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Uma fronteira
em expansão
Setor ainda tem muito chão a incorporar,
inclusive em regiões próximas a Maringá

Luiz Lourenço

O 
Brasil manteve na temporada 2018/19 
a sequência de produzir a cada ano 
uma safra recorde de grãos, desta vez 
acima de 246 milhões de toneladas, o 

que demonstra mais uma vez a grandeza do traba-
lho dos produtores e a sua expressiva contribuição 
para a recuperação da economia e a volta do cresci-
mento sustentável. 

De uma década para cá, a colheita de grãos vem 
agregando 10 milhões de toneladas a cada ano, em 
média, o que reforça a excelente posição do país 
como importante centro exportador e também 
no que refere à segurança alimentar. Segundo a 
Embrapa, a soma de toda a produção nacional de 
alimentos resulta num volume excedente capaz 

de suprir uma população sete vezes maior que a 
brasileira – a quinta mais numerosa do planeta - 
transformando isso em divisas que, historicamen-
te, têm garantido o superávit da balança comercial. 
Foram mais de 83 bilhões de dólares em 2019 e, no 
acumulado de duas décadas, de 2000 a 2019, nada 
menos que 1,1 trilhão de dólares. 

Com a produção de alimentos, a agricultura se 
mantém como o carro-chefe da economia, ocu-
pando apenas 7,8% do território nacional, con-
forme dados do Cadastro Ambiental Rural (CAR), 
revelando, assim, a sua eficiência. Nos deparamos 
ainda com um potencial enorme a explorar, o que 
mostra que a produção agropecuária brasileira deve 
manter seu ritmo e continuar crescendo a taxas 
robustas nos próximos anos.

Não estamos propondo desmatamento, como al-
guns poderiam pensar e, sim, fazendo menção aos 
21% do território nacional ocupados por pastagens 
nativas e plantadas, apontados no mesmo CAR. 
Ocorre que grande parte dos pastos encontra-se 
em estágios de degradação e, portanto, com baixa 
produtividade, reflexo de uma atividade pecuária 
extrativista que exauriu o solo por décadas e se 
tornou antieconômica. 

PALAVRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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Em contrapartida ao declínio da pecuária man-
tida sob o modelo tradicional, visível em muitas 
regiões do país, temos o avanço da moderna 
produção de grãos que, de maneira sustentável, 
promove a reforma das pastagens em sistema de 
integração, num dinamismo impressionante. E, 
se de um lado a agricultura comercial ocupa cerca 
de 70 milhões de hectares, de outro haveria pelo 
menos 165 milhões de hectares de pastagens, se-
gundo a Embrapa, 50% em condições de absorver 
projetos integrados pelo país afora. O histórico da 
agricultura brasileira nas últimas cinco décadas -
quando passamos 
de um constrangido 
país importador de 
alimentos a um dos 
maiores produtores 
do mundo na atuali-
dade - nos autoriza 
a acreditar que isto 
é perfeitamente 
factível.  

Terras de pastos 
degradados a incor-
porar na agricultura 
não estão situadas somente, como se imagi-
na, nos confins de outros estados, em rincões 
distantes. Novas fronteiras ainda existem, a se 
perderem de vista, aqui mesmo no noroeste do 
Paraná. Estamos nos referindo não apenas aos 
solos arenosos em municípios polarizados por 
Umuarama e Paranavaí, mas também às imedia-
ções de Nova Londrina com destaque para Lo-
anda, Santa Isabel do Ivaí, Santa Cruz de Monte 
Castelo, Querência do Norte, Diamante do Norte 
e outros, onde as terras podem ser adquiridas a 
valores mais acessíveis ou cultivadas em projetos 
de arrendamentos. E com uma grande vantagem: 
os produtores desses lugares já contam com o 
apoio técnico e logístico da Cocamar, interessada 

em fomentar o desenvolvimento agropecuário 
regional. 

O manejo adequado do solo - utilizando práticas 
como o cultivo de braquiária para sua reestrutu-
ração física e a produção de palhada - e o empre-
go de tecnologias de ponta e bem orientadas, 
têm possibilitado que produtores da região do 
arenito se sobressaiam com suas médias de 
produtividade, que podem adquirir estabilidade e 
continuar evoluindo com o recurso da irrigação, 
ferramenta que a Cocamar vem procurando di-

fundir com o apoio 
de um plano de in-
centivo do governo 
estadual.

A irrigação é o tipo 
de investimento 
que se paga em 
poucos anos face o 
aumento da produ-
tividade - desde, é 
claro, vale ressaltar, 
que o produtor não 
deixe de se preo-

cupar com o manejo do solo e a incorporação de 
tecnologias atualizadas. Nesse caso, a garantia 
de umidade na hora certa possibilitará a ele colher 
grandes safras no verão e no inverno, passando a 
depender menos das chuvas. 

A Cocamar começa a dar atenção, também, ao 
retorno do algodão à região e, nesse sentido, pes-
quisas vêm sendo realizadas visando a encaixá-lo 
no calendário como cultura de inverno. Por fim, 
quanto às novas fronteiras, situadas em regiões tão 
próximas e servidas por uma cooperativa forte, são 
oportunidades que não podem ser desperdiçadas, 
especialmente por famílias cujos filhos buscam 
ampliar seus espaços. 

A agricultura se mantém como o

carro-chefe da economia, ocupando

apenas 7,8% do território nacional.

