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EMPRESA É DESTAQUE EM DUAS CATEGORIAS NO PRÊMIO  
VISÃOAGRO “SACCHARUM” 2013 

Foi realizada na noite de 28 de novembro, no Espaço 
Golf, em Ribeirão Preto – SP, a premiação Visãoagro 
“Saccharum” 2013, um dos principais eventos do 
calendário sucroenergético. A premiação reconheceu 
e homenageou empresas, organizações e pessoas 
que se destacaram nas áreas agrícola, industrial e 
administrativa do setor sucroalcooleiro, ajudando a 
estabelecer padrões de qualidade e competitividade 
deste, que é um dos principais segmentos do país. 
Nesta ocasião, a Usina Açucareira Guaíra foi 
premiada nas categorias “Produtividade Agrícola”, 
premio recebido pelo Diretor Agrícola Gustavo Villa 
Gomes, o qual teve seu reconhecimento com o 

USINA AÇUCAREIRA GUAÍRA ADERE  
“PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO VALORE”

Criado em 2009, o Programa 
de Certificação Valore, da 
Bayer CropScience, visa, 
entre outros objet ivos, 
agregar valor aos produtos 
o r i u n d o s  do c a m p o , 
assegurar a competitividade 
ao produtor brasileiro dentro 
de um mercado global 
exigente por qualidade e 

preocupado com questões ligadas à sustentabilidade 
da cadeia de produção. O Programa Valore, já 
reconhecido nas culturas de uva, café e soja, por meio 
de parcerias com grandes empresas e usinas, inicia 
um novo ciclo de certificação em cana e agora voltado 
para o cliente Usina Açucareira Guaíra. O programa da 
Bayer CropScience com a Usina Guaíra, já começou 
o planejamento e a execução de suas atividades em 
2014. “A Usina Açucareira Guaíra é fundamental para 
o programa Valore, assim como o Valore se encaixa 
perfeitamente nos padrões de produção sustentável 
de cana pela Açucareira Guaíra”, salienta o gerente de 
Cultura Cana da Bayer CropScience, Paulo Donadoni. O 
principal objetivo do programa é agregar valor à cadeia 
produtiva e assegurar a competitividade do produtor 

brasileiro, por meio do acompanhamento rigoroso do 
processo de produção agrícola. As áreas agrícolas 
de produção de cana da Usina passam por um 
diagnóstico realizado por uma consultoria contratada 
pela Bayer, no qual é desenhado, se necessário, 
um plano de adequação da fazenda, que resultará 
no acompanhamento técnico de profissionais da 
Bayer durante a produção. Dividido em três níveis 
– bronze, prata e ouro – o Valore engloba várias 
frentes até chancela máxima do produto, a ouro. 
Além da preocupação com a sustentabilidade da 
cultura e com o meio ambiente, o projeto oferece 
ao agricultor benefícios como: sustentabilidade dos 
negócios no longo prazo; diferenciação do produto, 
assistência técnica e expertise de profissionais 
da Bayer CropScience; boas práticas agrícolas, 
com uso racional de insumos e recursos naturais; 
qualificação profissional; melhor gestão dos 
negócios – alocação/utilização dos recursos de 
forma mais eficiente; além da diminuição dos custos 
da produção; e maior produtividade. Toda a equipe 
técnica da Usina Açucareira Guaíra está empenhada 
na conquista do selo bronze, e a expectativa é que 
ao longo do tempo conquistemos os 3 níveis de 
certificação eleitos dentro do programa Valore. 

prêmio “Personalidades que se destacaram no ano 2012/2013” e “Mecanização da Colheita”, sendo este 
recebido pelo Gerente de Planejamento Agrícola Marcelo Stabile Ulian, o qual também foi reconhecido com 
o prêmio “Os gerentes que se destacaram no ano de 2012/2013”. A escolha dos laureados desta versão foi 
realizada através de sondagem junto às principais 40 unidades produtoras do Brasil, compreendendo um 
universo equivalente a 20 % de toda a capacidade de processamento de cana-de-açúcar do país, abrangendo 
os Estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Goiás e Alagoas.
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EMPRESA INOVA EM MAIS UMA TECNOLOGIA:  
GESTÃO VEICULAR / RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS
A Usina Açucareira Guaíra inovou mais uma vez na sua área de Tecnologia da Informação, trazendo o sistema de Gestão 
Veicular com Rastreador. Esta tecnologia foi implantada em toda sua frota de veículos leves e utilitários, e com isto a 
empresa passa a ter um controle eficaz em rastreamento, velocidade e veículo parado com motor ocioso gerando maior 
disponibilidade do veículo, redução de acidentes, redução de multas, maior economia em combustível, localização exata 
do veículo via GPS/GPRS, diminuição dos gastos com peças/pneus e principalmente com a segurança e integridade 
física de seus colaboradores. Com o sistema é possível mapear todas as fazendas e rodovias, determinando qual 
velocidade ou ponto de interesse que o condutor deve trafegar. É com este e outros grandes investimentos que a Usina 
Açucareira Guaíra mantém seu padrão e qualidade nos processos de controle e manutenção.

