequenos empresários da comunidade 

estudam na escola particular, e a população em geral frequenta a escola pública, a maioria está 

na escola pública. 

 

M.G. – O senhor falou que, em meados dos anos 80, a cooperativa passou por um 

processo de reestruturação que levou ela a terceirizar serviços que ela antes oferecia de forma 

direta, que foi mais ou menos a época que o senhor chegou da universidade e começou a 

trabalhar, também. O senhor lembra como é que foi esse processo de reestruturação, como é que 

isso foi discutido? Seu pai teve alguma participação nisso? Enfim, como é que foi isso? 

 

S.V. – Meu pai, de certa forma, teve participação, porque ele fez parte da diretoria da 

cooperativa por oito anos, também. 

 

M.G. – Ele chegou a presidir a cooperativa? 

 

S.V. – Não, ele não foi presidente. Ele foi diretor, mas não foi presidente. Então, ele 

participou, sim, de parte dessa reestruturação. E isso foi um processo relativamente difícil, 

porque os produtores estavam acostumados a ter uma cooperativa que a gente chama de mãe, 

cuidando de tudo. Ele nem precisava ir ao banco. Tudo era feito na cooperativa. Qualquer 

problema não resolvido era culpa da cooperativa. E a partir dessa época, algumas atividades, ele 

precisou se virar por conta. Então, isso foi uma quebra de paradigmas, uma dificuldade cultural 

de fazer essas mudanças. Isso realmente levou desde o começo dos anos 80 até meados dos anos 

90, para passar todo esse processo de uma cooperativa de colonização para uma cooperativa 

agroindustrial, uma cooperativa mais profissionalizada. 

 

M.G. – E o que levou a cooperativa a se reestruturar? O senhor falou que foi o momento 

que teve uma seca muito grande e muita gente perdeu boa parte da sua produção. 

 

S.V. – Em geral, as grandes reestruturações são por dificuldades financeiras. Enquanto 

isso não chega, qualquer empresa... 
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M.G. – Vai-se levando. 

 

S.V. – Geralmente, não toma essa atitude. 

 

M.G. – Essa decisão. 

 

S.V. – Então foi, sim... Na verdade, juntou duas coisas: a crise agrícola dos anos 80, que 

foi mundial... 

 

M.G. – Para a agricultura, foi muito ruim, a década de 80. 

 

S.V. – Isso. Na década de 80, houve um excedente de produção, graças à revolução 

verde e tal, nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil. Lá, com subsídio; aqui, nos anos 80, 

devido às crises financeiras, o país parou de dar subsídio e o produtor ficou na mão. Só que, 

ligado a isso, teve as secas e excesso de chuvas. Então, isso, no Brasil, foi ainda mais pesado do 

que nos Estados Unidos e na Europa. E o governo não conseguindo mais dar os financiamentos, 

os subsídios. Todas as cooperativas agrícolas passaram por isso, porque nos anos 70 a expansão 

foi muito grande, com o apoio do governo, com incentivo, então, se investiu em máquinas, 

equipamentos, silos, estruturas... 

 

M.G. – Tinha muito crédito na década de 70, muito dinheiro. 

 

S.V. – E nos anos 80, chegou a hora de pagar... Na crise, houve uma dificuldade muito 

grande de pagar. Então, isso foi necessário, a cooperativa renegociar todas essas dívidas e 

também cobrar os empréstimos que tinha repassado para os cooperados. E nem todos, devido às 

dificuldades de produção e de preço, conseguiram pagar. Então, a nossa cooperativa teve que 

tomar a atitude também, em relação aos cooperados, alguns cooperados, de não conceder mais 

crédito: “Olha, infelizmente, você não tem condições de pagar sua dívida, nós não vamos mais 

fornecer insumos, não vamos mais dar apoio a você. Se você quiser, você tenta no banco, mas 

aqui, não mais.” Então, teve diversos produtores, nessa época, que tiveram que parar de 

produzir – alguns voltaram para a Holanda; outros foram trabalhar em outras atividades. Então, 

para uma diretoria de cooperativa que são produtores, fazer isso com sua comunidade é muito 
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duro; a diretoria acaba perdendo amizades que são de muitas décadas. Foi uma atitude e uma 

fase muito difícil, mas tiveram que fazer. No começo dos anos 90, isso continuou e eu também 

precisei fazer. Felizmente, não perdi amizade com ninguém, mas algumas lágrimas foram 

derramadas nessas fases, em função de coisas difíceis. Mas foi necessário e, como já disse, a 

gente vê com orgulho que valeu a pena: a cooperativa hoje está muito forte, os produtores estão 

fortes, estão capitalizados, estão crescendo. Acho que escolhemos o caminho certo. 

 

M.G. – Nesses momentos de crise, que são difíceis para alguns, por outro lado, outros 

também crescem, nesses momentos. Foi o momento que alguns cooperados expandiram suas 

áreas? Teve gente que conseguiu fazer isso, já nessa época? Porque com gente saindo, indo 

embora, indo para a Holanda... 

 

S.V. – Sim. A gente nota alguma coisa de que, em geral, os produtores que vieram com 

a experiência da outra Holambra, que já conheciam o Brasil, eles tiveram, na média... 

 

M.G. – Tiveram menos dificuldade. 

 

S.V. – Um pouco menos de dificuldade; um pouco mais de sucesso, uma visão um 

pouco mais aberta; conseguia se virar mais fácil sem a cooperativa, de comprar uma área ou 

arrendar uma área fora da cooperativa. Se não conseguia crédito na cooperativa, dava um 

jeitinho e comprava fora da cooperativa. Então, eles conseguiram se virar melhor, de ir ao banco 

e conversar com o gerente, não ter dificuldade com a língua. Então, tudo isso ajudou, na média, 

esse pessoal a ter mais sucesso nesses tempos mais difíceis. Também teve produtores que 

quebraram, mas, na média, tiveram mais sucesso. 

 

M.G. – Agora, vocês só conseguiram crescer nos anos 90, que o senhor falou. Vocês, a 

sua família. 

 

S.V. – Teve duas fases de crescimento. Há uma fase de crescimento muito grande nos 

anos 70, em que a cooperativa chegou a 45 mil hectares de produção. E nos anos 80 isso voltou 

para algo em torno de 20 mil hectares, de tão duro que foi. Os anos 80 foram anos realmente 

muito duros. E agora voltamos aos 45 mil hectares de novo. Então, teve um crescimento nos 
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anos 70 e um encolhimento, e depois, nos anos 90, o crescimento, a gente diz que foi vertical. 

Dentro da propriedade... A gente até brinca que, nos anos 80 e começo dos anos 90, quando um 

produtor comprava um trator novo, todo mundo ficava sabendo, “fulano comprou um trator 

novo, deve estar indo bem”, e hoje é comum alguém comprar três, quatro tratores, e ninguém 

fica sabendo. Então, nos anos 90, o que houve é que os produtores conseguiram recuperar toda a 

frota de máquinas, fazer a mudança de máquinas de plantio convencional para o plantio direto, 

colocar os pivôs. Então, dentro da fazenda dele, ele foi mudando o nível tecnológico, fazendo 

duas, três culturas ao ano, começou a crescer dentro da fazenda, a se capitalizar, e no ano 2000, 

aí, sim, capitalizado, com máquinas modernas, tecnologias novas, aí começou realmente o 

crescimento de área, que a gente está vivendo até hoje. 

 

M.G. – E na sua família, especificamente, também foi assim, 70 foram anos bons; 80, 

ruins; e 90, crescimento novamente? 