E a região noroeste do Paraná

oferece, ainda, muitas oportunidades

a quem pretende expandir

os seus negócios
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Planejar para
que a Cocamar
e o cooperado 
cresçam juntos
De forma permanente, a cooperativa oferece condições e oportunidades
para que os produtores prosperem em seus negócios

Divanir Higino

A 
Cocamar está dando início a uma nova 
etapa de seu Planejamento Estratégico 
(PE), elencando os caminhos e desafios 
para o período 2020-2025. Compara-

do a um plano de voo, o PE mantém a cooperativa 
sintonizada aos objetivos de seus cooperados, 
resumidas na busca por maior rentabilidade nos 
negócios. E isto somente se torna possível quan-

do eles, compreendendo a importância da prática 
cooperativista, fortalecem a sua organização, 
criada para que possam seguir adiante e prosperar. 
Crescer é um imperativo, quem não cresce está 
fadado a desaparecer. Sob a ótica de que a Coca-
mar é uma extensão da atividade dos seus coo-
perados - ao mesmo tempo donos, fornecedores 
e clientes - estamos avançando a passos firmes e  
ampliando nossa presença em um mercado cada 
vez mais concorrido.  Bem sucedida em seu desafio 
de promover expansão regional a partir da identifi-
cação de oportunidades e aumento de participação 
de mercado, em cinco anos a cooperativa pratica-
mente dobrou o faturamento, multiplicou o número 
de unidades (realizando investimentos em aquisi-
ções e na melhoria das estruturas e da qualidade 
do atendimento) e se fortaleceu ainda mais como 
fornecedora confiável com um amplo portfólio de 
produtos agropecuários da melhor qualidade.  
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A organização evolui e o mesmo se observa em rela-
ção aos cooperados, pois é a eles que retorna os seus 
resultados. E, com cabeça aberta a novas tecnologias 
e o apoio técnico da sua cooperativa, cada um deles 
encontra os caminhos para superar os próprios desa-
fios e promover o crescimento sustentável. 

Nos cinco anos passados, graças ao profícuo 
trabalho da Cocamar, com seu extenso calendário 
de eventos técnicos ao longo do ano para a trans-
ferência de tecnologias, observou-se uma evolu-
ção na média de produtividade dos cooperados, a 
considerar pelo número crescente dos que vêm as-
cendendo ao grupo 
dos que produzem 
mais de 200 sacas 
de soja e acima de 
300 sacas de milho 
por alqueire, dos 
que se estruturam 
financeiramen-
te ao investir no 
inovador programa 
de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) e 
também na produção de laranja e café com práticas 
atualizadas, sempre sob a orientação técnica e o 
suporte oferecidos pela cooperativa, que incentiva 
os cooperados, ainda, a diversificarem as opções de 
inverno. 

A Cocamar chega a 2020 ainda mais sólida e respei-
tada, tendo nos últimos anos incorporado uma rede 
de concessionárias John Deere nas regiões noro-
este e norte do Paraná e, entre outras realizações, 
passou a operar na moagem de trigo - ampliando 
o leque de produtos processados - e a contar com 
uma bem estruturada unidade de beneficiamento 
de sementes. As iniciativas voltadas ao crescimen-
to do cooperado são muitas, entre as quais a Inte-
gração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), o consór-
cio milho e braquiária, o manejo de solos, irrigação, 
novas culturas em estudo, como sorgo e os pulses 

(ervilha, grão de bico e lentilha), trigo branqueador e 
concurso de produtividade. 

Em relação ao PE que se inicia, dentre vários proje-
tos e atividades que foram definidos para receber 
os investimentos pelos próximos cinco anos, o mais 
importante deles é o que aproxima ainda mais a Co-
camar dos cooperados. Como medida prática nessa 
direção, em 2019 foi instituída uma superintendência 
específica para cuidar do relacionamento com os 
produtores e contratada uma plataforma CRM para 
personalizar o atendimento e aumentar o nível de 
serviço ao cooperado, preservando o histórico de vi-

sitas do agrônomo e 
suas recomendações 
na propriedade. 

O PE é elaborado 
para que a orga-
nização tenha um 
direcionamento e 
cresça de forma 
ordenada, potencia-

lizando suas atividades e atendendo, como já foi dito, 
às aspirações dos cooperados, de maneira que eles 
se mantenham fortalecidos e cresçam com a coope-
rativa.  Mais de 200 deles participaram oferecendo 
aproximadamente duas mil sugestões ao PE, grande 
parte das quais aproveitada, como o horário diferen-
ciado de atendimento durante o plantio e colheita; 
o fornecimento de peças por motoboy quando as 
mesmas não se encontram disponíveis na unidade; a 
oferta de contratos com maior frequência; aplicativo 
para realização de diversas funções, como consulta 
a saldos e fixação de produtos; e novas modalidades 
de seguro agrícola, como também para áreas de ILPF.

A Cocamar é o porto seguro e a referência dos 
produtores que fazem a sua história confiantes nas 
conquistas que somente o sistema cooperativis-
ta, graças à ativa participação de cada um, pode 
oferecer.  

A cooperativa evolui e o mesmo

se observa em relação aos

cooperados, pois é a eles que

retorna os seus resultados
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APRESENTAÇÃO

O cooperado
está seguro sob
o guarda-chuvas 
da cooperativa
A Cocamar trabalha para o produtor ganhar mais dinheiro

José Cícero Aderaldo,
Vice-presidente executivo

N
enhuma outra empresa mercantil que atua 
no segmento de negócios da Cocamar, e 
concorre com ela, tem a mesma preocupa-
ção da cooperativa em relação à estabilida-

de econômica e ao futuro dos seus cooperados. Eis aí 
uma importante reflexão a fazer.  

Para começar, qual delas expressa que sua missão 

é fazer com que eles ganhem mais dinheiro? Qual 
delas está direcionada a desenvolver a atividade dos 
produtores, muitos dos quais de pequeno porte, 
que não podem prescindir de orientação técnica 
profissional e de muita assertividade na recomenda-
ção de seus insumos para que os resultados sejam 
alcançados? Em 2019, a Cocamar promoveu nada 
menos que 402 eventos técnicos para a transferên-
cia de tecnologias aos seus produtores associados, 
somando 18,7 mil participantes no total. Além disso, 
houve 207 realizações institucionais com foco no de-
senvolvimento das famílias dos cooperados, soman-
do mais 15,7 mil participações. São quase 2 eventos, 
em média, por dia. Que outra empresa, a não ser a 
cooperativa, faria isto?  A Cocamar tem a nobreza de 
dedicar todos os seus esforços aos produtores as-
sociados, atualmente ao redor de 15 mil, muitos dos 
quais estariam desassistidos e fragilizados se não 
estivessem sob o guarda-chuvas da cooperativa. Só 
pelo fato de existir, ela regula o mercado de insumos 
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e produtos agropecuários, impedindo que os produ-
tores sejam explorados. 