USINA AÇUCAREIRA GUAÍRA ATINGE RECORDE EM ÍNDICE DE 
EFICIÊNCIA AGRÍCOLA NA SAFRA 2013/14 

Na safra 2013/2014, pela primeira vez na história da produção de 
cana de açúcar da Usina Açucareira Guaíra, a unidade atingiu o 
valor de 235 para o IEA (Índice de Eficiência Agrícola).  Segundo 
os critérios de classificação estabelecidos pela empresa, este 
valor, além de ser considerado EXCELENTE é também recorde 
(veja Tabela 1 e 2). Desde 2005 a Usina Açucareira Guaíra vem 
calculando o Índice de Eficiência Agrícola (IEA).  A eficiência 
agrícola de uma usina pode ser medida por parâmetros como: 
área cultivada com cana planta e soqueira, produtividade média 
por corte, idade média do canavial e produção de açúcar por 
tonelada de cana. É certo, no entanto, que a eficiência agrícola 
não depende somente destes indicadores, mas certamente estes 
são os principais. A produtividade média de cana na safra 2013/14 
foi de 103,5 t/ha, enquanto que o ATR médio da safra foi de 136 
kg de açúcar por tonelada de cana e a idade média do canavial 
de 4.0 anos (Tabela 1). Foi um ano excepcionalmente bom para 
a Usina Açucareira Guaíra que obteve alta produtividade de 
cana associada a uma excelente qualidade da matéria prima. 
Com estes resultados, a empresa torna-se uma forte candidata a 
uma das mais eficientes unidades produtoras de cana de açúcar 
do setor sucroalcooleiro Brasileiro. Segundo dados do CTC/Pampa 
(“Benchmarking”), pesquisa que inclui mais de 182 unidades 
participantes na região Centro-Sul, a Usina Açucareira Guaíra obteve 
o recorde de produção de açúcar por hectare (14,04 t/ha de açúcar). 
Os resultados da produção agrícola são de fato surpreendentes, e 
mesmo com um canavial com idade média avançada, superior a 
4,05 anos, a unidade obteve produtividade 30% superior a média 
da região Centro-Sul e 24% superior a média do Estado de São 
Paulo (Figura 1). Com relação a matéria prima, a unidade produziu 
35% a mais de açúcar por hectare do que a região Centro-Sul e 

Tabela 1. Evolução da Eficiência Agrícola da  
Usina Açucareira Guaíra (Período 2005 – 2013).

Tabela 2. Classificação do desempenho agrícola  
utilizado na Usina Açucareira Guaíra

Figura 1. Produtividade Média da Cana Planta e 
Soca (TCH) na safra 2013/14, nas regiões Centro-
Sul, Estado de São Paulo, Município de Ribeirão 
Preto e Usina Açucareira Guaíra.

Figura 2. Média da Produção de Açúcar (TPH) na 
safra 2013/14 na região Centro-Sul, São Paulo, 
Ribeirão Preto e Usina Açucareira Guaíra.
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SAFRA Produtividade
Média

