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COMPLEM BATE RECORDE HISTÓRICO
Planejamento, trabalho em equipe e apoio dos cooperados
geram recorde de MEIO BILHÃO DE REAIS em faturamento

Complem Agrícola

O que é Agricultura de
Precisão e como ela pode
beneficiar a sua propriedade
Entender o que é agricultura de
precisão e buscar implementá-la na
propriedade rural é fundamental para
conquistar bons resultados em um
segmento tão competitivo como o
agronegócio. Essa técnica tem sido
cada vez mais difundida e engana-se
quem pensa que ela é restrita às grandes fazendas. Na realidade, a agricultura de precisão pode ser utilizada até
mesmo por pequenos produtores.
O QUE É AGRICULTURA DE
PRECISÃO
Quando falamos sobre o que é
agricultura de precisão, é comum que
pensemos logo na tecnologia, que, de
fato, é um elemento importante para
a aplicação dessa técnica. No entanto,
a agricultura de precisão se caracteriza, principalmente, pelo entendimento de que há uma variabilidade
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no espaço e que é indispensável compreendê-la para gerir a lavoura de
forma mais eficiente. Na prática, isso
significa que em uma mesma área
plantada há características diferentes
em relação aos nutrientes presentes
no solo, à infestação por pragas, ao relevo, à temperatura, entre outros fatores. Dessa forma, quando essa diversidade não é considerada, o agricultor
acaba desperdiçando insumos e impactando o ambiente de forma mais
agressiva, tudo isso sem necessidade.
É nesse sentido que a agricultura
de precisão favorece a produção agrícola: as práticas de manejo e os equipamentos envolvidos nesse conceito
promovem informações que auxiliam
o produtor rural a entender as diversas diferenças que existem dentro de
uma mesma área, fazendo com que a
tomada de decisão seja mais assertiva

e que o uso de insumos e de mão de
obra seja mais eficiente também.
BENEFÍCIOS DA AGRICULTURA DE
PRECISÃO
Após entender o que é agricultura
de precisão, fica fácil relacioná-la com
seus benefícios. O primeiro, e talvez
um dos mais interessantes para quem
esteja pensando em implementar
essa técnica, é a economia no que diz
respeito ao uso de insumos e de mão
de obra. Isto é, se o agricultor percebe
que em determinada área da lavoura
há falta de algum nutriente, mas que
essa ausência não se repete no restante da plantação, ele pode aplicar o
fertilizante apenas na área que apresentou necessidade, sem desperdício
de tempo, insumo e mão de obra, o
que, é claro, também gera redução
de custos. Com informações detalha-

Complem
distribui
mais de R$ 2
milhões aos
cooperados

das sobre a propriedade, o produtor
rural também tem mais facilidade em
administrá-la, identificando oportunidades de melhorias, controlando de
forma mais efetiva todas as operações
e melhorando as atividades. Isso sem
contar que fica muito mais fácil tomar
as decisões corretas desde a semeadura até a colheita.
Além disso, outro pilar importante
da agricultura de precisão é a redução
do risco ao meio ambiente. Afinal, o
uso racional dos defensivos agrícolas
e outros produtos, baseado em dados que revelam a real necessidade
dos insumos na área, faz com que o
ambiente seja menos impactado por
eles, o que também ocorre em relação
a outros aspectos, como a compactação do solo pelas máquinas.