No Paraná, onde o predomínio é de pequenos pro-
prietários rurais, que trabalham em grande maioria 
no sistema de agricultura familiar, o cooperativismo 
tem um papel fundamental para a sobrevivência e o 
desenvolvimento técnico desses produtores.   

Para se ter ideia do que significa fazer parte de uma 
cooperativa forte, a presença da Cocamar é reivindi-
cada por agricultores de muitas outras regiões que 
já a conhecem ou ouviram falar dos benefícios que 
proporciona à sua gente. Para poderem trabalhar com 
mais tranquilidade, 
eles precisam se 
sentir amparados, 
apoiados e receber 
a necessária orien-
tação profissional 
de uma organiza-
ção confiável.  Sem 
uma cooperativa, os 
produtores ficam à 
sorte e vulneráveis 
aos interesses e nuances do mercado. Como não têm 
uma referência, eles se sujeitam a receber menos 
pelos seus produtos e se obrigam a pagar mais pelos 
insumos – muitas vezes de qualidade duvidosa. Sem 
uma cooperativa, não podem contar com a necessária 
transparência nos negócios, sua opinião nem sempre 
é acatada, e não há preocupação com a transferência 
de novos conhecimentos e tecnologias – indispensá-
veis para que se mantenham competitivos. E, muito 
diferente da cooperativa, que aprofunda suas raízes 
na região e assume compromisso com o desenvol-
vimento econômico local, tem sido comum ver que 
quando uma empresa não consegue mais embolsar 
altas lucratividades, seus proprietários simplesmente 
fecham as portas e se mudam para outro lugar. 
O Paraná é reconhecido em nível internacional pela 
excelência do seu sistema cooperativista de produ-

ção e a Cocamar está entre as organizações que mais 
se destacam nesse segmento, reiterando-se que a 
cooperativa pertence aos associados e é a eles que 
retorna os resultados, visíveis não apenas na distri-
buição de sobras de final de exercício, mas também na 
realização de investimentos estruturais para oferecer 
mais comodidade no atendimento e, entre muitos 
outros itens, manter uma equipe técnica preparada 
para assessorá-los em seus negócios. Na Cocamar, os 
cooperados têm proximidade com a gestão, que lhes 
assegura todos os direitos a partir de uma participa-
ção efetiva, em que suas sugestões e opiniões são 
sempre ouvidas, pois eles são donos e nunca serão 
meros clientes.  Portanto, integrar uma cooperati-

va não deveria ser 
apenas uma opção, 
conforme alguns 
ainda pensam, mas o 
objetivo dos que se 
preocupam com o 
futuro de seu negó-
cio e de sua família. 
Distribuir a safra e 
as compras entre a 
cooperativa e outras 

empresas da região, um pouquinho aqui e um pou-
quinho acolá, pode não ser um bom negócio para o 
próprio produtor, que, agindo assim, deixa de fortale-
cer a sua organização e, ao mesmo tempo, aposta em 
concorrentes da sua própria estrutura e que jamais 
poderão conceder-lhe os mesmos benefícios que são 
oferecidos de forma permanente pelo cooperativis-
mo. Vale ressaltar: a Cocamar pode operar como uma 
empresa, mas nenhuma empresa conseguirá compe-
tir com a cooperativa em suas realizações voltadas ao 
crescimento e ao futuro dos produtores.   

Na Cocamar, além disso, os cooperados se sentem 
seguros, o que faz toda a diferença, com absoluta tran-
quilidade para focar no aprimoramento da atividade e 
tendo na sua unidade um local de agradável convivência 
e troca de ideias, ou seja, a sua segunda casa.  

O Paraná é reconhecido em nível

internacional pela excelência do seu

sistema cooperativista de produção

e a Cocamar está entre as organizações

que mais se destacam nesse segmento
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2019 

Cenário traz
oportunidades
Safra recorde de grãos demonstra, mais uma vez, a decisiva
contribuição dos produtores brasileiros para a recuperação da economia 

N
o contexto global, entre outros temas, 
as atenções do agronegócio estive-
ram voltadas para os desdobramentos 
do impasse comercial entre Estados 

Unidos e China, à safra norte-americana de grãos, 

prejudicada por problemas climáticos, e ao grave 
surto de peste suína africana, que reduziu dras-
ticamente o plantel chinês. Com isso, ao mesmo 
tempo em que esse cenário tumultuou o mercado 
internacional, ocorreu uma desvalorização do real, 
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o que fortaleceu os preços internos, trazendo 
oportunidades aos produtores brasileiros. 

No plano interno, em seu começo de mandato, 
o governo do novo presidente procurou por em 
prática uma agenda focada em restabelecer o 
equilíbrio fiscal do país, começando pela inadiá-
vel reforma da previdência. Esse novo momento, 
após vários anos de profundas dificuldades eco-
nômicas, sinalizou para a retomada da confiança 
de grande parte do empresariado. Ao mesmo 
tempo, se de um lado a moeda norte-americana 
apresentou fortes altas, de outro a inflação foi 
mantida em níveis baixos e estáveis, com uma 
reduzida taxa Selic. E ainda que o consumo das 
famílias permaneça contido e os números do 
Produto Interno Bruto (PIB) sejam ainda mo-
destos, a percepção geral é de que o país está 
sedimentando as bases para um crescimento 
sustentável. 

