
ATA DA 06ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO
DESENVOLVIMENTO RURAL E DO AGRONEGÓCIO - CMDRA

Realizada  em 05/02/2021,  às  14:30  pelo  endereço  virtual
https://meet.google.com/rms-wyzn-wvr

Presentes os membros do conselho: Adriano Tosoni da Eira Aguiar, Ana Maria
Heuminsk de Ávila, Cristina Criscuolo, Daniella Farias Scarassatti, Francisco de
Andrade  Nogueira  Neto,  José  Benedito  Napoleone  Silveira,  Luis  Fernando
Amaral Binda, Luiz Guilherme Rebello Wadt, Marcelo Augusto Boechat Morandi,
Marco Túlio Ospina Pátino, Maria Elita Chiosini, Ricardo de Oliveira Munhoz e
Susanna Margreta von Bulow Ulson. Como convidadas: Adriana Flosi e Thamara
Helena Almeida D’Angieri

Dando  início  a  reunião,  o  presidente  do  Conselho,  Francisco  de  Andrade
Nogueira Neto,  colocou em votação a Ata da reunião anterior,  previamente
encaminhada, sendo a mesma aprovada por todos. Na sequência, ele abordou
as recentes ações do governo do Estado de São Paulo no sentido de alterar o
tratamento dado a alguns segmentos da economia na questão do ICMS. Entre
os  setores  afetados,  encontram-se  os  de  alimentos,  insumos  e  produtos
agropecuários,  que  poderão  ter  suas  alíquotas  majoradas,  prejudicando  os
negócios  de  produtores  e  empresas,  com  consequente  aumento  de
desemprego  e  de  preços,  num  momento  em  que  a  economia  ainda  está
sofrendo  com  os  efeitos  da  pandemia.  Ele  mencionou,  e  propôs  levar  ao
conhecimento  dos  conselheiros,  documento  que  reúne  manifestações  de
diversos sindicatos, cooperativas e associações do Estado contra o aumento da
tributação, documento este endereçado aos deputados estaduais. Propôs que o
Conselho também se manifeste no mesmo sentido. Em seguida, o presidente
registrou  a  presença  da  Sra.  Adriana  Flosi,  recém-empossada  no  cargo  de
Secretária de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo, a quem passou
a palavra para que ela pudesse se dirigir aos conselheiros. A sra. Adriana Flosi
cumprimentou os  conselheiros e a palestrante do dia e destacou a importância
da  cooperação  entre  prefeitura,  Conselho  e  Sindicato  Rural,  sugerindo  a
realização de reunião presencial com dirigentes do sindicato para breve. Sobre
a questão do ICMS, ela informou que considera justa a reivindicação do setor,
mas afirmou que um posicionamento a respeito depende da concordância do
prefeito, uma vez que outros setores, além do agro, também foram atingidos.
Relatou que a prefeitura recebeu há poucos dias a visita do Secretário Estadual
de Agricultura, que veio informar sobre as diretrizes que estão norteando a
atuação  da  secretaria  e  sobre  projetos  em  andamento  naquela  pasta.
Agradeceu a oportunidade de falar ao Conselho e se colocou à disposição para
ajudar  o  setor  do agro no que for  possível.  Revelou que está  com agenda
marcada com a presidência da Ceasa para traçar metas para o agronegócio.
Retomando  a  palavra,  o  presidente  Francisco  solicitou  que  o  secretário  do



Conselho apresentasse a palestrante do dia, sra. Thamara D’ Angieri, gerente
de  comunicação  e  marketing  do  Veiling  Holambra,  que  discorreria  sobre  a
história  e  o  desempenho  empresa,  a  situação  do  mercado  de  flores  e  as
perspectivas  para  o  setor  no  pós-pandemia.  O  secretário  destacou  a
competência da palestrante, a qual está há muitos anos à frente da  área de
marketing da empresa e ressaltou também que o Veiling Holambra é uma das
empresas que melhor faz uso da tecnologia na condução de suas atividades,
dentro do setor de agronegócios do Brasil. A sra. Thamara iniciou informando
que as vendas vêm crescendo, em média, 10% nos últimos cinco anos e que o
empreendimento  é  responsável  pela  geração  de 209 mil  empregos  diretos,
sendo 81 mil na produção, 112 mil no varejo e o restante em outros segmentos
da cadeia. Disse que a cooperativa iniciou suas atividades em 1950 com um
grupo de holandeses dedicados a produção de gladíolos, e que a introdução do
clock e do sistema de leilões aconteceu em 1989. Atualmente, a cooperativa
ocupa uma área de 800 mil m2 no município de Santo Antônio de Posse, sendo
que 8 mil m2 são de câmaras frias. Os leilões no sistema clock, o coração da
empresa, como ela definiu, ocorrem diariamente e envolvem um contingente
de 610 clientes cadastrados e 400 produtores cooperados. Com o advento da
pandemia,  foi  necessário  fazer  adaptações  no  auditório  onde  ocorrem  os
leilões,  o qual  comporta  446 bancadas,  para que as vendas não sofressem
interrupções. Ela explicou que o sistema clock é responsável por cerca de 40%
das vendas totais e que existem outras frentes de vendas, entre as quais o
B2B, o sistema de vendas antecipadas, esta última uma modalidade também
potencializada pela pandemia, e a intermediação, através da qual uma equipe
de  profissionais  do  Veiling  assessora  fornecedores  e  clientes no
estabelecimento de contratos entre si, estipulando quantidades e preços por
um prazo determinado. Apesar dos problemas em 2020, que resultaram numa
queda  de  cerca  de  30%  no  segmento  flores  de  corte,  o  faturamento  da
empresa  apresentou crescimento de 10% no ano,  fruto  de adaptações que
foram introduzidas e de campanhas publicitárias levadas a efeito. Ela revelou
que o início dos problemas se deu em março de 2020, sendo que no período
março/abril  o  faturamento  foi  zero,  resultando  no  descarte  de  produtos
equivalente a quinze dias de funcionamento. Após quinze dias de interrupção,
foi  iniciado  trabalho  em  conjunto  com  o  Ibraflor  –  Instituto  Brasileiro  de
Floricultura,  visando  a  retomada  dos  negócios  e  apoiado  em  ações  de
marketing relacionadas às datas comemorativas. O Ibraflor se empenhou em
deixar  evidente  para  o  governo  que  o  setor  de  flores  também é agro  e  o
movimento  teve  apoio  do  governo  do  Estado,  através  do  Secretário  de
Agricultura. O empenho era para que não fossem fechados os pontos de venda.
O início da recuperação aconteceu no mês de maio com o Dia da Mães.  A
empresa  adotou  medidas  compensatórias  como  o  adiantamento  do  fundo
rotativo,  antecipando  pagamentos  aos  produtores  e  mudando  a  forma  de
acesso  do cliente,  com a potencialização do  e-commerce,  o  incremento  de
tecnologias  e  das  ações  nos  pontos  de  venda.  Segundo a  sra.  Thamara,  o
movimento  recebeu  apoios  expressivos,  como  o  da  apresentadora  Ana