COMPLEM BUSCA
INVESTIMENTOS NESSA
FERRAMENTA
A Cooperativa já está focada nesse
mercado. Em dezembro, a equipe da
Complem Agrícola passou por um treinamento para o uso da agricultura de
precisão. “A ideia é disponibilizar mais
essa ferramenta aos nossos cooperados
e clientes já na próxima safra,” completou
Rivaldo Faleiro, gerente de agronegócios.
“O nosso objetivo é sempre oferecer o melhor para facilitar o trabalho e
a produção de nossos sócios e clientes,
por isso, a Cooperativa está sempre
buscando alternativas em todos os setores. Em 2021 vamos continuar firmes
buscando ferramentas que auxiliem
nesse sentindo,” concluiu Antônio José
da Silva, diretor comercial.
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A partir de 21 de dezembro a Cooperativa começou a distribuir aos
associados mais de R$ 1 Milhão, valor referente ao pagamento de juros
sobre o capital integralizado.
Já em janeiro de 2021 (04/01),
a Complem também passou a disponibilizar mais de R$ 1 Milhão de
bônus em crédito para compras, ou
seja, mais um benefício conquistado
pelos cooperados durante o ano de
2020, quando realizaram suas compras em uma de nossas unidades.
“Vale lembrar que o que possibilita a aquisição de todos os benefícios
oferecidos pela Cooperativa ao longo do ano é o trabalho em equipe:
Conselho de Administração, cooperados e colaboradores. É um ciclo positivo. O que geramos aqui vai refletir
lá na ponta para você, cooperado.
Somando forças e com planejamento, poderemos ir além e, é para isso
que estamos empenhados e trabalhando a favor da coletividade e da
cooperação,” finalizou o presidente
Sérgio Penido.
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Filial de Pontalina
de casa nova
Uma história que começou há mais
de 17 anos e, que, hoje, dá um novo e
grande salto no desenvolvimento de
nossa Cooperativa. Para atender as
necessidades de nossos cooperados
e clientes, o Conselho de Administração entendeu que já era primordial o
crescimento dessa filial, uma das mais
importantes para a Complem.
O projeto saiu do papel e, no dia
oito de dezembro, a Cooperativa entregou uma nova estrutura aos nossos
sócios e a toda comunidade de Pontalina e também da região que fazem suas
compras na Agropecuária Complem.
Durante a solenidade de inauguração do novo e amplo espaço estiveram
presentes autoridades municipais como
o ex-prefeito Milton Ricardo de Paiva, o
então, na época, presidente da Câmara
Municipal Noedson Santiago da Silva,
o presidente do Sindicato Rural de Pontalina, Dr. Sérgio Maia, diretores de cooperativas como a de Cromínia, gerentes
de filiais, cooperados e um de nossos
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cooperados mais antigos o Sr. Ildo Alves que tem propriedade no município
de Mairipotaba e faz suas compras na
unidade de Pontalina. “Para mim é uma
satisfação ver a minha Cooperativa crescer. Nós, produtores esperamos por esse
desenvolvimento. A Complem está de
parabéns,” disse o Sr. Ildo.
Para o município, a ampliação da
filial vai fortalecer ainda mais a economia: “Pontalina e toda população
só têm a ganhar com essa nova estrutura. Bem localizada e ampla, a
Complem vai fomentar nossa economia,” ressaltou o ex-prefeito Milton
Ricardo de Paiva.
“Além de localização estratégica,
em frente à praça principal da cidade,
a loja também conta a partir de agora
com um depósito com capacidade para
armazenamento de rações, insumos e
defensivos agrícolas, assim como Itumbiara e Goiatuba,” confirmou Antônio
José da Silva, diretor comercial.
“A Complem está investindo em
suas filiais, porque sentiu a necessidade de ampliar seus serviços e oferecer um atendimento de maior qualidade aos seus cooperados e clientes.
Em breve, entregaremos a reforma
e ampliação de Aparecida de Goiânia, onde vão funcionar no mesmo
local loja e centro de distribuição de
nossos produtos. Também já está no
cronograma a ampliação das unidades de Edeia, Edealina e Corumbaíba,”
concluiu Sérgio Penido, presidente do
Conselho de Administração.
A Complem conta hoje com uma
grande estrutura. Além da Matriz em
Morrinhos que abriga o setor administrativo, loja agropecuária, supermercado, posto de combustíveis e o Complexo Industrial (laticínio, fábricas de
ração e suplementos minerais e armazém graneleiro), a Cooperativa conta
com dois Centros de Distribuição dos
produtos Compleite, em Aparecida
de Goiânia e Brasília e outras 12 filiais:
Água Limpa, Aloândia, Aparecida de
Goiânia, Buriti Alegre, Caldas Novas,
Corumbaíba, Edeia, Edealina, Goiatuba, Itumbiara, Pontalina e Rio Quente.
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Complem bate recorde