Grande exportador mundial de alimentos, o 
Brasil conseguiu resgatar a credibilidade do 
mercado internacional em relação à qualidade de 
produtos agropecuários que havia sido colocada 

em xeque em anos anteriores, além de celebrar 
acordos de livre comércio que poderão, no futuro, 
alavancar ainda mais os embarques do setor, já de 
longa data o responsável pelo superávit da balança 
comercial.

O trabalho dos produtores rurais têm sido de-
cisivo para a recuperação da economia e isto foi 
confirmado mais uma vez com a colheita de uma 
safra recorde de grãos, em volume superior a 246 
milhões de toneladas, que poderia ter sido maior 
não fosse pela severa seca ocorrida em algumas 
regiões do país, entre elas o Paraná, um dos princi-
pais estados produtores. 

Com a quebra da safra, 2019 foi desafiador para a 
Cocamar, que registrou redução da produtividade 
das lavouras de soja, o seu carro-chefe, e também 
de milho, trigo, café e laranja.  É lembrado que os 
produtores já haviam enfrentado problemas no 
decorrer do inverno em 2018, que afetaram sua 
capacidade de investimento. 

Adequando-se ao momento, a cooperativa pro-
moveu uma contenção de despesas da ordem de 
R$ 30 milhões, revisou os investimentos progra-
mados para o exercício e, entre algumas medidas 
voltadas a apoiar os cooperados, demonstrou 
agilidade na realização de contratos antecipados e 
vantajosos em comparação aos custos de produ-
ção. Ao mesmo tempo, diante da imprevisibilidade 
das intempéries, seus esforços para a conscien-
tização dos produtores têm surtido efeito: ao 
contratarem seguro de suas lavouras, eles se 
protegem de endividamento.  

Por fim, para gerar oportunidades aos produtores 
interessados em ampliar as áreas de cultivo, e 
sempre trilhando o caminho da inovação, a coo-
perativa firmou parceria inédita com a usina Cocal, 
no interior paulista, para a reforma de 5 mil hec-
tares de canaviais e na expectativa de multiplicar 
esse número nos próximos anos.  
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2019/2020

Novo ano, 
novos desafios

José Roberto Mendonça de Barros,
economista, diretor da MB Associados*

Esperamos uma expansão do PIB da ordem de 2% neste ano, puxado pela
agricultura (sempre ela!), para a qual estimamos um avanço sólido de 4%

A
pesar de algumas dificuldades com 
o clima, custos e certa volatilidade, 
o ano de 2019 foi bastante razoável 
para o agronegócio, caracterizado por 

bons preços, especialmente, no que tange às 
proteínas. Os efeitos da catastrófica gripe suína 
africana na China levaram este país a aumentar 
suas compras no mundo todo, inclusive no Brasil. 
Estima-se que, até o final deste ano, os chineses 
deixarão de produzir o incrível volume de mais de 
18 milhões de toneladas! 

Além disso, o real se desvalorizou e os juros caí-
ram bastante, facilitando a expansão do crédito e 
o financiamento da produção. 

Para 2020, ainda teremos um cenário desafiador, 
especialmente, no plano geopolítico, bem ilus-
trado com os conflitos no Oriente Médio. Mesmo 
o recente acordo Estados Unidos / China, que 
acalmou os mercados no curto prazo, não redu-
ziu a guerra tarifária entre os dois países, apenas 
congelando-a por algum tempo.

Como muitos analistas, acredito que o enor-
me crescimento previsto para as exportações 
americanas de manufaturados, energia e 
agrícolas, que deveriam dobrar em dois anos, 
é impossível. Isto quer dizer que a tensão 
comercial voltará a aparecer e o crescimento 
global seguirá fraco. 

Aqui no Brasil, esperamos uma expansão do 
PIB da ordem de 2%, puxado pela agricultura 
(sempre ela!), para a qual estimamos um avan-
ço sólido de 4%.  

A inflação seguirá calma e os juros deverão 
continuar a se reduzir um pouco mais, levando 
os bancos a elevar os empréstimos. O papel 
das cooperativas no crédito seguirá crescen-
do.  



21

O Brasil sai relativamente bem

e não será grandemente

prejudicado [pelo acordo

EUA-China]. Ao contrário,

consolidaremos nossa posição

de fornecedor global confiável

e competitivo

A sustentabilidade deste crescimento depen-
derá, ainda, de duas coisas mais: da agenda do 
Congresso e da elevação dos investimentos em 
infraestrutura. 

Neste último caso, dependeremos muito de 
concessões e Parcerias Público Privadas (PPPs), 
instrumentos necessários para que tenhamos 
novos projetos de construção de estradas, fer-
rovias e terminais portuários. O aumento destes 
investimentos reforçará a construção civil, o em-
prego e o consumo, 
tendo também 
efeitos positivos 
sobre a produtivi-
dade. 

Quanto ao Con-
gresso, todos 
concordam que é 
indispensável a con-
tinuação da pauta 
reformista, mesmo 
em ano de eleições 
municipais.

O agronegócio brasileiro tem, no recente acor-
do comercial assinado em janeiro entre Estados 
Unidos e China, o seu maior balizador para este 
ano. 

Em linhas gerais, acreditamos que o Brasil sai 
relativamente bem e não será grandemente 
prejudicado. Ao contrário, consolidaremos nossa 
posição de fornecedor global confiável e compe-
titivo. 

Olhando mais especificamente os principais seg-

mentos, acho que não há dúvida de que a quebra 
na produção de proteína na China vai garantir boa 
demanda para nossas carnes nos próximos três 
anos, pelo menos, com seus reflexos positivos 
sobre a demanda de grãos.  

Com relação à soja, deveremos ver uma certa 
volta à normalidade: exportaremos um pouco 
menos para a China (porque os americanos vol-
tarão a este mercado), mas exportaremos mais 
para outros destinos, ocupando espaços deixados 

pelos EUA. No final, 
haverá uma redis-
tribuição dos fluxos 
comerciais, e ficare-
mos menos depen-
dentes do chinês, o 
que será bom. 

