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Otimismo no
setor sementeiro
O ano de 2019 foi um período de
transição em diversas esferas. Com isso,
muitos setores foram impactados, e o
sementeiro não ficaria de fora. A mudança
tão esperada por grande parte dos brasileiros chegou, mas com ela também veio
a necessidade de fazer o dever de casa,
se preparando para um período de boa
colheita que se aproxima. A APASEM
buscou fazer esse dever e certamente vai
colher bons frutos neste novo período.
Neste relatório de atividades, você,
leitor e associado, tem em mãos uma
retrospectiva das principais ações realizadas pela Associação ao longo do
período. E não foram poucas. Na verdade,
foram muitas idas e vindas para os quatro
cantos do Paraná e do Brasil, discutindo
assuntos pertinentes ao setor e ao mesmo
tempo buscando oportunidades para que
as necessidades do produtor de sementes
possam cada vez mais ser atendidas.
Por isso, tenho a certeza de que o
trabalho de base vai frutificar ao longo de
2020. Como empresário do setor, associado à APASEM e membro da atual direção,
vejo o novo período com muito otimismo.

O agronegócio como um todo deve crescer
no Brasil e também em diferentes países
do globo. Novas reformas discutidas em
Brasília, como a Tributária e a Administrativa, devem caminhar, juntando-se à da
Previdência e à do Trabalho. A economia
também deve ter uma melhora consistente.
Isso tudo vai gerar muitas oportunidades para o setor sementeiro do Paraná
e estamos preparados para atender às
demandas desse círculo virtuoso que se
inicia.
É válido destacar, ainda, que para o
crescimento dos negócios o profissional que atua no setor deve continuar a
buscar atualização em todas as áreas. A
tecnologia em nossa área caminha a uma
velocidade alta e terão melhor performace
aqueles que estiverem atualizados e alinhados a essa nova realidade.
Para isso, não faltam agendas ao
longo do ano que dispõem de seminários, encontros, cursos e congressos que
discutem com maestria o nosso setor. O
Congresso Brasileiro de Sementes, por
exemplo, acontecerá na capital, Curitiba,
no segundo semestre – uma oportunidade
para ficar por dentro das tendências do
segmento. Em nossas estruturas, a própria
APASEM oferece cursos de reciclagem
em seus Laboratórios, oportunidade que
profissionais técnicos têm de se reciclar
ao lado de gente que vive no dia a dia a
análise de sementes.
Boa leitura!
Paulo Pinto de Oliveira Filho
Presidente da APASEM

>> CAMPANHA

Pensou em combate à pirataria de
sementes no Paraná, lembrou da APASEM
Quando se fala em combate à pirataria
de sementes no Paraná nos dias de hoje,
a APASEM aparece como referência. O
trabalho iniciado anos atrás e que ganhou
corpo por meio de uma campanha institucional nos dois últimos anos teve, em
2019, novos contornos. Mais uma vez,
o Show Rural Coopavel foi o palco para
discutir o assunto, abrindo os trabalhos
do ano. Na ocasião foi lançada a versão
nacional da ação, encabeçada pela ABRASEM e suas associadas.
Internamente, o trabalho seguiu forte.
Nos bastidores foram costuradas inú-

meras parcerias, visitas foram realizadas
a diferentes órgãos e empresas. A presença da Associação em eventos do
setor também colaborou para divulgação
da pauta.
Ainda no final de 2019, uma nova ação
da Associação resultou no lançamento de
uma cartilha inédita que traz informações
de grande valia para profissionais que
trabalham com a fiscalização de cargas em
estradas. A cartilha, intitulada “Pirataria de
sementes, ilegalidades de A a Z”, traz textos didáticos e de orientações para esses
profissionais. Liderada pela APASEM, a

publicação teve o apoio das instituições
ABRASEM, APASSUL, APROSESC,
ADAPAR, MAPA, CIDASC, PRF, PRE,
ABIN, CECOP e SEAPDR-RS. Também
contou com o apoio de diretores e associados que se dispuseram a contribuir
com o texto base da publicação.
Os resultados colhidos também foram
melhores no período. Somente em 2019
as denúncias recebidas pela APASEM e
levadas aos órgãos competentes apresentaram mais de 90% de efetividade,
sendo que em 35% dos casos ocorreram
autuações.
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Ações
354 veiculações de spots em rádios do
Paraná
20 mil pessoas alcançadas em
34 posts na rede social Facebook
Manutenção de 24 outdoors
em estradas
Publicação de assunto nas revistas
Show Rural Coopavel e APASEM Revista
Publicações espontâneas na mídia.
Foram 12 pautas trabalhadas que
renderam 300 publicações em rádio,
TV, internet e meios impressos
Realização de visitas presenciais a
eventos ligados ao agronegócio
Participação em encontros/reuniões do
agro levando o tema para discussão
Impressão de 5 mil exemplares da
cartilha contra pirataria de sementes
Divulgação em rádios e canais de
comunicação de associados