Hickmann,  que abraçou a causa que tinha como um dos objetivos criar  no
consumidor  o  hábito  de  ter  flores  dentro  de  casa,  ação  esta  baseada  na
premissa  de  que  o  consumo  per  capita  no  Brasil  ainda  é  muito  baixo  se
comparado  com  outros  países,  como  a  Argentina,  por  exemplo.  Com  a
pandemia,  criou-se uma força tarefa tendo como principal objetivo o de cuidar
do cooperado, além de estimular a continuidade dos clientes, sempre contando
com  a  parceria  do  Ibraflor.  Apresentando  alguns  números  decorrentes  da
pandemia,  ela  mencionou  que  o  setor  de  flores  de  corte  foi  o  mais
severamente atingido, sofrendo perdas calculadas em R$ 800 milhões, sendo
50%  dessas  perdas  verificadas  no  varejo,  o  que  levou  a  empresa  a
implementar  serviço  de  apoio  ao  setor  em  questões  formais  e  de
documentação.  Por  outro  lado,  segmentos  de  paisagismo  e  flor  de  vaso
apresentaram crescimento em torno de 10% no período. Para a palestrante, o
que fica evidenciado para o futuro próximo é a importância da tecnologia na
condução  de  negócios  em  todos  os  setores  da  cadeia  de  produção  e
distribuição,  visando  maior  eficiência,  melhoria  da  qualidade  e  redução  de
custos,  citando  como  exemplo  a  adoção  de  estufas  preocupadas  com  a
sustentabilidade. No âmbito da Cooperativa, ações de  sustentabilidade foram
levadas a efeito com a implantação da usina fotovoltaica, que vai suprir 18%
das  necessidades  da  empresa,  e  o  reservatório  de  águas  pluviais.
Especificamente em relação ao Veiling, o objetivo é conectá-lo com o mundo, o
que tem sido dificultado por problemas como o custo de insumos, o câmbio
desvalorizado  e  falta  de  materiais.  Mencionou  que  a  operação  dos  leilões
passará a ser feita com cinco relógios em vez dos três atuais e que o custo
dessa  evolução é  calculado em euros.  Entre os  caminhos  a  seguir,  citou  a
tentativa de formar fornecedores no próprio Brasil, o que tem sido positivo, e
que  a  plataforma  digital  da  empresa  deverá  passar  de  holandesa  para
brasileira,  informando  ainda  que  a  empresa  conta  com  consultorias  nos
Estados Unidos e na Holanda, que auxiliam na busca de equipamentos e novas
tecnologias.  A  sra.  Thamara  falou  também  sobre  o  empreendimento  Gran
Flora,  um mercado associado  ao Veiling  e  que reúne lojas  de  acessórios  e
produtos que ajudam a compor o mix para os compradores e possibilitam que
negócios de menor porte possam alcançar o limite mínimo de compras exigido
pelo regulamento. Terminada a exposição e aberta a palavra aos participantes,
a palestrante foi questionada se via espaço para incremento da produção de
flores,  notadamente  na  região  da  APA  de  Campinas,  permitindo  o
aproveitamento  de  terras  ociosas,  ela  respondeu  considerar  que  existe
potencial para aumentar a produção e destacou a importância da região de
Campinas. E, nada mais havendo a tratar, o presidente do Conselho deu por
encerrada a reunião e eu, José Benedito Napoleone Silveira, elaborei a presente
ATA.

Campinas, 05 de fevereiro de 2021.