Ainda em matéria 
de grãos, há um 
certo risco com re-
lação ao milho, por 
conta do apoio que 
nosso país deu aos 

americanos no seu conflito com o Irã. 

Finalmente, a produção de laranjas segue cres-
cendo e, como já observamos no ano passado, 
corremos o risco de entrar numa fase de excesso 
de produção e acúmulo de estoques. 

No geral, se o clima for razoável no país, teremos 
mais um ano de crescimento com qualidade no 
agronegócio. 

*Artigo produzido com exclusividade para o Rela-
tório Cocamar
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RECEBIMENTOS

Com os problemas climáticos, o recebimento de soja caiu de 1,332 milhão de toneladas (m/t)
do exercício 2018 (dos quais 1,147 milhão entregues pelos produtores e 185 mil de terceiros)
para 1,291 m/t em 2019, sendo 854 mil t depositadas pelos produtores cooperados e 437 mil 
de prestação de serviços. 

As lavouras de milho não escaparam de problemas climáticos, mas, felizmente, o grau de intensidade
foi menor em comparação à safra de inverno de 2018, resultando em uma colheita de volume
razoável, que se refletiu no maior recebimento por parte da Cocamar. 
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Nos últimos anos os fatores climáticos têm prejudicado o desenvolvimento das lavouras e não foi diferente 
em 2019, havendo uma gradativa redução da área cultivada em algumas regiões. A Cocamar tem procura-
do orientar os produtores a respeito das melhores tecnologias, visando a incrementar a produtividade de 
forma sustentável.

A Cocamar contabilizou o recebimento acima, sendo 4,072 milhões de caixas
produzidas por seus cooperados e 463 mil da Coopsoli. O clima adverso nos
períodos de florada tem impactado a produtividade dos pomares. 
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FATURAMENTO

Fornecedora confiável, de alta credibilidade e com variada linha de insumos agropecuários,
a Cocamar tem experimentado nos últimos anos um crescimento considerável nessa área, e com
aumento de participação de mercado, não tendo sido diferente o seu desempenho em 2019. 

A cooperativa possui um amplo leque de produtos industrializados e atende com
marcas reconhecidas milhares de postos de venda no Paraná e outros estados,
tendo o óleo de soja como o seu carro-chefe. 
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Mesmo diante dos enormes desafios em 2019, a Cocamar apresentou um faturamento
acima do obtido no exercício anterior, e com resultados melhores.
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Nossa
força o
cooperado
Tema do evento indica que objetivo
é aproximar ainda mais a
cooperativa dos produtores

C
om a presença de mais de 600 cola-
boradores representando todos os 
departamentos da Administração 
Central, parque industrial e unidades 

operacionais nos estados do Paraná, São Paulo 
e Mato Grosso do Sul, a Cocamar realizou no dia 
30 de novembro na Acema (Associação Cultural, 
Esportiva e Recreativa de Maringá) a sua Conven-
ção 2019. 

Tendo como tema “Nossa força o cooperado”, 
o evento promoveu um compartilhamento de 
informações sobre as realizações em 2019 e 
apresentou as metas para 2020, tendo como 
foco a excelência do atendimento aos cerca de 
15 mil produtores associados. 

O presidente Divanir Higino destacou que o tema 
reflete a razão da existência da Cocamar, pois a 
cooperativa, segundo frisou, “está o tempo todo 

focada no cooperado”. Em uma breve retrospec-
tiva, ele lembrou que as dificuldades enfrentadas 
ao longo de 56 anos – desde a fundação - aca-
baram inspirando soluções inovadoras. Higino 
mencionou os problemas climáticos ocorridos 
em 2019, que causaram forte quebra na produ-
tividade de soja, o que não impediu a Cocamar 
de chegar ao final do ano com praticamente o 
mesmo faturamento e resultados superiores aos 
do exercício anterior. “Mesmo num ano difícil, 
conseguimos surpreender positivamente o pro-
dutor”, disse, referindo-se a iniciativas como a 
contratação de quase 200 mil toneladas de soja, 
num único dia, ao preço de R$ 80 a saca. E, com o 
novo Planejamento Estratégico para o ciclo 2020-
2025, o objetivo é oferecer ainda mais satisfação 
ao cooperado no relacionamento com a Cocamar. 
“Somos uma cooperativa especial e vamos tra-
balhar para que 2020 seja o nosso melhor ano”, 
concluiu. 

CONVENÇÃO
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LAÇO EMOCIONAL - Em seu pronunciamen-
to, o vice-presidente de Negócios, José Cíce-
ro Aderaldo, reportou-se à necessidade de os 
colaboradores prestarem um atendimento da 
melhor qualidade aos cooperados, enfatizando 
que a missão da cooperativa é fazer com que o 
seu quadro associativo ganhe mais dinheiro. E 
ressaltou “a nobreza de a equipe trabalhar para 
os 15 mil cooperados, agradecendo a Deus pela 
oportunidade de ter esse tipo de propósito”. 
Deixando claro que o cooperado é ao mesmo 
tempo dono, fornecedor e cliente, ele ressaltou a 
necessidade de fidelização do mesmo. Para isso, 
se torna indispensável ouvi-lo em suas deman-
das e problemas, surpreendê-lo positivamente e 
estar preparado: “chamar o cooperado de dono é 
um laço emocional forte, baseado na confiança e 
na verdade”. 

CRESCER - Para o presidente do Conselho de 

Administração, Luiz Lourenço, a Cocamar está no 
caminho certo ao entender que é uma prestadora 
de serviços aos seus cooperados e precisa fazer 
isso com excelência. A responsabilidade dos co-
laboradores é grande, frisou, ao enfatizar que não 
se pode prometer ao dono da cooperativa aquilo 
que não é possível entregar. “Cada colaborador 
é uma peça importante na engrenagem”, disse, 
destacando que a Cocamar tem o propósito de 
crescer e os colaboradores precisam estar pre-
parados para aproveitar as oportunidades. 