ATR
Médio

Idade Média 
Canavial Indice

Efic. Agrícola Classificação
Ano t/ha kg/t anos

2005/2006 106,3 137 3,1 229 Excelente

2006/2007 98,5 141 3,4 226 Excelente

2007/2008 90,7 142 3,7 223 Excelente

2008/2009 89,9 139 3,7 220 Excelente

2009/2010 104,3 134 3,6 230 Excelente

2010/2011 95,0 134 3,5 226 Excelente

2011/2012 82,4 133 3,9 211 Bom

2012/2013 96,4 138 4,1 230 Excelente

2013/2014 103,5 136 4,0 235 Excelente

(IEA) Índice de Eficiência Agrícola Avaliação

RUIM < 200

SATISFATÓRIO 200 - 209

BOM 210 - 219

EXCELENTE > 220

28% a mais do que a média do Estado 
de São Paulo (Figura 2). Na safra anterior 
(2012/13), a Usina Açucareira Guaíra foi 
reconhecida com o prêmio de Campeã 
Brasileira de Produtividade Agrícola 
pelo Grupo IDEA e CTC - Centro de 
Tecnologia Canavieira, por ter alcançado 
o maior índice de produtividade de todo 
o país, resultado da aplicação da mais 
alta tecnologia de produção de cana 
de açúcar. Segundo dados do CTC/
Pampa, a Usina está liderando o ranking 
da Região Centro-Sul da Safra 2013/14:  
A equipe técnica da Usina Açucareira 
Guaíra está muito otimista e busca 
novamente o título de Campeão de 
Produtividade, considerando que o 
desempenho agrícola da safra 2013/14 
foi superior ao da safra 2012/13.
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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA A OTIMIZAÇÃO DE 
 PROCESSOS AGRÍCOLAS

Sempre em busca de novas tecnologias aliadas à sustentabilidade 
econômica e socioambiental, a Usina Açucareira Guaíra, em 
parceria com a Syngenta, implantou em outubro de 2013 o software 
SMART IPM BROCA – Sistema para Predição de Áreas Favoráveis 
à Ocorrência da Broca da Cana-De-Açúcar (D. saccharalis) 
e Otimização do Manejo Integrado da Praga. O sistema foi 
desenvolvido pela empresa Smartbio Tecnologia, com apoio das 
agências governamentais FINEP, FAPESP e CNPq, sendo inclusive 
apresentado na RIO+20. Através da inteligência artificial do sistema, 
é possível prever e indicar onde, quando e como realizar o controle 
da broca, permitindo a otimização do uso de todos os recursos para 
o manejo integrado como veículos, equipes, produtos químicos e 
agentes de controle biológico. Com o uso do SMART IPM BROCA 
desde outubro de 2013 a eficiência do levantamento da praga 
dobrou em relação ao método convencional e foi possível 
identificar com maior precisão as áreas a serem controladas. 
Com isso, a empresa reduzirá ainda mais as perdas causadas 
pela praga, com maior eficiência e menor impacto ambiental.

EMPRESA APOIA PROERD – PROGRAMA EDUCACIONAL DE 
RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA EM IPUÃ-SP

O PROERD tem como base o D.A.R.E. 
(Drug Abuse Resistance Education), e 
foi criado pela Professora Ruth Rich, 
em conjunto com o Departamento de 
Polícia da cidade de Los Angeles, EUA, 
em 1983. Atualmente o Programa está 
presente nos 50 estados americanos, 
e em 58 países. No Brasil ele chegou 
em 1992 através da Polícia Militar 
do Estado do Rio de Janeiro, sendo 
que desde 2002 se estendeu à todos 
os Estados brasileiros. O Programa 
é pedagogicamente estruturado em 
lições, ministradas obrigatoriamente 
por um policial militar fardado, que 
além da sua presença física em sala 
de aula como educador social, propicia 
um forte elo de ligação na comunidade 
escolar em que atua, fortalecendo o 

trinômio: Polícia Militar, Escola e 
Família. As ações do PROERD 
no município de Ipuã foram 
comandadas pelo instrutor e 
Policial Militar Paulo Rubens no 
ano de 2013 e foi ministrado nas 
Escolas Públicas e Particulares, 
no 5º ano e 7º ano do Ensino 
Fundamental, na educação 
infantil. Mais de 300 estudantes 
concluíram o programa, que 
tem o objetivo de informar e 
conscientizar as crianças sobre 
os riscos das drogas. As crianças 
aprenderam sobre os riscos e 
as consequências do uso de 
drogas lícitas e ilícitas. Além 
disso, tiveram aulas de como 
evitar o assédio de traficantes 

e usuários e como dizer ‘não’ às 
tentações e ardis do submundo dos 
entorpecentes de forma segura. Os 
alunos também tiveram palestras 
sobre bullying e violência nas 
escolas e nos lares. De acordo com 
o Policial Militar Paulo Rubens, 
instrutor do PROERD, a missão dos 
jovens que passaram pelo programa 
vai além da simples conscientização 
individual, eles devem se 
transformar em propagadores 
da mensagem pregada pelo 
PROERD. As cerimônias de entrega 
dos certificados de conclusão 
do Programa Educacional de 
Resistência às Drogas e à Violência, 
promovido pela Polícia Militar do 
Estado de São Paulo ocorreram no 
final do mês de Outubro passado 
e a Usina Açucareira Guaíra 
patrocinou as camisetas de todas 
as crianças participantes do 
projeto e acredita na importância 
da conscientização e instrução a 
cerca das drogas. Parabenizamos 
a Polícia Militar na pessoa do 
Sarg. Ademir e do Soldado 
Rubens pelo desenvolvimento 
deste trabalho.
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EXPEDIENTE