Há 42 anos a Complem vem construindo uma história de sucesso, superando metas e desafios, principalmente nesse último ano. 2020 foi marcado
por grandes desajustes na economia
relacionados à pandemia da COVID-19,
mas com uma equipe afinada e focada
nos mesmos objetivos, apesar das adversidades, a Cooperativa se sobressaiu
em todos os aspectos: seja econômico,
na geração de empregos e fomentando
a economia do município e das cidades
da região. E graças à tomada de decisões assertivas e planejadas, na véspera
do Natal, a Complem bateu um recorde
histórico de Meio Bilhão de Reais em
faturamento. O reconhecimento dessa
conquista é de todos os nossos cooperados que acreditam nessa nova gestão.
Para fazer a engrenagem funcionar,
o Conselho de Administração adotou
medidas que somaram ao desenvolvimento da Cooperativa, entre elas,
serviços de consultoria e um grupo
de planejamento formado por líderes
de setores estratégicos da Complem.
Grupo que trabalhou unido e apresentou resultados juntamente com
suas equipes. Podemos citar exemplos, como no setor de Tecnologia da
Informação, onde houve troca de servidores, sendo adquiridos outros mais
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potentes e para a implantação da Lei
Geral de Proteção de Dados se investiu em serviço de consultoria, ocorrendo também a compra de softwares
de monitoramento contra vazamento
de dados. Na área de Plano de Controle de Produção (PCP), o processo produtivo/comercial/administrativo não
parou mantendo o funcionamento,
seguindo a risca os protocolos de prevenção ao coronavírus. Também man-

teve o gerenciamento do estoque de
suprimento para produção.
O setor financeiro adotou nova
política de trabalho com flexibilização para o recebimento de títulos
em atrasos, em vez de multa e juros
altos, priorizou o histórico e a parceria
com os cooperados e clientes, através
de negociações pontuais e específicas, o que reduziu a inadimplência.
A padronização da tomada de deci-

de 16%. A equipe foi reestruturada e a
área está sendo ampliada, porque está
superando resultados o que facilita a
produção do cooperado e do cliente.
A área comercial também apresentou crescimento de 16% no varejo. A Nutrição Animal cresceu 31% em
comparação ao ano anterior, além de
reformas e investimentos em várias
de nossas 12 filiais localizadas em municípios estratégicos.
O setor industrial da Cooperativa
fechou o ano com o lançamento de
dois novos produtos da linha Compleite: bebida láctea Fruit sabor Côco
e leite pasteurizado zero lactose em
garrafa de um litro. A área comercial
conseguiu cadastrar nossos produtos
em grandes redes atacadistas como

Bretas, Carrefour e Assaí.
Nossas Fábricas de Ração e Suplementos Minerais também bateram
recordes de produção, apresentando
em 2020 a maior produção dos últimos quatro anos.
Para Sérgio Penido, presidente do
Conselho de Administração da Complem, somente com o planejamento
de ações chegamos a esses resultados:
“em 2021, continuaremos focados em
nosso trabalho, apostando sempre no
“planejar”. Em nome de todo o Conselho de Administração agradeço aos
cooperados e aos colaboradores por
todas as nossas conquistas. Parabéns a
todos pelo Meio Bilhão de Reais em faturamento e obrigado pela confiança,”
finalizou o presidente Sérgio Penido.

JUNHO

sões, através de comitê de crédito e
formalização de todas as operações,
também deixou a equipe mais estruturada, agilizando o serviço prestado.
O setor de transporte também passou a funcionar estrategicamente sua
logística, facilitando o trabalho. Houve
a padronização do frete e a busca de
novos parceiros para a redução de custos que chegou a 15%, além de investir
no rastreamento de toda a frota e implantação de localização de rotas fixas.
A Complem Agrícola, um dos braços
da Cooperativa, também foi responsável por um crescimento vertical da empresa em 2020. Na venda de insumos,
por exemplo, o aumento chegou a 52%
em relação a 2019 e o setor já prevê
para 2021 um crescimento na ordem