Durante a Convenção, houve a participação de 
superintendentes, a projeção de depoimentos de 
sete cooperados de diferentes regiões e uma ex-
posição do diretor comercial da empresa parceira 
FMC, Ricardo Almeida, em cuja mensagem ele 
reforçou que o tema “Nossa Força o Cooperado” 
lembra um relacionamento baseado na amizade, 
parceria e companheirismo.   

O presidente Divanir Higino: 
“Mesmo num ano difícil,
conseguimos surpreender 
positivamente o produtor”
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Somos a 145ª 
maior empresa
do país
Em comparação ao exercício anterior, cooperativa escala cinco
degraus em levantamento do Valor 1000 do jornal Valor Econômico

GESTÃO 
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N
o ranking anual divulgado pelo Valor 
1000, publicação do jornal Valor Econô-
mico, que avalia os balanços das maio-
res empresas brasileiras, a Cocamar 

subiu cinco degraus e passou da 150ª para a 145ª 
posição em faturamento. Os números, são refe-
rentes ao exercício 2018. Esta é a 19ª edição da 
pesquisa, feita em parceria com a Serasa Experian 
e Centro de Estudos em Finanças da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV-Eaesp). Anualmente mais de 
três mil empresas são convidadas a participar com 
o envio de suas demonstrações financeiras e o 
preenchimento de questionários. 

INDICADORES - De acordo com os organizado-
res, o número de balanços analisados desta vez 

aumentou 23,5% em relação ao ano anterior (de 
1.200 para 1.482). Para chegar às mil maiores, as 
empresas são classificadas a partir de oito indica-
dores contábeis e financeiros: receita líquida, mar-
gem Ebitda, giro do ativo, margem de atividade, 
rentabilidade, cobertura de juros, liquidez corrente 
e crescimento sustentável. Entre eles, o de maior 
peso é a receita líquida, seguido da margem Ebitda 
e da rentabilidade do patrimônio. Além disso, as 
empresas são agrupadas em 28 setores e também 
são indicadas as campeãs por região. Na lista das 
50 maiores empresas do Sul do país, a Cocamar 
ocupa a 23º posição. E, no Paraná, a cooperativa é 
a 11ª colocada. Com o resultado de R$ 142 mi-
lhões obtido em 2018, a Cocamar passou à frente 
da Sanepar no ranking. 
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GESTÃO 

A Cocamar foi reconhecida na categoria ouro na 4ª 
edição do Prêmio SomosCoop Excelência em Ges-
tão realizada na noite de 8 de outubro em Brasília. 

De acordo com o Sistema Organização das Co-
operativas Brasileiras (OCB), em anos ímpares o 
Somoscoop avalia transparência, prestação de 
contas, equidade e responsabilidade corporativa. 
As cooperativas participam do Programa de Desen-
volvimento da Gestão cooperativa (PDGC) e são 
classificadas nas faixas ouro, prata e bronze, que 
revelam o seu grau de maturidade.

Ao todo, 272 cooperativas foram inscritas no ciclo 
2019/2020 do Programa de Desenvolvimento da 
Gestão das Cooperativas (PDGC) implementa-
do pelo Sistema Organização das Cooperativas 
Brasileiras (OCB). Dessas, 70 foram selecionadas 
para auditagem e 56 obtiveram o reconhecimento, 
sendo a maioria delas em primeiros passos. Deta-
lhe: nenhuma outra do segmento do agronegócio 
foi reconhecida na categoria da Cocamar. 

No período de sete meses, as cooperativas ins-
critas no PDGC foram avaliadas, o que incluiu até 
visitas, in loco, a 70 delas. O objetivo foi analisar 
os procedimentos gerenciais praticados, bem 
como oferecer um feedback a respeito da gestão 
atual.

A comissão julgadora contou com representantes 
do CNPQ, Banco Central, Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Ministério da Economia, 
Fundação Getúlio Vargas e Universidade Federal de 
Minas Gerais.

BOAS PRÁTICAS - O Prêmio SomosCoop Excelên-
cia em Gestão ocorre a cada dois anos e é o resul-
tado do PDGC. Por meio dele, é possível destacar 
as boas práticas e promover a troca de iniciativas 
entre as cooperativas reconhecidas, no Workshop 
de Boas Práticas em Governança e Gestão, reali-
zado no ano seguinte ao da premiação. Além disso, 
as boas práticas passam a compor um compêndio 
referente a cada ciclo do PDGC.

SomosCoop reconhece
excelência de gestão 
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A Cocamar investiu, em 2018, na criação do Co-

mitê de Compliance, pensando em garantir que 

as regras do Código de  Ética e Conduta sejam 

referência para o processo de gestão da coo-

perativa, e que possam ser respeitados no dia a 

dia de trabalho de cada colaborador. O comitê é 

formado por uma equipe multidisciplinar, con-

templando representantes das áreas Jurídica, TI, 

Gestão, Auditoria, Gestão de Pessoas, Financeiro 

e Unidades Operacionais.

OBJETIVOS: O comitê tem a finalidade de pre-

venir e investigar, devendo averiguar e apurar se 

o Código de Ética e Conduta da Cocamar está 

sendo cumprido. Caso algum descumprimento 

seja provado, é papel do Comitê sugerir qual a 

ação corretiva a ser aplicada ao infrator. Por sua 

vez, a Diretoria Executiva e Superintendência da 

cooperativa avaliarão o caso para deferimento da 

decisão do comitê.

O trabalho em Compliance na Cocamar é reali-

zado com foco no gerenciamento de processos, 

atendimento ao Código de Ética e Conduta e 

também das legislações e normas internas, além 

da segurança da informação. Para ela, a estru-

turação do programa na cooperativa é muito 

importante por conta do relacionamento com 

vários públicos e setores, que possuem interes-

ses distintos. Pelo tamanho da cooperativa e sua 

abrangência geográfica, é fundamental que se 

tenha um programa de Compliance estabelecido 

e gerenciado. 