 

S.V. – Sim. Para você ter uma ideia, também, nos anos 70, em termos de produção de 

flores, tudo que se produzia vendia, então, a cooperativa tinha praticamente o monopólio... as 

duas Holambras tinham o monopólio do mercado de flores, ditavam preço. E nos anos 80 isso 

acabou. Além de o mercado ser menos comprador, apareceram os crisântemos, rosas e outras 

flores, e aí o gladíolo, que vendia sempre o que queria, passou a não vender mais. O mercado 

começou a reduzir muito e, para piorar as coisas, apareceu uma nova doença, a ferrugem do 

gladíolo, que exigiu aplicações, a cada três ou quatro dias, de fungicidas, então, aumentou muito 

o custo. Foi uma dificuldade muito grande, para os produtores de gladíolo, enxergar que aquilo 

não era mais negócio, que tinha que reduzir. E hoje isso é mais fácil analisar, porque não tem 

inflação. Agora, imagina, no tempo da inflação de 100, 200, 500, 1.000% ao ano, você fazer 

uma análise entre o seu custo e a produção. Já foram 300% de inflação. “Deu lucro ou não 

deu?” Era muito difícil analisar. Então, até perceber, perdeu-se muito dinheiro com isso. Então, 

os anos 80, realmente, foram anos difíceis também para a minha família. 

 

M.G. – Os anos 90 foram também um período de abertura da economia brasileira de 

maneira geral: abertura para o mercado externo, entrada maior de produtos de fora. Como é que 

vocês sentiram isso? Vocês já tinham certo grau de internacionalização desde antes? Já tinha 

essa coisa de vender para fora? 
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S.V. – Não, não. A cooperativa raramente tinha. Talvez, alguma exportação de flor, mas 

na área de cereais, não. Então, realmente, nos anos 90, também tivemos que aprender a lidar 

com isso. E não tinha, desde o final dos anos 80, mais subsídio, principalmente para trigo. Os 

primeiros equipamentos de irrigação foram feitos para produzir trigo. O trigo tinha um preço 

mínimo remunerador e, eu lembro, na época aconteceu ao contrário, o preço do trigo era a 

mercado, e ainda teve um ano que entrou trigo subsidiado da Alemanha. O nosso preço, na 

época, se não me engano, era 200 dólares a tonelada e veio de lá a 100 dólares. E hoje a gente 

quer, no mínimo, 200 dólares, 300 dólares. Aí, se você tem um pivô, um equipamento de 

irrigação que você fez para o trigo, aí você tem que achar outra solução, e a solução na época, 

praticamente embaixo da irrigação, foi o feijão. Na época, o feijão era uma cultura não irrigada, 

e começamos a perceber que era uma cultura que respondia muito bem à irrigação. E, com a 

irrigação, a gente conseguia... Em vez de plantar na época tradicional, que era de 15 de agosto a 

15 de setembro, a gente começou a plantar no começo de agosto; depois, no começo de julho; e 

hoje plantamos em junho, que ainda não chove, mas você já consegue plantar porque está 

irrigando. Então, com isso, chega antes no mercado e tem um preço melhor. Colhe-se feijão em 

novembro, que é a época que ainda se está aberto para produzir soja, milho ou algodão, que são 

as outras culturas. E aí se começou a perceber que o milho irrigado também produzia muito 

bem, muito melhor do que sem a irrigação, e com o tempo descobrimos que o algodão também 

produz muito bem na irrigação. Então, teve que ter toda essa mudança técnica no campo. 

 

M.G. – Como é que vocês iam percebendo isso? Vocês contratavam a assessoria de...? 

 

S.V. – Na verdade, a gente sempre teve esse escritório de assistência técnica, na 

cooperativa ou terceirizado. 

 

M.G. – Vocês faziam pesquisa, de alguma forma, aqui? 

 

S.V. – A gente sempre teve campo experimental, que é um campo de pesquisas. 

 

M.G. – Dentro da área da cooperativa? 

 



Transcrição                                                                                               
 

S.V. – Dentro da área da cooperativa. Hoje não existe o campo experimental, mas 

existem experiências nas propriedades dos produtores. Parte do dinheiro da assistência técnica, 

a gente reserva para pesquisa. Então, existe a nossa própria pesquisa. E sempre a gente fez 

muita visita técnica a outras cooperativas, a outras regiões, outros países. Todo ano, até hoje, a 

gente tem uma ou duas visitas: Mato Grosso, Bahia... O pessoal está na Bahia hoje. Já fomos 

para a Austrália, Estados Unidos, África do Sul, Argentina. Então, a gente está sempre 

procurando novidades em outras regiões e sempre aprendendo coisas novas. E temos eventos 

aqui dentro também, trazendo pesquisadores, trazendo palestrantes, universidades, para trazer as 

novidades. Nem todas são possíveis de adaptar aqui, mas sempre... A gente quer continuar 

evoluindo. 

 

M.G. – Além desse trabalho de assistência técnica, de dizer como é melhor plantar, o 

que plantar e assim por diante, tem também o trabalho de extensão, no sentido de divulgar 

normas técnicas de gestão mesmo, como gerir a empresa, cursos para os cooperados? O senhor 

estava falando que a ideia é de que, mesmo que a família não continue, que a empresa continue. 

Existe esse tipo de investimento da cooperativa na formação? 

 

S.V. – Sim. 

 

[FINAL DO ARQUIVO I] 

 

 

M.G. – Então, eu tinha perguntado ao senhor se havia um investimento da cooperativa 

no sentido de divulgar técnicas de gestão mais eficientes, empresariais, entre os cooperados. 

 

S.V. – Isso tem sido uma preocupação dos últimos talvez dez anos, em que a gente tem 

trazido alguns palestrantes, mais para ir conscientizando as famílias, as empresas da necessidade 

de programar a sucessão familiar, essa continuidade, e também de profissionalizar as empresas. 

Algumas empresas, algumas famílias têm contratado escritórios para orientá-los nesse sentido. 

Ou seja, tem funcionado. Há alguns meses, a gente, junto com a Associação de Irrigantes, 

contratou uma empresa, que está dando uma série de cursos – que vai durar um ano – na área de 

liderança de empresas e de administração profissional para os nossos produtores; tivemos, se 



Transcrição                                                                                               
 
não me engano, em 2008, trouxemos a USP, a Fundace4, para fazer um curso de MBA em 

administração, também, onde participaram 40 produtores e filhos de produtores. Então, a gente 

tem trabalhado nisso. Junto com a Fundace, vamos ter alguns outros cursos, programados já, 

pela frente. Então, a gente tem feito isso, de estimular essa busca de aprendizado. Têm diversos 

produtores que fizeram também pós-graduações, inclusive na FGV5, em São Paulo, em Bauru. 

Então, a gente atua mais nesse sentido de conscientizar o produtor da importância disso, e acho 

que está caminhando bem, nesse sentido. 

 

M.G. – E essas ideias vêm de onde? Quem é que pensa que isso é importante? Como é 

que se chega a isso? 

 

S.V. – Isso eu acho que vem em geral, da diretoria da cooperativa. Mas a gente é 

bastante aberta a ideias de outras pessoas. Uma vez, tivemos um produtor que participou de uma 

palestra, se não me engano, em Londrina, que foi muito interessante, e aí deu a sugestão de 

trazer isso também para cá. Trouxemos para cá. Era uma palestra, na verdade, sobre milho e 

que, dentro disso, tinha outro palestrante sobre gestão da empresa familiar que deu uma rápida 

ideia sobre isso, e aí algumas pessoas contrataram essa empresa para consultoria. Então, isso 

vem aos poucos, mas é uma preocupação da diretoria da cooperativa. Sempre que surge algo de 

interessante, alguma ideia interessante, a gente aproveita e traz para cá. 

 

M.G. – O senhor, quando estava falando da reestruturação da cooperativa, falou mais da 

questão do crédito, mas houve uma reestruturação interna, na própria cooperativa, também, no 

sentido de uma profissionalização maior da própria gestão da cooperativa em si. Como é que 

isso aconteceu? 