Cartilha de orientação sobre
cargas de sementes piratas teve
apoio de diversos órgãos.
Na foto, profissionais do
MAPA e APASEM
Encontro com policiais
rodoviários estaduais abordando
a questão da pirataria de
sementes

Cartilha entregue a
profissionais da PRF instituição parceira na
campanha
Direção
Executiva da
APASEM com
profissionais
da Adapar

>> RETROSPECTIVA

O ANO NA APASEM
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Uma série de trabalhos realizados
na administração da APASEM deixou a
Instituição ainda mais forte, engajada,
próxima dos associados e de parceiros
e, sem dúvida alguma, com impacto positivo na credibilidade quando o assunto
é semente no Paraná.
Para que isso ocorresse, as atividades

aconteceram simultaneamente ao longo
do ano de 2019 e em todas as áreas, o
que possibilitou esse fortalecimento na
imagem institucional. Acompanhe abaixo
os destaques em cada uma das áreas:
Infraestrutura
O destaque para o período é a reforma

realizada na sede administrativa que fica
em Curitiba. A direção avaliou como prioridade para o ano, uma vez que o prédio
não passava por manutenção completa
há muitos anos. Entre os serviços, foram
realizadas a troca do telhado, reforma total
das salas, revisão elétrica e hidráulica, troca de equipamentos, bem como a troca do

Linha do tempo 2019
Permanente

Abril

Maio

Junho

Agosto

Ações da
Campanha contra
a Pirataria de
Sementes.

Primeira reunião entre
Laboratórios de análise de
sementes dos estados do Paraná
e Santa Catarina, realizada na
sede da APASEM e encabeçada
pela equipe técnica dos
Laboratórios da Associação.

Realização de
pesquisa com
associados e
início de
trabalho de
Planejamento
Estratégico.

Participação de
representantes da
direção em comitê que
discutiu texto base para a
modernização do
Decreto 5.153/2004.

Cidade de Cascavel
é sede de mais uma
edição da CSM Paraná.
Recorde de público,
o evento discutiu as
novidades da área
técnica de sementes,
reunindo palestrantes
de renome em torno
das pautas.

piso e da pintura do prédio. Com o projeto,
a APASEM pode hoje acolher com melhor
estrutura reuniões do setor de sementes
e visitantes, pois oferece infraestrutura
adequada para o porte da Instituição.
Controle
Com o intuito de modernizar o controle financeiro, a APASEM, desde o último
mês de janeiro, está sendo atendida por
novas empresas de contabilidade e auditoria contábil. A necessidade foi identificada
ao longo do ano, para seguir um novo
momento da Associação que exige maior
dinamismo, agilidade, novos serviços e
total transparência em suas atividades
junto aos associados.
Administração
Para dar suporte à área de administração, a Associação atualizou seu
pacote Office e renegociou contratos
com empresas de telefonia e alarmes.
Esse trabalho contribui diretamente para
que a administração possa executar com
qualidade, economia e agilidade os serviços disponíveis a associados e demais
públicos de relacionamento.

Recursos Humanos
Para continuar com a política de valorização de colaboradores da Instituição,
a APASEM investiu em estruturas físicas,
agregou novos processos na área de
recursos humanos e implantou a política
de reconhecimento das pessoas por meio
de comunicação interna direcionada ao
colaborador.

Polícias Rodoviárias Federal e Estadual
e Secretaria de Agricultura. Essa troca
de informações leva ao conhecimento
das autoridades as necessidades que o
setor possui, bem como ajuda a orientar
associados e empresas em muitas das
demandas, fortalecendo a representatividade do setor sementeiro paranaense
como um todo.

Relacionamento com associados
Os associados da APASEM são a razão
de ser da Instituição. São eles que fazem
o setor de sementes do Paraná e é pela
representatividade dos associados que se
trabalha diariamente. Em 2019, a direção
da Associação esteve presente em inúmeros eventos de dias de campo, feiras,
encontros, bem como realizou reuniões
itinerantes de direção e visitou muitas das
empresas que fazem parte da APASEM.