TRAJETÓRIA: Com o objetivo de aumentar a 

transparência na gestão da Cocamar, as pro-

vidências de Compliance foram intensificadas 

em 2013, quando foi lançado o modelo de go-

vernança. Depois disso, em 2014, a cooperativa 

elaborou um padrão de autoavaliação de gestão, 

também intitulado Governança Cocamar, que 

contém todos os princípios, critérios e requisitos 

aplicados aos processos que são, anualmente, 

auditados internamente. Em 2016, a política de 

qualidade foi revisada para se transformar em 

uma Política de Compromissos, que estabelece 

todos os compromissos assumidos pela Coca-

mar perante a sociedade. Em junho de 2018, foi 

lançada mais uma iniciativa com a implantação de 

um Canal de Ética terceirizado, ficando a cargo 

do Comitê de Compliance gerenciá-lo. Em 2019, 

o código de conduta foi revisado e se transfor-

mou no Código de Ética e Conduta, introduzindo 

atendimento à lei anticorrupção.

CERTIFICADO - Para instaurar de forma comple-

ta o trabalho de Compliance em 2020, a Cocamar 

está inscrita no Programa de Compliance do 

Sistema Ocepar, que se propõe a modelar a or-

ganização internamente para atender a todos os 

requisitos que implicam em estar em Complian-

ce. Ainda, garante que os mecanismos e proce-

dimentos internos como normas, fiscalização, 

auditoria, incentivo às denúncias de não-confor-

midades e aplicação do Código e Ética e Conduta 

cumpram a sua finalidade e sejam comunicados 

internamente.  

Compliance é parte da
Gestão Estratégica
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GESTÃO 

Com foco na estratégia e no desafio de fortalecer o 
relacionamento com o cooperado, foram promovi-
das mudanças na estrutura organizacional, com o 
direcionamento na sustentação dos negócios para 
cooperados e clientes, priorizando as boas práticas. 
A estrutura passa a contar com uma superinten-
dência exclusiva de Relação com o Cooperado, uma 
outra voltada ao objetivo comercial, denominada de 
Negócios, e uma para cuidar do segmento de Con-
cessionária. Assim ficou:

SUPERINTENDÊNCIA DE NEGÓCIOS 
Anderson Alves Bertolleti

Departamento Comercial de Fios
Luis Fernando Anastácio Gomes 

Departamento Comercial de Grãos 
Ednei de Almeida Silva 

Departamento Comercial de Insumos 
Geraldo Amarildo Ganaza 

Departamento de Produtos de Varejo
(Mix Óleos e Farinha) 
Sandro Rogério Fernandes 

SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÃO
COM O COOPERADO
Leandro Cezar Teixeira 

Departamento de Cooperativismo
João Sadao Mohr Alves Tadano

Departamento de Marketing e Comunicação
Cristiane Noda K. de Almeida 

Departamento Técnico 
Renato Hobold Watanabe 

SUPERINTENDÊNCIA DE CONCESSIONÁRIA
Arquimedes Alexandrino 

SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES
Osmar Liberato

Departamento de Logística Integrada 
Ezequiel Scopel 

Departamento de Operação com Produto
e Gestão de Obras
Márcio Kloster 

Indústria de Commodities e Varejo
Valdemar Roberto Cremoneis 

Indústria de Fios, Café e Moinho
Valquíria Demarchi 

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA
E FINANCEIRA
Alair Aparecido Zago 

Departamento Contábil
Alair Aparecido Zago 

Departamento Financeiro
Guilherme de Souza V. Neto 

Departamento de Gestão de Pessoas
Fernando Castro Vieira Filho 

Departamento Jurídico 
Paula Cristine Passafaro Camilo

Departamento de TI, Serviços, Inovação
e Gestão de Qualidade
Paula Cristina Agulhas Rebelo

Auditoria Interna
Eliane Camilo 

Um novo formato 
de estrutura organizacional
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Aprimorar cada vez mais o relacionamento junto aos 
produtores cooperados e cooperantes. Com esse 
propósito, a Cocamar acaba de implantar a platafor-
ma CRM (Customer Relationship Management, em 
português Gerenciamento do Relacionamento com 
o Cliente), contando com a plataforma Salesforce. 

De acordo com o presidente Divanir Higino, o 
crescimento da Cocamar impõe algumas deman-
das que requerem especial atenção da cooperativa, 
como a proximidade junto ao seu público. Nesse 
sentido, o CRM é uma ferramenta que atende tal 
objetivo, por fornecer todos os subsídios necessá-
rios à gestão do relacionamento.  O CRM surgiu na 
cooperativa como projeto de Lean Six Sigma, atin-
gindo em 2019 a sua terceira geração. Na primeira, 
o processo foi desenhado com base em uma pes-
quisa para entender os requisitos dos cooperados 
e, além disso, foram mapeadas as necessidades da 
equipe de técnicos e gestão quanto as demandas 
do relacionamento. 

Na segunda, houve a escolha da ferramenta e o 
início de um projeto-piloto em 2018, que culmi-
nou, posteriormente, com a seleção da plataforma 
Salesforce e da implementadora Avanxo. Os pro-
fissionais técnicos é que fazem a alimentação das 
informações dos produtores e contam, para isso, 
com um aplicativo off-line. 

Trata-se de um sistema de manuseio fácil, prático 
e adequado à linguagem dos profissionais. A pla-
taforma possibilita construir um histórico de cada 
cooperado, com relatórios específicos, o que vem ao 
encontro do objetivo da Cocamar de contribuir para 
que os produtores explorem todo o potencial produ-
tivo de suas lavouras e tenham mais resultados. 