 

S.V. – De certa forma, a cooperativa sempre começou com a diretoria profissional, no 

sentido de... Os diretores são escolhidos, a cada quatro anos, entre os produtores, e eles 

escolhem um gerente profissional, um administrador de empresas ou qualquer coisa parecida. 

 

M.G. – E trazem de fora ou é alguém, em geral, da própria...? 

 
                                                
4 Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia (Fundace). 
5 Fundação Getúlio Vargas (FGV). 
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S.V. – Em geral, de fora. Acho que sempre foi de fora, que tem uma experiência já fora, 

para administrar a cooperativa. E esse contrata outros gerentes, na área de insumos, na área 

comercial, na área industrial, para tocar a empresa. A dificuldade mais é de mudar esses 

paradigmas de que a cooperativa fazia tudo para o cooperado, e o produtor tinha que aprender a 

dar seus próprios passos, a se virar na área de crédito, com os bancos; a fazer cotações de 

insumos; a comprar seu próprio trator; a contratar seus funcionários. Isso tudo, antigamente, a 

cooperativa fazia, e ele teve que aprender a fazer. Então, essa foi a primeira grande 

reestruturação. Mas dentro da cooperativa também houve mudança no sistema gerencial, que 

primeiro era por área e depois passou a ser por setor de produção. Hoje, temos uma Divisão 

Agrícola que faz tudo na área agrícola – a área agrícola são os cereais e o algodão –, e passou a 

ter uma de Flores, que fazia tudo na área de flores, a produção... 

 

M.G. – É a Divisão de Perecíveis? 

 

S.V. – Isso. Tinha Flores e Frutos, que juntamos em Perecíveis. Isso foi uma segunda 

reestruturação: de duas divisões menores, fazer uma só. O setor administrativo, que cuida da 

administração de todas as áreas da cooperativa, ele foi dividido em administrativo de cada 

divisão: cada um cuida da sua área. Assim, temos o setor financeiro até hoje. Então, tiveram 

essas reestruturações. Tínhamos diversos níveis hierárquicos dentro das divisões, onde 

praticamente eliminamos dois níveis: em geral, o gerente principal não existe mais; tem o 

gerente de segundo nível, que é o gerente industrial e o gerente comercial, que é diretamente 

subordinado ao superintendente da cooperativa. Então, reduziu bastante o custo gerencial, com 

isso. E como não temos mais esses níveis, as decisões passaram a serem mais rápidas, mais 

ágeis. Isso tem funcionado bem melhor do que antigamente, porque cada decisão levava três, 

quatro, cinco passos até se chegar numa conclusão. E, em geral, os gerentes têm uma autonomia 

muito grande de resolver tudo dentro da cooperativa. O Conselho de Administração passa as 

diretrizes, confere balancetes, busca explicações, mas o dia a dia é dos gerentes. 

 

M.G. – E vocês fazem assembleias periódicas com os cooperados? Existe isso? 

 

S.V. – As assembleias, em geral, só fazemos a assembleia ordinária, que é uma vez por 

ano, que é a demonstração de resultados, mas também fazemos reuniões informativas – não são 
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assembleias, mas são reuniões informativas –, para as grandes decisões estratégicas. Por 

exemplo, se vamos construir mais uma fábrica de algodão, a usina de beneficiamento de 

algodão. Isso a gente faz uma reunião informativa: primeiro, dentro do conselho; depois, com a 

Comissão Agrícola; e depois, com todos os produtores. Então, sempre que têm decisões 

importantes e estratégicas para serem tomadas, a gente consulta todos os produtores. E sempre 

cito que, em geral, a gente tem bons argumentos de aprovação, mas já tivemos uma vez em que 

isso foi negado pela assembleia. E isso eu acho que é muito saudável. Às vezes é até 

desagradável para a diretoria, mas é melhor em conjunto você decidir não fazer do que a 

diretoria tomar alguns passos e não ter apoio dos seus cooperados. E uma coisa que não tem 

apoio dos cooperados tem uma chance maior de insucesso, não é? Então, a gente, na época, 

decidiu não fazer o moinho de trigo, e somos muito felizes sem esse moinho. Não quer dizer 

que no futuro não possamos fazer. Mas acho que é importante essa decisão, que as decisões 

estratégicas sejam em conjunto e que as decisões do dia a dia sejam da área gerencial. 

 

M.G. – E como é que foi a sua ida para a presidência? Como é que o senhor chegou na 

presidência da cooperativa? O que levou o senhor a isso? 

 

S.V. – Isso é uma história um pouco curiosa, na verdade. Eu fazia parte de outras 

comissões, entre outros, como uma Comissão de Jovens, que na época foi criada para incentivar 

os jovens a participarem da cooperativa. Eu nem era coordenador dessa comissão, mas, dentro 

da comissão, chegamos à conclusão de que estava na hora de alguém fazer parte na direção da 

cooperativa. Primeiro eu fui indicado para o Conselho Fiscal. Entrei no Conselho Fiscal da 

cooperativa um ano e, no segundo ano, de novo no Conselho Fiscal, acabei virando 

coordenador. E daí, por muita insistência dessa Comissão de Jovens, eu fui ser candidato a 

diretor da cooperativa. 

 

M.G. – Insistência por quê? A cooperativa, em geral, eram as pessoas mais velhas 

que...? 

 

S.V. – Em geral. Até, recentemente, tive uma reunião com outras seis ou sete 

cooperativas em que eu era a segunda pessoa mais jovem, e estou chegando aos 50 anos. Então, 

em geral, existe uma dificuldade, dentro das cooperativas, de passar a bola para os mais jovens. 
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A diretoria da cooperativa na época já tinha consciência da importância disso e, por isso, ela 

incentivava que os jovens participassem mais. Não que um jovem tome conta da cooperativa, 

mas que tenha um, dois ou três participando novamente das comissões e conselho. E aqui, a 

eleição, na nossa cooperativa, tem um formato talvez curioso, em que qualquer um pode ser 

candidato a diretor da cooperativa. São cinco vagas, e os cinco mais votados dentre todos os 

candidatos assumem. 

 

M.G. – Tem alguma mulher na diretoria ou são todos homens? 

 

S.V. – Na época, não. Acho que nunca teve. 

 

M.G. – Até hoje, nunca teve? 

 

S.V. – Não. Já teve em comissões e no Conselho Fiscal. Na diretoria, não. Mas o que 

aconteceu na época é que tinha um presidente que já estava há oito anos aqui, e existia a 

necessidade de mais mudanças dentro da cooperativa, e as mudanças que na época aquela 

diretoria fez deixaram a diretoria desgastada perante os cooperados, porque muitas mudanças 

não são populares, não é? Então, existia essa ansiedade por mudanças, e aí a gente... Eu acho 

que fui o primeiro a ser candidato, e depois veio mais um e outro. A gente foi atrás de alguém 

que pudesse assumir a presidência. E aí fomos atrás de uma pessoa que já tinha sido presidente 

da cooperativa junto com o meu pai. E após alguma insistência, ele aceitou ser candidato. 

Chegou às eleições, tinham seis candidatos para cinco vagas, e esse ex-presidente não teve voto 

suficiente – os outros tiveram mais votos –, e aí ficamos em cinco diretores, sem presidente. E 

aí, na época, entre os cinco votados, sentamos juntos e insistiram para que eu assumisse. Isso foi 

uma decisão bastante difícil, porque eu vinha preparado para aprender, e não para ser 

presidente. Na época, eu trabalhava ainda junto com o meu pai e meu irmão, precisei consultá-

los para ver se eles aceitavam que eu fizesse isso, e perguntei também a opinião da minha 

esposa, eles aceitaram e eu acabei aceitando ser presidente da cooperativa. E daí, a cada quatro 

anos tem eleições, estou no quinto mandato agora. 