7

Um ano de
qualidade, um
ano de novos
sabores
‘De dezenas de famílias direto para a
mesa da sua família.’ Com esse lema em
sete de janeiro de 2020 surgia um novo
conceito de feira livre: a Feira da Agricultura Familiar Complem. Pensado
pelo Conselho de Administração e realizado com o apoio
de grandes parceiros, o empreendimento (um braço do Projeto Renda
Complementada) oferece a mais de 50
famílias de pequenos produtores/cooperados, a oportunidade de aumentar
a renda de suas propriedades.
Para Sandra Cardoso, filha de cooperado, lá da Fazenda Aroeira, e que
está aqui desde o início, a Feira representa uma mudança de vida. A arquiteta da cidade grande se transformou
em arquiteta dos doces e ganhou novas oportunidades: “estou sempre in8

ventando algum produto novo, tem a
geleia de pimenta, brigadeiro de café
e vários tipos de doces. Hoje, graças à
Feira, graças à Complem, tenho clientes até em Goiânia que compram por
encomenda. Para mim foi uma oportunidade única e o sentimento é de
gratidão,” comemora a produtora.
E os clientes também comemoram
a chegada da Feira da Agricultura Familiar Complem. A aposentada Maria
Aparecida de Oliveira mora no Jardim
Romano, do outro lado da cidade e faz
questão de vir comprar: "sempre saio
de sacola cheia. Ando um pouquinho,
mas vale a pena, sei que estou comprando produtos fresquinhos," enfatizou a aposentada.
Nossa Feira é modelo para o estado
de Goiás, como a própria primeira-da-

ma Gracinha Caiado disse durante sua
visita: “outros municípios goianos precisam adotar esse exemplo, gerando
renda para os pequenos agricultores,
sem atravessadores e nós vamos ajudar nesse sentido. Fiquei encantada
com o que vi,” disse a primeira-dama.
Para o gestor da Agricultura Familiar
Complem, Robson Rodrigues Gomes,
o balanço desse primeiro ano é extremamente positivo: “muitos de nossos
produtos são conhecidos em todo o
estado, alguns como o requeijão já fez
parte do quadro “Prato do Dia” do Jornal Anhanguera e nossa Feira também
sempre esteve em evidência, tanto nas
mídias locais, como estaduais também,” comemorou o gestor.
O Conselho de Administração também comemora o sucesso de nossa
Feira que acontece toda terça, a partir
das 16h, no estacionamento do Supermercado: “uma promessa cumprida,
mais um benefício entregue aos nossos cooperados. Esse é o papel da Cooperativa. Em breve, vamos ampliá-lo
para que todos os nossos associados
que se enquadram nos critérios desse
projeto possam ser beneficiados,” finalizou o presidente Sérgio Penido.
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Momento Complem Nutrição Animal

Genética de qualidade aliada a uma
boa dieta = melhores resultados para o
seu rebanho

Com a palavra, quem entende do
assunto. Nossos profissionais da Cooperativa, de várias áreas, como, zootecnista, gerente de filiais e equipe de
marketing foram conhecer de perto
alguns exemplos que comprovam a
eficácia e eficiência de nossos produtos da linha Nutrição Animal.
Vamos começar mostrando o exemplo de um de nossos grandes cooperados lá do município de Água Limpa.
Fábio Rocha Gonçalves Prado, proprietário da Fazenda das Flores é filho do
também saudoso cooperado Sr. Nilson
Gonçalves Prado. Pecuarista de corte,
ele diz que há mais de 30 anos é parceiro da Complem e o resultado dessa
parceria não poderia ser melhor: “animais de ótima genética e produtos de
excelente qualidade que só a Complem
oferece fortalecem a qualidade do meu
rebanho, tornando meu negócio ainda
mais rentável,” comemora o cooperado.
A Fazenda das Flores vem utilizan10

do em garrotes de até 12 arrobas o
proteinado corte águas e, após este
peso, os animais começam a receber
as rações corte 17 a pasto em sistema
de semiconfinamento, fornecida em
cochos cobertos para animais nelores
e anelorados em fase de acabamento,
consumindo em torno de 1% do peso
vivo de ração e ganhos acima de 1,6kg/
dia e rendimento de carcaça de 55%,
sendo abatidos com 20 arrobas, em
média, após 100 dias de semiconfinamento trazendo uma lucratividade e
giro rápido para a terminação a pasto.
Assim também acontece com um
de nossos maiores clientes do município de Goiatuba. Advaldes Pereira Júnior, proprietário da Fazenda Canastra
é pecuarista de corte e de leite. Em sua
propriedade existe uma variedade de
animais das raças Nelore, Gir e Girolando. Com orgulho o jovem empreendedor rural mostra seu rebanho e sua
atividade que foi repassada de geração