ATLETA PATROCINADO PELA EMPRESA VENCE O SUL-AMERICANO 
2013 DE LEVANTAMENTO DE PESO NO URUGUAI

O atleta e colaborador da Usina Açucareira Guaíra Reginaldo Francisco Rosa, venceu 
o Campeonato Sul-Americano - 2013 de levantamento de peso realizado no Uruguai. O 
esportista que é patrocinado pela empresa desde 2010 teve uma excelente participação na 
competição, foi campeão na categoria Supino até 93 kgs, quebrou o recorde na modalidade, 
que era 260 kgs ao atingir a marca de 270 kgs. Além da quebra do recorde, o atleta foi premiado 
como o 2.º melhor atleta do evento, que teve a participação de 250 competidores. Com esta 
brilhante performance Reginaldo foi convocado para participar do Mundial que será realizado 
no mês de Maio na Dinamarca, onde participarão somente os 6 melhores atletas brasileiros. 

COLABORADORES DA EMPRESA PARTICIPAM DA  
CAMPANHA OUTUBRO ROSA 2013

A Usina Açucareira Guaíra aderiu à campanha Outubro Rosa com a entrega de fitas 
rosa a todos os colaboradores e bonés às colaboradoras da empresa. O objetivo da 
campanha foi chamar a atenção dos colaboradores para a importância da prevenção 
e diagnóstico precoce dos cânceres de mama e colo uterino. O câncer de mama é o 
tipo mais comum em mulheres e a segunda causa de morte, entre elas, no planeta. 
Este tipo de câncer também pode ocorrer nos homens, porém é mais raro. O risco 
do câncer de mama aumenta com a idade. A descoberta pode ser feita por meio do 
autoexame, exames clínicos e mamografia. Esses exames têm por objetivo a busca 
de nódulos ou outras alterações na mama, que se diagnosticados precocemente 
a chance de cura é maior, possibilitando menor sofrimento a paciente. O movimento popular conhecido como Outubro Rosa é 
comemorado em todo o mundo. O nome remete à cor do laço rosa que simboliza, mundialmente, a luta contra o câncer de mama e 
estimula a participação da população, empresas e entidades. Autoexame pode salvar vidas! A prevenção é o melhor caminho!

17.º NATAL DOS SONHOS – USINA AÇUCAREIRA GUAÍRA
Natal é tempo de festa, alegria e emoção. São nos pequenos gestos 
e atitudes do nosso dia-a-dia que podemos proporcionar momentos 
de amor, compreensão e realização a todos que nos cercam. Levar 
alegria e diversão às crianças, aos idosos e as crianças especiais 
resgata a esperança e a capacidade de sonhar. Com este objetivo a 
Usina Açucareira Guaíra realizou o 17.º Natal dos Sonhos. Momentos 
especiais foram vivenciados em todas as entidades contempladas com 
esta ação. Carinho, emoção, felicidade, tudo isso foi experimentando 
junto aos internos e colaboradores das entidades. Após se encantarem 
com os presentes que receberam do Papai Noel, todos desfrutaram de 

deliciosos lanches, bolo e refrigerante.  A tradição deste gesto que é parte integrante das comemorações de final de Ano da Usina 
Açucareira Guaíra tem como objetivo promover o bem estar e um Natal mais alegre aos internos atendidos nas creches e entidades 
sociais. As festividades e entregas de presentes foram realizadas nas creches: Dirce Barros Lelis, Josefina Ravanhani Caligaris, 
Olga Abdala Jabbour, Waldemar Chubaci e Nilce Fugio; na APAE, no Centro Ação Social N. Sra. Aparecida (Asilo) e na 
Cidade dos Meninos em Guaíra. Na cidade de Barretos foi contemplado a Casa Transitória André Luiz. Os colaboradores 
da empresa e seus familiares também participaram deste período de festas, através da distribuição de mais 3.300 cestas de 
Natal e 1.600 brinquedos aos filhos dos colaboradores realizada pela Usina Açucareira Guaíra e demais empresas do grupo.  
No Natal 2013 foram 
distribuídos no total mais 
de 3.700 brinquedos, 
que proporcionaram 
momentos de alegria e 
realização de sonhos 
para muitas crianças.