 

M.G. – E o senhor entrou, pela primeira vez, em que ano? 
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S.V. – Em 1993. Agora, em 2013, temos as próximas eleições. 

 

M.G. – E o que o senhor destacaria que fez de importante nesse tempo? Mesmo se 

teriam sido coisas dolorosas... 

 

S.V. – Eu acho que o mais importante é de conseguir fazer as mudanças necessárias na 

cooperativa, a profissionalização da cooperativa, sempre em conjunto com outros diretores, que 

me ajudaram bastante nisso, mas tentando manter a união do grupo de cooperados. Como te 

disse, mesmo com as mudanças mais difíceis, mais radicais que a gente tomou, de vez em 

quando ainda mandam algum alarme, mas até hoje eu tenho amizade com todos os cooperados. 

Inclusive, gerentes que eu tive que demitir na época, a gente conversa e tem amizade até hoje. 

Todos entenderam que as medidas foram difíceis, mas necessárias. E os resultados falam por si, 

de que valeu a pena. Não livre de eventuais erros no caminho, mas os erros, fomos consertando 

e fomos arrumando. Então, o principal, eu acho que é isso, de profissionalizar a cooperativa e 

manter os cooperados unidos. Hoje, temos um grupo bastante unido. Eu cito isso em números. 

Na época que eu assumi, acho que não mais do que 40 ou 50% dos insumos eram comprados na 

cooperativa, os outros eram na concorrência, e não mais do que 30 ou 40% da produção era 

entregue na cooperativa, o resto era na concorrência. Então, a gente foi estruturando isso de 

forma que a cooperativa mostrasse cada vez mais eficiência e o cooperado se comprometesse. 

Faz talvez uns dois ou três anos que a gente inventou isso: Em cada safra, o cooperado assina 

um compromisso de quanta produção ele vai entregar na cooperativa. Ele é livre: 10, 20, 50, 

80%. Só que, a partir de 80%, ele tem direito a insumos financiados na cooperativa; abaixo 

disso, ele pode comprar à vista; e a partir de 100%, ele, além disso, ele tem descontos no 

beneficiamento, tem direito à distribuição de sobras da cooperativa, então, ele passa a ter mais, 

vamos dizer, regalias dentro da cooperativa, mas sempre no plano econômico. Porque a gente 

aprendeu nesse tempo que os cooperados são fiéis à cooperativa porque para eles é interessante 

economicamente, não porque a doutrina cooperativista é muito bonita. Infelizmente, não é 

assim. Então, com isso, ano a ano, nós fomos conquistando 40, 50, 70, 80% e hoje quase 100% 

da produção é entregue na cooperativa e quase 100% é comprado... 

 

M.G. – De todos os produtos? 
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S.V. – De todos os produtos. Então, isso é o que dá... 

 

M.G. – Flor, trigo, algodão, tudo? 

 

S.V. – Isso. A exceção é o feijão, que o produtor sempre vende atrás da máquina. 

 

M.G. – O que isso quer dizer, vender atrás da máquina? 

 

S.V. – Atrás da máquina, isso quer dizer que ele colhe, joga no caminhão e o comprador 

está ali esperando para comprar. Então, ele vende direto para o comprador. Porque, se ele 

trouxer esse produto na cooperativa para secar, beneficiar e armazenar, ele agrega custo de 

limpeza e armazenagem e prejudica a qualidade do feijão. O feijão é muito sensível. A 

qualidade, quanto menos mexe com ele, mais bonito ele fica. Então, por isso o produtor prefere 

vender, como disse, atrás da máquina, na fazenda. Mas todos os outros produtos são 

comercializados na cooperativa. 

 

M.G. – O senhor assumiu a presidência da cooperativa justamente nessa época em que 

vocês acabaram tendo que se internacionalizar mais, também, porque vários órgãos que faziam 

a intermediação, nesse processo de internacionalização, que eram do governo antes foram 

extintos e a economia se abriu mais. Como é que foi isso? Vocês tinham contatos com tradings?  

 

S.V. – Na verdade, a cooperativa sempre comercializou parte da sua produção já com 

algumas multinacionais que atuam no mercado de cereais, mas o aprendizado grande veio 

quando, acredito que em 1990, a partir de 1990, a nossa cooperativa passou a fazer parte de um 

pool de compras de Ponta Grossa, e esse pool de compras era das outras cooperativas 

holandesas, Carambeí, Castrolanda e Arapoti. 

 

M.G. – E o que era esse pool de compras? 

 

S.V. – Esse pool de compras comprava todos os insumos para essas cooperativas e 

vendia toda a produção para essas cooperativas. Então, juntava a produção de três cooperativas 
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que são maiores que a gente. E eles aceitaram que a gente também entrasse nisso. Então, gerava 

um volume de compras e vendas bem maior, para atuar no mercado de compras e vendas. 

 

M.G. – Para negociar. 

 

S.V. – Com isso a gente passou a comprar melhor. Isso foi uma das formas que a gente 

encontrou de atender cada vez mais aqueles cooperados, porque 70% compravam fora da 

cooperativa, mas, com o pool, a gente começou a conseguir preços e condições melhores do que 

a concorrência na nossa região. 

 

M.G. – Mais competitivo. 

 

S.V. – Mais competitivo. E isso a gente foi aprendendo e trabalhando com eles. Eu tinha 

uma reunião mensal lá em Ponta Grossa, também fazia parte da diretoria lá, até que, acredito 

que em 1998, uma das cooperativas lá, que é uma das maiores, ela achou por bem de sair, fazer 

as coisas por conta própria, porque trabalhar com quatro empresas em um pool... Eram cinco. 

Tinha mais uma. Em pool, tinha os seus atritos, não é? E aí trabalhamos mais dois anos juntos, 

aí outra cooperativa também quis sair, aí a gente desfez esse pool de Ponta Grossa. Mas a gente 

teve esse aprendizado, tanto na área de insumos quanto na área de vendas, com as grandes 

tradings. Então, foi justamente nessa época dos anos 90 que a gente se profissionalizou na área 

de compras e vendas, e hoje a gente atua sozinho. 

 

M.G. – Vocês têm profissionais específicos que lidam com isso dentro da cooperativa? 

 

S.V. – Sim. A gente tem um gerente comercial na área de cereais que tem uma 

experiência muito grande, tem um intercâmbio muito grande com essas grandes tradings, mas 

também com granjeiros, com pequenos compradores. A gente atua em todos esses mercados. E 

na área de insumos tem um gerente que faz toda a negociação de compras. A gente, dentro da 

cooperativa, isso já é tradicional, a gente tem o que a gente chama de plano de plantio, que a 

gente vai fazer agora em julho, onde o produtor define o que ele vai produzir, a área de soja, de 

milho, toda a programação dele. Com base nisso, a gente faz a compra de insumos. A gente já 

faz um pré-plano em maio, então, toda a área de fertilizantes e defensivos, a gente já começa a 
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comprar nessa época. Esse ano foi mais cedo ainda, boa parte está tudo comprado. Mais uma 

vez, isso foi muito feliz, porque compramos com o dólar entre 1,65 e 1,70 e agora está em 2,00. 