para geração há mais de 60 anos. “Tudo
começou com o meu avô, depois meu
pai e agora estou dando continuidade
aos negócios, sempre com o apoio da
Complem. A Dieta Total é uma ferramenta que veio para nos ajudar. Além
de prática, reduz mão de obra. Estou
muito satisfeito,” diz o pecuarista.
“Nesta propriedade as novilhas
com peso em torno de 8 arrobas, 240
kg, foram suplementadas com Dieta
Total nas caixas self service e pasto
para atingirem peso de 360 kg, ou
seja, 12 arrobas, para serem emprenhadas ou colocadas embrião, demostrando ótimo ganho de peso e
consumo de ração em torno de 1,5%
do peso vivo, encurtando assim, a pecuária de precisão trazendo animais
super precoces para a reprodução,” finaliza o zootecnista Marcelo Barbosa.

Por Marcelo Barbosa
Zootecnista - RT Complem
Nutrição Animal

DAC informa

Por Alysson Paullineli
médico veterinário

Repasse de Animais: um
benefício a mais que a Complem
oferece a seus cooperados

A formação de um rebanho produtivo é o que todo produtor de leite almeja
para sua propriedade, mas, principalmente, nos dias de hoje, com custos
altos de produção, muitos não conseguem bancar esse custo.
Pensando em nosso cooperado, o Conselho de Administração, desde a Agrotecnoleite 2017, vem trazendo animais melhoradores geneticamente na produção
leiteira para serem repassados aos nossos
associados. “Inicialmente foram repassados 40 tourinhos de raça Holandesa, provenientes de Granjas Leiteiras do município de Castro, no Paraná, contemplando
cooperados de Morrinhos, Caldas Novas,
Rio Quente, Água Limpa, Cezarina, Edealina e Tupaciguara – MG,” disse Alysson
Paullineli, médico veterinário.
A partir da Agrotecnoleite 2019 passaram a ser disponibilizadas fêmeas
prenhas e paridas, já que muitos produtores encontraram dificuldades na
recria dos bezerros, pressa no aumento
da produção, não podendo esperar ciclo completo dos animais ou ainda não
possuírem área suficiente para recriar
as futuras matrizes. Entre 2019 e 2020
foram repassadas cerca de 90 fêmeas,
entre vacas e novilhas, atendendo mais

de 40 propriedades rurais.
O cooperado Wellinton Antônio,
lá do município de Rio Quente, está
bastante satisfeito com a aquisição
dos animais: “comprei, no total, quatro
animais que chegaram a produzir 20
kg de leite por dia, além disso, a forma de pagamento se ajustou ao meu
orçamento e o próprio leite, com o aumento da produção, paga as parcelas,”
disse o cooperado.
O Sr. Osmar José, também do Rio
Quente, comemora: “minhas novilhas
produzem, em média, 15 kg de leite por
dia em pastagem de Braquiaria e suple-

mentadas com ração Complem 24 sólidos, ainda tenho a assistência técnica
gratuita da Cooperativa”.
Já Pedro Estevão, da região do Tijuqueiro em Morrinhos, adquiriu um
tourinho da raça Girolando e conta satisfeito: “fiz o diagnóstico de gestação
e a maioria das vacas já está prenha do
tourinho que comprei em 2020”.
“Para 2021 a Complem deverá disponibilizar mais de 100 novilhas para
repasse ao longo do ano aos nossos cooperados. A meta é beneficiar o maior
número de sócios possível”, afirmou Leonardo Daniel, Diretor de Produção.
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DESPENCARAM OS
PREÇOS DOS
MEDICAMENTOS
VETERINÁRIOS NAS
LOJAS AGROPECUÁRIAS
COMPLEM