Presença em decisões nacionais
Em âmbito nacional, a APASEM participou praticamente de todos os comitês
que discutem assuntos ligados à cadeia
sementeira brasileira. A Instituição marca presença nos grupos formados pela
ABRASEM como o de Executivos, Legislação, Fito Sanitário, Conselho, Logística
Reversa, LPC e Pirataria de Sementes.

Relacionamento institucional
Outra forma de manter a representatividade da Associação é estar presente
junto aos órgãos de fiscalização. Ao longo
do ano, a APASEM manteve visitas e
reuniões com o MAPA Paraná, ADAPAR,

Nas páginas
3, 6, 7 e 8 você
confere ainda detalhes
em outras áreas como
Campanha contra a
Pirataria de Sementes,
Planejamento Estratégico,
Laboratórios e
Comunicação
Institucional.

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Janeiro

Terceira edição da Revista
APASEM discute o mercado
globalizado de sementes e
é distribuída para todos os
públicos de relacionamento
da Associação.

Lançamento da
Cartilha contra a
Pirataria de Sementes.

Cursos voltados à
análise de sementes
promovidos pelos
Laboratórios da
APASEM têm
grande adesão
do público
externo.

Realização da primeira palestra
sobre pirataria de sementes com
policiais rodoviários estaduais.

Análise de produção
e comercialização de
sementes conquista
adesão de mais de 90%
dos associados.

Finalização das obras
de manutenção da sede
administrativa.
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>> GESTÃO ESTRATÉGICA

Maior dinamismo
na Administração

Presidente Paulo Pinto fala em encontro realizado
no Sistema Ocepar e que reuniu direção e associados
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Em 2019, a APASEM deu um importante passo para modernizar a sua forma de administração. Ao longo do
período, a Associação fez diferentes discussões em torno do desenvolvimento de um Planejamento Estratégico
Institucional, o qual deve ser finalizado em 2020.
Esse documento, discutido com todos os membros da direção, teve o apoio de profissionais de consultoria
especializada na sua concepção. “Temos muitas oportunidades de melhorias e o planejamento vai balizar as
prioridades, bem como alinhar todos os pontos fortes, nos quais não devemos perder o foco”, explica o presidente
da APASEM, Paulo Pinto de Oliveira Filho, um dos defensores da realização do PE APASEM.

“

Etapa anterior
Antes de iniciar o plano estratégico, porém, algumas etapas precisaram ser cumpridas. A primeira delas foi a
realização de uma pesquisa inédita junto a associados e colaboradores da APASEM. O levantamento apresentou
oportunidades de melhorias na Associação. Mediante os resultados apresentados, a direção selecionou pontos
que vão contribuir diretamente para que o setor de sementes paranaense esteja alinhado às rápidas mudanças
que o mundo contemporâneo e digital hoje exige.
Na sequência, associados e direção se reuniram em novembro para conhecer detalhes da pesquisa e ao
mesmo tempo definir quais pontos efetivamente devem ser trabalhados nos próximos anos, visando ao fortalecimento da Associação. Dessa reunião, nasceu a primeira versão do Planejamento Estratégico Institucional,
um documento que lista uma série de ações que vão ao encontro das necessidades e desafios hoje enfrentados
pela Associação e pelo setor de sementes paranaense.

Avistamos oportunidades de melhorias em praticamente todas as áreas. Temos a
consciência de que há muito a evoluir e iniciamos esse processo com o
desenvolvimento do Planejamento Estratégico Institucional, que vai ser um marco
para uma nova fase na administração da APASEM.
Paulo Pinto de Oliveira Filho
Presidente da APASEM