Então, esse planejamento funciona muito bem para o cooperado e para a cooperativa, para a 

gente ajustar essas expectativas. E também, por exemplo, o ano passado, em maio, a gente fez 

essa programação de plantio de algodão e a gente notou um crescimento na área de algodão 

acima da capacidade de beneficiamento que a gente tinha, aí a gente teve tempo hábil de 

aumentar a capacidade da nossa usina: trocar uma velha por uma nova. Em oito meses, a gente 

tirou a velha e colocou uma nova no lugar, saindo da capacidade global de 55 fardos/hora para 

75. E isso foi muito feliz, porque esse ano foi um ano chuvoso na colheita e, se não tivesse isso, 

a gente, com certeza, estaria com problemas. Mas em todo lugar sai esse planejamento. E, 

dentro desse planejamento, tem também o planejamento financeiro. Hoje, existem diversas 

linhas de crédito, diversos bancos oferecem as linhas de crédito, que a gente pega para poder 

repassar então esses insumos para o cooperado, que ainda não tem todo o dinheiro da venda da 

produção, mas ele já tem a linha de crédito dentro da cooperativa para pagar isso lá na frente, 

com a sua produção. 

 

M.G. – A cooperativa não tem um banco.  

 

S.V. – Não. 

 

M.G. – Ela trabalha com outros bancos. 

 

S.V. – Ela trabalha repassando financiamentos. 

 

M.G. – E vocês se articulam com outras organizações de cooperativas, como a OCB – 

Organização das Cooperativas Brasileiras? Tem alguma articulação maior, de vocês com...? 

 

S.V. – A gente tem algum contato, principalmente, com a Ocesp6, que é a nível estadual. 

 

M.G. – De São Paulo. 

 

                                                
6 Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo (Ocesp). 
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S.V. – A própria Ocesp está trabalhando no sentido de incrementar isso. Mas a 

dificuldade que eu enxergo um pouco é que a Ocesp, ou a OCB, defende os interesses do 

cooperativismo, seja ela agrícola ou médica, ou de trabalho, então, engloba assuntos específicos 

de cooperativismo, e não tanto os assuntos agrícolas. Isso, no Paraná, como existem muitas 

cooperativas agrícolas, a Ocepar7 tem um lado agrícola muito forte. Aqui no Estado, ela é 

menos forte. Mas, recentemente, a gente esteve, com outras cooperativas, junto com a Ocesp, 

estivemos na Fundação Dom Cabral, também, visando melhorar, conseguir alguns 

treinamentos. Então, existe, sim, essa preocupação da Ocesp de também fazer um trabalho 

conjunto das cooperativas. Ela fez um trabalho conjunto bonito entre grandes cooperativas na 

área de cana e citrus, no sentido de também, na compra de insumos, as cooperativas se 

conversarem mais, deixarem de competir entre si, mas, sim, tentar juntar esforços. Então, acho 

que existe, sim, essa preocupação, esse caminho. Mas hoje ela é relativamente fraca: essa 

interação entre cooperativas é muito pouca. 

 

M.G. – E com organizações como a Confederação Nacional da Agricultura, a Sociedade 

Rural Brasileira e essas coisas, existe alguma participação de vocês? 

 

S.V. – Não. A nossa cooperativa sempre tem atuado mais dentro da porteira. Existe 

contato? Existe. Mas nada muito acima. A gente tem delegado parte dessa tarefa para a 

Associação dos Irrigantes e para o Sindicato Patronal. Os dois estão também aqui dentro do 

nosso distrito, Campos de Holambra. Então, a Associação dos Irrigantes defende, 

principalmente, a associação de irrigação, meio ambiente, recuperação de área, áreas nativas, 

Código Florestal, e o sindicato, essa parte de CNA, de treinamento de funcionários, interesses, 

políticos, vamos dizer assim. 

 

M.G. – Tem gente da cooperativa no Sindicato Patronal? 

 

S.V. – Têm produtores da cooperativa que também são diretores lá. E esse contato é 

muito próximo. Entre a Associação dos Irrigantes e o Sindicato Patronal existe um apoio muito 

grande, uma interação muito grande. 

 

                                                
7 Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Ocepar). 
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M.G. – E na Abag8, vocês participam? 

 

S.V. – Na Abag – eu estava até pensando em falar um pouquinho sobre isso –, a gente 

participou disso até quando eu entrei na diretoria, se não me engano, até 1994 ou 1995, onde a 

crise financeira nossa era tal, a dificuldade financeira era tal que a gente decidiu sair dela, 

porque tudo que dava para desativar e não precisar pagar, a gente fez. 

 

M.G. – Vocês cortaram. 

 

S.V. – E na época, eu lembro que o Roberto Rodrigues mandou uma carta enfatizando a 

importância de a gente continuar participando, para, também lá, conseguir apoio e tal, e eu 

escrevi uma carta de volta dizendo que a gente estava num barco sem rumo e, depois que a 

gente voltasse a encontrar o nosso rumo, a gente voltaria a conversar sobre isso. Felizmente, o 

rumo, nós acabamos achando dentro de alguns anos; o barco, que estava arrebentado pelas 

tempestades, está consertado e moderno, mas a gente não faz parte da Abag hoje. A gente 

participa de alguns eventos e reuniões que eles organizam. Mas acho que é muito importante, 

sim, o trabalho da Abag. 

 

M.G. – E em termos de política local, prefeitura, vereadores, vocês se envolvem? 

 

S.V. – A gente sempre optou, na cooperativa, em não apoiar nenhum partido político. A 

diretoria sempre se mantém fora disso, porque você corre o risco de apoiar um e outro ganhar, e 

aí fica difícil trabalhar. Então, a gente sempre trabalha com o prefeito e com os vereadores que 

têm. A gente tem o costume... Assim que o prefeito é eleito e os vereadores, nós convidamos 

eles para conhecer a cooperativa, visitar as nossas dependências, e temos reuniões periódicas – 

três, quatro, cinco reuniões por ano, eu tenho com o prefeito –, para alinhar as nossas 

expectativas, as necessidades. E, em geral, o prefeito também gosta disso, de sentir a nossa 

opinião, então, a gente tem tido um bom trabalho, sim, com os prefeitos. A gente pede mais do 

que eles conseguem atender, mas isso, eu acho que é normal na política. 

 

M.G. – E na política nacional também é a mesma postura, não apoiar...? 

                                                
8 Associação Brasileira de Agronegócio (Abag). 



Transcrição                                                                                               
 
 

S.V. – É a mesma postura. Candidatos a deputado ou governador, se algum deputado 

quiser se apresentar, a gente recebe, ele pode divulgar as suas opiniões, pode se apresentar – a 

gente não apoia, financeiramente, um partido ou outro –, isso está aberto a quem quiser mostrar 

seu serviço. 

 

M.G. – E não existe ninguém daqui da região que tenha sido eleito a algum cargo, como 

vereador, deputado estadual ou federal? 

 

S.V. – Vereador, a gente tem. Tem vereadores da nossa comunidade. 

 

M.G. – Tem? 

 

S.V. – Tem. Acho que nos últimos quatro mandatos, tem essa dificuldade de que a gente 

faz parte do município de Paranapanema e é um distrito que está afastado... Acho que 20 

quilômetros. Mas a gente sempre tem conseguido vereadores nos dois grupos e sempre o 

prefeito é de um e o vice é de outro. Até é certo acaso, talvez, mas, politicamente, os partidos 

procuram sempre contentar gregos e troianos dessa forma. Isso tem ajudado essa conversa, essa 

atitude política entre um e outro. 

 

M.G. – Mas essas pessoas que são vereadoras, não é uma decisão da comunidade. São 

decisões individuais, ou a comunidade apoia, sistematicamente...? 

 

S.V. – Eu diria que existem os candidatos do povo e existem candidatos que têm o 

apoio, vamos dizer, dos cooperados, ou da população, mas, em geral, os mais eleitos são os do 

povo. Existem candidatos que têm até apoio de produtores cooperados, mas não conseguem 

votos suficientes. Então, é mais do povo. 

 

M.G. – E essa região já teve ou tem problemas com ocupação de terras, MST9 e essas 

coisas? 

 

                                                
9 Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST). 
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S.V. – Não. 

 

M.G. – Teve, em algum momento? 

 

S.V. – Existe muita confusão, porque existe o Pontal do Paranapanema e Paranapanema. 

 

M.G. – E Paranapanema. 

 

S.V. – Então, é comum a gente precisar explicar que aqui não é o Pontal. Então, na 

região de Itapeva, a gente ouve que tem alguma coisa. Mas é curioso que, quando foi comprada 

a fazenda onde a Holambra começou já começa com nome, a fazenda chama-se Fazenda das 

Posses, porque tinha muito posseiro e meeiro. 

 

M.G. – Esse era o nome da fazenda? 

 

S.V. – Esse é o nome da fazenda. Até hoje, a área nossa da cooperativa chama-se 

Fazenda das Posses. Mas, na época, existiam muitas famílias que eram meeiras, que moravam 

há décadas, talvez até mais, na propriedade. Eles arrendavam um pedacinho, plantavam um 

pouco de milho, criavam uns porcos, e metade era para o dono da fazenda e metade deles. E 

quando a cooperativa veio, comprou, essas pessoas precisaram desocupar. 

 

M.G. – Sair. 

 

S.V. – E a solução que foi encontrada na época é que, em duas áreas, vamos dizer, um 

pouco mais marginais da fazenda, foi dado um alqueire para cada produtor desses. Esse alqueire 

foi realmente dado para ele para tocar a vida ali. Boa parte dessas pessoas está ali até hoje: 

alguns, com um pequeno sítio, mas a grande maioria, eles ou filhos deles, trabalhando para o 

produtor como tratorista, como encarregado, trabalhando na cooperativa. Então, acho que foi 

dada uma solução pacífica na época, a contento de todos. 

 

M.G. – Pois é. O senhor falou antes que os caminhões que antes eram da cooperativa 

foram terceirizados e foram assumidos, muitas vezes, pelos próprios motoristas. 



Transcrição                                                                                               
 
 

S.V. – Pelos funcionários da cooperativa. 

 

M.G. – Quem eram essas pessoas? Eram filhos desses antigos meeiros e posseiros, 

alguns deles? 

 

S.V. – Isso. Alguns deles, sim, eram filhos desse pessoal que já morava aqui. Mas aqui a 

comunidade, vamos dizer que cresceu muito mais rápido do que só a população local, então, 

têm muitos na comunidade que vieram de municípios vizinhos, ou de outros Estados. Mas são, 

realmente, as pessoas da comunidade. Isso em geral. Vamos dizer, uma oficina mecânica que 

tenha... diversos aí são pessoas que cresceram aqui dentro, pessoas que de repente trabalhavam 

na oficina na época da cooperativa e que, quando terceirizou, a cooperativa vendeu as 

ferramentas para ele, ele arrumou... 

 

M.G. – Abriu um negócio próprio. 

 

S.V. – Alugou um lugarzinho e hoje tem lá o seu negócio próprio. Então, isso tem 

bastante. Outro exemplo interessante é que, na época, a cooperativa construiu residência para os 

cooperados e para os funcionários, porque não existia nada aqui, e aí, também, nos anos 90, a 

gente, por necessidade financeira, resolveu vender isso para os funcionários. Pegamos um 

financiamento da Caixa Econômica Federal (CEF), a cooperativa recebeu o dinheiro e os 

funcionários compraram isso à prestação. Acho que estão terminando de pagar agora. E essas 

casas, que na época eram todas padronizadas e relativamente simples, cada um começou a fazer 

mais alguma coisa: um fez um comércio; outro fez uma varanda; outro fez mais uma sala. Isso é 

uma terceirização que eu também cito como muito bem-sucedida, porque a cooperativa se 

livrou de uma dor de cabeça, de ir lá ficar arrumando telhado e torneira das casas, e cada um 

dos funcionários passou a ter sua casinha, se sentir dono de sua casa, contratou um pedreiro para 

uma reforma, para uma ampliação, fez um pequeno negócio, então, isso incrementou também a 

economia no município. 

 

M.G. – Voltando à questão da produção, quais são os produtos mais importantes aqui na 

área? Como é que o senhor definiria, numa escala de importância...? 
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S.V. – Para a cooperativa, isso varia, logicamente, um pouco ano a ano. 

 

M.G. – De ano para ano. 

 

S.V. – Mas eu diria que as principais são: algodão e feijão. São os que mais dão 

remuneração para o produtor. Depois vem soja, milho e trigo. O trigo é em menor escala. Mas 

os grandes saltos que a gente deu nos últimos anos sempre foram em cima de feijão e algodão. 

Para o ano que vem, o preço de soja está irresistível. O produtor tem que plantar soja. Dá para 

fechar contrato antecipado. É uma cultura que vai ser rentável. Há dez anos, soja era uma 

rotação de cultura; não era uma cultura tão importante. Mas os principais são esses. Então, 

planta-se feijão nessa época agora, em julho, principalmente, e depois se planta o algodão. E o 

algodão, quando se consegue... Aqui na região, a gente, com a irrigação e outras técnicas, 

consegue uma produtividade boa, chega antes do que Mato Grosso no mercado, então, se 

consegue uma rentabilidade muito boa. Essas são as principais culturas. 

 

M.G. – A que o senhor atribui esse salto, a importância que a produção de vocês passou 

a ter, o aumento de produtividade? Como é que a gente explica isso, o sucesso que vocês...? 

 

S.V. – Acho que, em geral, o sucesso não é um fator só; têm muitos fatores que vêm 

juntos. Um: falando em nome da cooperativa, é muito importante a cooperativa ter conseguido 

se reestruturar, se organizar e dar um apoio para o produtor. A gente vê que, em média, o 

produtor da nossa cooperativa é muito mais bem-sucedido do que os que estão em volta. 

Existem casos bem-sucedidos em volta, mas só o fato de a gente estar expandindo a nossa 

produção mostra que têm outros quebrando. Outro fator que vem junto é que a maioria dos 

filhos de agricultores são agrônomos, que estudaram nas mais diferentes escolas do Estado e do 

país, e cada um vem com alguma experiência, algum conhecimento, algum contato, alguma 

nova ideia que é discutido junto com a assistência técnica, que, depois que saiu da cooperativa, 

eu sempre sou sincero em reconhecer, melhorou sua eficiência, dá uma assistência muito boa. 

Ela não dá assistência só aqui na cooperativa. Se trabalhasse aqui na cooperativa, a gente não 

autorizaria de eles saírem fora. Mas eles dão também em outras regiões, em Goiás, em Casa 

Branca, e de lá trazem novas tecnologias, novas ideias. Então, são todos fatores técnicos que 
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ajudam a melhorar o nível técnico da produção: agrônomos, muitos agrônomos – talvez seja um 

dos lugares que tem mais agrônomo por hectare –, e essas visitas que a gente faz a outros 

estados, outras regiões, outros países, e o fato de o grupo estar unido. No mínimo, uma vez por 

semana existe um dia de campo, onde os produtores visitam a propriedade de quatro, cinco 

outros produtores, onde se troca experiências. Sempre se aprende mais alguma coisa. Então, 

essa interação, esse espírito de grupo é muito importante. Toda semana a gente tem uma reunião 

informativa de mercado, então, toda semana o produtor está atualizado com o mercado, o que 

um faz, o que o outro faz; a nossa área comercial sente o que é bom para o produtor, o que ele 

quer, o que não quer. Então, são todos fatores que interagem para cada um... aumenta 1, 2, 3% 

na eficiência do produtor e dá esse bom resultado que está aí. 

 

M.G. – Vocês têm uma preocupação em difundir informação? A cooperativa funciona 

como? As próprias pessoas vêm buscar informações sobre preços de mercado, bolsa? 