>> ANÁLISE DE SEMENTES

Crescimento dos Laboratórios APASEM
Referência em análise de sementes há mais de quatro décadas,
os Laboratórios da APASEM vêm se destacando em outras áreas nos
últimos anos. Os cursos voltados à atualização de profissionais que
trabalham no setor sementeiro estão entre os campos que têm crescido e atraído participantes de todo o país. O aumento na análise de
variedades demonstra também que as estruturas estão se preparando
para atender uma maior parte do mercado. Também foi uma iniciativa
dos LAS APASEM, em 2019, a realização de reuniões periódicas entre
os principais laboratórios de sementes nos estados do Paraná e Santa
Catarina, o que demonstra sua capacidade de liderança.
Esse movimento não ocorre por acaso. Além de manter uma equipe
de profissionais de ponta, a Associação tem investido recursos para
fortalecer a imagem e divulgar os serviços dos Laboratórios. Em 2019,
a estrutura física do LAS APASEM Ponta Grossa passou por reformas
e agora se prepara para receber investimentos que proporcionarão a
reativação de análise em patologia. No mesmo período, ainda, o LAS
aumentou a gama de variedade de análise de sementes e mais uma
vez participou do segundo Workshop de Laboratórios de Sementes,
da Rede de Laboratórios Brasil, liderado pela Basf e que congrega um
seleto grupo de convidados. A ideia desse encontro, por exemplo, é
proporcionar maior interação, padronização dos testes e reduzir divergências dos resultados gerados por meio das análises de sementes.
Toledo segue na mesma linha e hoje é referência em testes em
germinação em areia. Materiais institucionais como folders, banners
e presença na mídia e nas redes sociais também têm sido o foco para
divulgação dos serviços.
Aproveitando esse bom momento das estruturas, a direção da
APASEM listou inúmeros argumentos e feitos de seus Laboratórios e
levou-os para conhecimento das autoridades de fiscalização nacional
e estadual. A ideia da Associação é pleitear que a estrutura de Ponta
Grossa, por exemplo, se transforme em Laboratório oficial no estado. “O
Paraná precisa de uma estrutura desse porte, o setor sementeiro precisa
ter esse suporte e a APASEM tem capacidade de sobra para fazer esse
atendimento”, explica o presidente
da APASEM, Paulo Pinto.

Desempenho dos
laboratórios de 2008 a 2019
Ano
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

PONTA GROSSA

Amostras recebidas Amostras processadas
4.553
4.684
4.842
3.327
3.178
3.734
*
*
2.137**
1.701**
3.073
3.388
4.119
4.248
4.441
4.515
4.996
4.989

Ensaios realizados
10.639
11.570
9.629
8.919
7.837
6.810
*
5.231**
11.016
13.473
15.190
15.668

*LAS inativos neste ano. Amostras recebidas redirecionadas para o LAS Toledo.
**Amostras realizadas a partir de maio de 2015.

Ano
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

TOLEDO

Amostras recebidas Amostras processadas
3.642
5.449
6.056
4.025
3.774
4.474
7.309
4.978
5.564
4.692
4.556
4.005
4.881
4.086
4.110
4.394
5.038

Ensaios realizados
12.893
12.145
18.800
11.137
8.341
9.708
21.363
18.716
14.350
16.129
14.496
16.043
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>> COMUNICAÇÃO

APASEM mais próxima de
seu público de relacionamento
Em janeiro de 2020, o serviço de levantamento de
informações e dados de produção e comercialização de
sementes realizado pela APASEM atingiu a cobertura de
mais de 90% de todas as empresas que fazem parte da
Associação. Ou seja, 9 em cada 10 associados à estrutura
compartilham seus dados junto à plataforma. O relatório
é divulgado mensalmente e com exclusividade para os
participantes das reuniões da Associação, trazendo dados
sobre produção e comercialização de sementes no Paraná.
Isso se deve a um trabalho minucioso que a direção
da APASEM vem realizando constantemente com seus
associados, estreitando o relacionamento e procurando
mostrar como a Associação trabalha junto às demandas
do setor.
Institucional
Também em 2019, a comunicação com todos os
públicos da APASEM (interno e externo) ocorreu com
maior dinamismo. Seja na mídia online ou na mídia off,
a Instituição esteve presente em eventos promovidos por
associados, em reuniões do setor e levantou temas junto
à mídia espontânea.
Para participar desses momentos, investiu em publicações, como a Revista APASEM, que chegou à sua 3ª
edição com apoio maciço de patrocinadores, produziu
flyers, banners, cards para redes sociais, distribuiu pautas
para a imprensa, desenvolveu projetos como a Cartilha
contra a Pirataria de Sementes, entre tantas outras ações
de fortalecimento da marca. Some-se a isso, ainda, a
presença maciça da APASEM como uma das associações
que encabeçam a campanha contra a pirataria de sementes
no estado do Paraná e no Brasil.
Essa presença institucional aproxima ainda mais os
serviços ofertados pela APASEM a seus associados e
fortalece o nome da Instituição junto a órgãos governamentais e associados, contribuindo diretamente para que
as demandas do setor possam ser discutidas com maior
clareza, visando à evolução constante das empresas que
fazem parte do setor sementeiro paranaense.

Reuniões da direção passaram a ter convidados. Na foto, equipe da Bayer em encontro realizado em fevereiro de 2020

A mídia espontânea abriu espaço para falar da pirataria de sementes. Destaque da
matéria na Revista Coopavel – edição de janeiro de 2020 –, com tiragem de 20 mil exemplares

Um trabalho minucioso que a direção da
com
APASEM vem realizando constantemente
nto e
seus associados, estreitando o relacioname
procurando mostrar como a Associação
trabalha junto às demandas do setor.