 

S.V. – A gente, em geral, se restringe aos cooperados. A gente está aberto a novos 

cooperados. Essa cultura da empresa que a gente construiu dentro da nossa empresa 

cooperativa, às vezes, quem está fora acha um pouco difícil aceitar, ou entender exatamente 

isso, que um cooperado, quando entra aqui, tem que pagar tipo uma joia, como se você 

participasse de um clube, alguma coisa, e que é um valor relativamente elevado, e ele assusta 

um pouco. Por que a gente faz isso? Porque a gente quer que o cooperado produtor entre ciente 

de onde está entrando, e que é para entrar para ficar; não é para entrar, experimentar e... 

 

M.G. – E ir embora. 

 

S.V. – ...e ir embora. E diversos têm entrado, e a grande maioria entra e fica. Essa 

questão de fazer as coisas em conjunto em geral é melhor, mas existem problemas, que têm que 

ser discutidos. Então, nem todos aceitam isso. Mas a gente é aberto, sim, à entrada de outros 

produtores, mas, por exemplo, uma reunião informativa, ela é para os cooperados; ela não é 

para terceiros. Mas, por exemplo, acho que em torno de 35% dos insumos que vendemos, 

vendemos para terceiros, com vendedores que também são técnicos agrônomos, que acabam 

repassando esse know-how que a gente tem na cooperativa, acabam repassando para esses 

terceiros. Com o tempo – essa que é a nossa estratégia –, com o tempo e com calma, esses 
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produtores vão comprando insumos podem entregar a produção, vão conhecendo e falam: 

“Puxa vida! Por que não ser cooperado numa empresa dessas?”. 

 

M.G. – Vocês plantam orgânicos aqui? Existe alguém trabalhando com orgânicos? 

 

S.V. – Não, não. A gente não tem nenhum produtor que trabalha... 

 

M.G. – Com orgânicos. 

 

S.V. – Não. Se for, é alguma coisa de fundo de quintal, só para uso próprio. Mas em 

geral, não. 

 

M.G. – Nada significativo. 

 

S.V. – Não. É agricultura técnica, profissional, com transgênico, com defensivos. É o 

que a gente acredita que dá. A agricultura orgânica também pode dar resultado econômico, e 

não deixa de ser bom para a saúde, mas a gente tem a convicção de que o que nós fazemos 

também é bom para a saúde e que, tecnicamente, traz mais resultados e, principalmente, 

consegue alimentar o mundo hoje. Se a agricultura fosse toda orgânica, a gente ia ter que 

desmatar a Amazônia para conseguir atender a população do mundo todo. Não consegue a 

produtividade que a gente consegue com os meios modernos. 

 

M.G. – Existe uma...? O senhor falou em desmatar a Amazônia, existe uma preocupação 

em termos de recomposição de matas aqui dentro, reflorestamento? 

 

S.V. – Sim. Quem trabalha isso, principalmente, é a Associação dos Irrigantes, mas que 

tem um apoio muito grande da gente, também. Mas a gente está hoje em torno de 600 mil 

mudas nativas plantadas, já – a maioria, na APP10, nas beiras de água, e mais alguma coisa fora 

disso, também. Como a gente é irrigante, a gente, mais do que qualquer um, quer proteger a 

água, quer ter água, quer poder usar a água. Então, esse é o motivo principal por que a gente 

tem essa preocupação com o meio ambiente. E é muito claro que, nos últimos 20 anos, o meio 

                                                
10 Área de Preservação Permanente (APP). 
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ambiente aqui mudou. A caça é proibida e não acontece mais. Com esses plantios de muda 

nativa, a fauna está voltando. 

 

M.G. – Está voltando? 

 

S.V. – Está voltando. A gente vê capivara; as diversas aves, e já com papagaio e tucano; 

onça... 

 

M.G. – Tem a questão de onça, não é? 

 

S.V. – ...onça, cachorro do mato, e por aí vai. Então, a gente acha bonito. Mas sem 

excesso de ideologia. Eu acho que o reflorestamento da APP é importante, é necessário e é bom; 

agora, 20% de Reserva Legal, eu acho que é uma coisa desnecessária. Como engenheiro 

florestal, eu tenho consciência de que pequenos fragmentos florestais não preservam o meio 

ambiente. Eu tenho, lá na fazenda, bugio e mico, em um pequeno fragmento florestal, e já 

plantei árvores frutíferas, árvores em volta, para tentar ajudar esses bichinhos a sobreviver. Mas, 

em geral, uma onça, um animal, ele precisa de uma área muito maior para preservar a espécie 

do que três ou quatro hectares em cada fazenda. Então, a preservação de espécies se faz em 

grandes reservas estaduais e nacionais que o Brasil já tem. Tem mais do que qualquer outro 

país, eu acho. Então, acho que o Brasil já tem reservas suficientes para preservar o meio 

ambiente. E isso tem que ser preservado. Agora, obrigar os produtores a plantar 20% de mata 

em sua fazenda ou comprar outras matas em outras regiões, que é permitido, eu acho que é um 

imposto muito pesado que se coloca em cima do agricultor e que vai, sim, afetar a produção nos 

próximos anos. Eu hoje, pessoalmente, estou fazendo reserva de caixa para poder comprar uma 

mata para poder... Então, nos próximos cinco anos, eu não vou aumentar a minha produção; eu 

vou restringir a minha produção para tentar comprar alguma mata nativa ou plantar alguma 

mata nativa. E, no meu raciocínio, se o Brasil, por alguns anos, não aumentar sua produção 

devido a esse fator, vai faltar produção. Vai faltar produção, principalmente, de produto de 

consumo interno, que é feijão, milho e arroz. Faltando, o preço vai aumentar. Eu, como 

produtor, vou ganhar com isso. A produção vai ser mais cara e eu vou ganhar mais dinheiro 

com isso. Isso não é tão problema para mim. Só quem vai pagar isso é o povão. O grande povo 

que consome esses produtos é que está pagando um imposto para eu plantar uma mata nativa 
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que, no meu entender, essas reservas, são obrigação do Estado, e que já tem, que não precisava. 

Então, eu acho que é um imposto mal pensado. Acho que não precisaria. Só essas APP, eu acho 

que estaria de muito bom tamanho. E as reservas que o Estado tem, que cuidasse bem disso. 

Têm muitas reservas que foram declaradas de utilidade pública, mas ainda não estão 

desapropriadas. Acho que se a sociedade acha isso importante, então, vamos fazer isso primeiro. 

 

M.G. – Vocês têm alguma preocupação, já que vocês exportam uma parte do que vocês 

produzem, de se adequar a esses...? O mercado internacional impõe padrões muito rígidos de 

qualidade na produção. Existe alguma preocupação nesse sentido, de adequar a forma da 

produção aqui, como ela é feita, a essas exigências do mercado internacional? 

 

S.V. – Sim. A gente, dentro da área da cooperativa, a gente já tem algumas certificações 

que deixam pronto para trabalhar no mercado internacional. 

 

M.G. – Em que produtos? 

 

S.V. – Na área de cereais e algodão. E na área de produção de frutas, que a gente 

comentou muito pouco hoje, mas a gente... pêssego, ameixa e nectarina, em que a maioria dos 

produtores já está dentro da Eurep, dentro das normas sanitárias europeias. 

 

M.G. – Que são muito rígidas, muito duras. 

 

S.V. – São muito exigentes, em termos de só usar defensivos regulamentados; a mão de 

obra ser contratada de forma legal; você ter instalações sanitárias para essa mão de obra; onde a 

fruta é embalada, que tenha toda a higiene. Então, todos esses aspectos, os produtores já estão 

preparados para isso. E já tentamos exportar alguma coisa, mas em geral enrosca em preço, em 

condições econômicas. Mas a gente, tecnicamente, está pronto para isso. 

 

M.G. – O senhor tinha falado de polpa de maçã. Vocês produzem maçã ainda? A maçã 

precisa de muito frio, não é? 
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S.V. – A polpa de maçã, a gente não produz mais, essa área industrial foi desativada, 

mas, recentemente, a gente está com um incremento, graças a duas novas variedades de maçã 

que conseguem produzir uma maçã de qualidade antes de Santa Catarina. Novamente, isso é 

típico da nossa região, embora a região não seja muito boa para maçã, mas existem algumas 

variedades que conseguem produzir uma boa maçã, com uma produtividade razoável, com 

preços um pouco melhores, para que a gente entre, principalmente em dezembro, nas festas de 

final de ano, em dezembro e janeiro. 

 

M.G. – Vocês conseguem tirar antes deles? 

 

S.V. – Isso. Então, essa maçã está voltando. É uma maçã muito bonita. 

 

M.G. – E a área industrial? O que vocês beneficiam aqui? 

 

S.V. – A área industrial, basicamente, ela é direcionada à produção: beneficiamento e 

armazenagem de produção de cooperado. Então, a gente seca e armazena cereais... 

 

M.G. – Vocês têm silos? 

 

S.V. – Temos silos, temos secadores aqui, nessa unidade, aqui na Holambra, mas 

também em Itapeva e Taquarivaí, e temos então duas usinas de algodão que fazem o 

beneficiamento do algodão bruto que vem da fazenda: tira a semente, fica o algodão em pluma e 

esse algodão em pluma vai para as tradings, fiações, comerciantes na área do algodão. A gente 

tem alguns planos, ainda distantes, de trabalhar a industrialização. Já fizemos algum estudo de 

fazer a fiação de algodão, de fazer uma indústria de óleo de soja, de fazer uma indústria de 

polpa de frutas. Mas em geral a gente esbarra na escala. A gente, dentro da nossa região, é 

relativamente grande, mas se começar a comparar com as multinacionais, somos muito 

pequenos. A gente, para entrar nisso, vai fazer um estudo muito bem feito. Temos feito os 

estudos na área de laranja, “vamos fazer suco ou não?”; já pensamos, já estudamos a usina de 

cana, mas sempre a gente... 

 

M.G. – Vocês têm cana também? 
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S.V. – Não. Mas a região tem. Então, se os produtores tiverem interesse em plantar cana, 

a gente já fez esse estudo, “seria interessante a cooperativa fazer?”. Mas aí a gente precisa de 

uma área muito grande de cana, para fazer, então, a conclusão é: é melhor não. É melhor a gente 

trabalhar em parceria, junto com as grandes tradings multinacionais e indústrias, do que a gente 

querer competir com eles. 

 

M.G. – O que vocês têm aqui em termos de indústria é suficiente para beneficiar a 

produção de vocês? Ou vocês têm que beneficiar fora, também, uma parte? 

 

S.V. – Nos anos 70, a cooperativa investiu em silos e beneficiamento – vou citar dois 

números que é fácil de guardar –, até 2000, pode-se dizer, a gente manteve a mesma capacidade 

do final dos anos 70, que era de 30 mil toneladas de armazenagem de cereais e 15 fardos/hora 

de algodão. De 2000 até hoje, a gente teve que correr atrás do crescimento do cooperado. A 

gente, em alguns momentos, passou muito apertado, de quase não dar conta. Nesse momento, a 

gente está com um barracão de lona alugado para guardar algodão, para dar conta da produção 

do cooperado. Mas aquelas 30 mil toneladas hoje são 130 mil toneladas; aqueles 15 fardos/hora 

hoje são 75 fardos/hora. Então, de 2000 para cá, a gente teve um crescimento muito rápido: em 

média, são 20% ao ano de crescimento da produção do cooperado, e a capacidade da 

cooperativa sempre acompanhou isso. 

 

M.G. – E como é que o senhor vê o futuro na região e o futuro da agricultura no Brasil, 

do agronegócio? 

 

S.V. – O futuro, a gente vê diversas projeções, das pessoas mais entendidas, de 

crescimento: uns falando de crescimento de 3%, outros de 4%, outros de 10%. Mas tudo indica 

que tenha esse crescimento. É lógico que têm as crises mundiais aí, mas a tendência é de 

crescimento. O que eu enxergo é que, com as novas tecnologias que vêm, principalmente na 

área de transgênicos, a gente vai conseguir crescer mais rápido em produção do que o consumo 

mundial. Isso, na verdade, já acontece em parte. Ainda bem que os Estados Unidos, hoje, tem o 

programa de álcool a base de milho, porque são mais de 100 milhões de toneladas – duas vezes 

a produção do Brasil – de milho que eles transformam em álcool. Se não fosse isso, a gente 
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estava em outra crise agrícola idêntica à dos anos 80, de excesso de produção. Então, graças a 

essa capacidade de crescimento de produção, acredito, sim, que a gente consegue atender a 

demanda mundial sem precisar desmatar mais, sem precisar integrar muita área nova. A gente 

consegue fazer isso na área que a gente tem hoje. Então, acho que o desafio maior seria: se tiver 

excesso de produção, se a gente consegue, com menores preços, continuar na ativa. Por isso 

essa importância de estar muito atualizado com a tecnologia, para que a gente sempre esteja 

acima da média de produtividade, até porque a média a cada ano vai subindo e quem está abaixo 

vai quebrando. A gente tem que estar acima da média. O que eu vejo é que os produtores, na 

nossa região, ainda têm área para expandir: ainda existem áreas para serem arrendadas e áreas 

para serem compradas. Com os novos meios de transporte e comunicação, fica mais fácil você 

produzir mais longe. A área de atuação, que era de 100 quilômetros, já está se expandindo e 

pode se expandir para 200, 300 quilômetros. Se tiver uma expansão significativa em outra 

região, a cooperativa vai acompanhar. Se tiver outra cooperativa atuante naquela região, a gente 

tem uma visão de que o cooperado deve ser sócio daquela cooperativa. Não precisamos colocar 

uma unidade ao lado de outra cooperativa para competir com ela. O que é importante é o 

cooperado ser atendido por uma cooperativa, seja ela nossa ou outra cooperativa. Isso em 

termos de produtor. E em termos de cooperativa, o futuro é, sim, um desafio. As outras 

cooperativas em volta de nós também estão se fortalecendo e a gente está entrando em áreas de 

sobreposição. Não digo de conflito, ainda, não. Mas pode, no futuro, surgir algum conflito de 

área de atuação entre as cooperativas. Nosso grupo é relativamente unido. Como eu já 

expliquei, a gente tem políticas comerciais que favorecem que o cooperado se mantenha fiel à 

nossa cooperativa. Não proibimos que, em outras regiões, eles se filiem a outras cooperativas. 

Mas pode, sim, ter alguma interação entre as cooperativas. Acho que têm dois caminhos: as 

cooperativas relativamente limitadas, como a nossa, que atua com o grupo que tem, e outras que 

têm a tendência de englobar outras cooperativas, que também é saudável e que pode ser que seja 

isso a tendência que nos aguarde no futuro, nos unirmos com outras boas cooperativas que a 

gente enxergue que também atuam de forma parecida. Por que não se juntar para – aí, sim – ter 

escala para fazer uma indústria, para trabalhar junto? Se não for uma cooperativa, por que não 

voltar a fazer uma união? Como a gente teve o pool de compras, fazer uma união estratégica 

para fazer um investimento que de repente é pesado para uma, mas pode ser feito em conjunto. 

 

M.G. – Está ótimo. Obrigado ao senhor pelo seu tempo e pela entrevista. 
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S.V. – Está bom. 

 

M.G. – Foi muito bom. 

 

S.V. – Para mim é uma satisfação, dar a contribuição. 

 

M.G. – Está ótimo. Obrigado. 

 

[FINAL DO DEPOIMENTO] 

 