Possibilita que todo o histórico de recomenda-
ção de um engenheiro agrônomo seja registrado, 
melhorando futuras tomadas de decisão. A implan-
tação do CRM se dará por etapas e vai começar pela 
região norte do estado. 

CRM para aprimorar
relação com o cooperado 
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Segurança,
um valor
Cooperativa colhe dividendos com o Projeto Vida Segura, já em seu terceiro ano 

D
esde meados de 2017 a Cocamar 
desenvolve o Projeto Vida Segura, que 
tem como objetivo a excelência da se-
gurança dos colaboradores. Para isso, 

a cooperativa conta com o assessoramento da 
DuPont, empresa reconhecida mundialmente por 
sua expertise na área. 

A iniciativa já resultou em percentuais de re-
dução de 30% dos acidentes de trabalho com 
afastamento. Para alcançar esse resultado, foram 
inseridos grupos de trabalho multidisciplinares e 
metodologias com foco na melhoria dos proces-
sos. Com isso, a cooperativa desenvolve todos 

os esforços possíveis na disciplina operacional e, 
consequentemente, na segurança dos colabora-
dores, terceiros e cooperados. 

Para o presidente da Cocamar, Divanir Higino, ca-
minhar com o foco em segurança “não é somente 
seguir as Regras de Ouro, mas garantir que cada 
colaborador volte para casa, todos os dias, me-
lhor do que veio para trabalhar”.

Foram também implantadas várias ferramentas 
para fortalecer ainda mais com a segurança da 
cooperativa. Começando pelo Índice de Práticas 
Seguras, profissionais de segurança estabelecem 

Regras de Ouro
1º) Eu uso o cinto de segurança, obedeço aos limites de velocidade, se dirijo não bebo e não

        uso o celular ao volante;

2º) Não realizo Trabalho à Quente sem a PET (Permissão de Entrada e Trabalho);

3º) Não realizo Trabalho em Espaço Confinado sem a PET (Permissão de Entrada e Trabalho);

4º) Não realizo Trabalho em Altura sem a PET (Permissão de Entrada e Trabalho);

5º) Não permaneço em círculo atrás dos Tombadores em uso;

6º) Não realizo intervenção em máquinas/equipamentos em movimento;

7º) Comunico todos os acidentes com lesão e danos materiais;

8º) Não oriento ou permito a violação das Regras de Ouro.

GESTÃO 
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rotas por todo o complexo e dependências para 
identificar possíveis situações de risco. Por sua 
vez, o Stop tem foco educacional e preventivo. 
em que se faz uma abordagem junto ao colabora-
dor para levantar hábitos e situações que tragam 
riscos, e conscientizá-lo. A Metodologia de Inves-
tigação de Acidentes é o roteiro por meio do qual 
se implementa a análise de sinistros e a adoção 
de medidas para prevenção. Tudo converge para 
o Grupo de Trabalho, com a participação de equi-
pes de diversas áreas, entre elas o GT de Crise, 
Comunicação, Regras de Ouro e Reconhecimen-
tos, Investigação, Contenção e Stop.  

Em resumo, o intuito da Cocamar em intensifi-
car a segurança é de prevenir acidentes e, nes-
se sentido, a cooperativa tem promovido uma 

grande mudança cultural entre os colaboradores, 
não só no ambiente de trabalho, mas também em 
suas casas.

No mês de junho de 2019, a Cocamar iniciou a 
Campanha Safra de Inverno Zero Acidentes, a 
qual obteve resultados satisfatórios na garantia 
da segurança do processo de recebimento e be-
neficiamento de grãos. A participação dos coo-
perados no atendimento às normas de segurança 
contribui para o sucesso da campanha. Nesse 
sentido, para difundir ainda mais a cultura e as 
boas práticas, o departamento de Segurança do 
Trabalho da cooperativa elaborou e distribuiu aos 
cooperados uma cartilha contendo recomenda-
ções e orientações básicas de segurança para as 
operações agrícolas. 

Programa tem promovido
uma mudança cultural
entre os colaboradores 
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Entre as mais
inovadoras
Cooperativa, que estruturou o Cocamar Labs, está entre
as 100 organizações brasileiras mais se destacam nessa área 

D
esenvolvendo uma série de iniciativas, 
parcerias e mantendo programas que 
visam a estimular sua equipe de cola-
boradores a estar engajada no tema 

inovação, a Cocamar se destaca como uma refe-
rência no assunto. A cooperativa se insere, há anos, 
no ranking das 100 organizações brasileiras mais 
inovadoras, conforme avaliação feita por publica-
ções especializadas. 

COCAMAR LABS – Com o Cocamar Labs, um 
programa estruturado para a busca de inovação, 
a cooperativa conta com o Kaizen (em que os 
colaboradores sugerem soluções para situações 
relacionadas à sua rotina, com autonomia para 
implementá-las); o Kaizen 2 (o grupo responsável 
se reúne para desenvolver projetos a partir de uma 
metodologia); o Lean Six Sigma (projetos estratégi-
cos, definidos com validação da superintendência); 
e a inovação propriamente, por meio da qual são 
concebidos negócios que a cooperativa ainda não 
possui. E para possibilitar que tudo funcione per-
feitamente, há cinco processos envolvidos: Cadeia 
de Valor, Gestão de Rotina, 8 Sensos, Processo de 
Qualidade Cocamar e Governança Cocamar. 

PROJETOS - Em relação ao Lean Six Sigma (LSS), 9 

projetos iniciados em 2019 visam a promover me-
lhorias em diversos setores da cooperativa, entre 
os quais Transcocamar, Contabilidade, Moinho de 
Trigo, Peças e Suprimentos, além de buscar alterna-
tivas para o aumento do market share na região III 
de 30% para 45% em comercialização de insumos e 
recebimento da produção agrícola. 

NOVIDADES - Entre as inovações, o aplicativo (app) 
utilizado para estreitar o relacionamento dos coo-
perados com a cooperativa e atender a uma deman-
da do público mais jovem, foi relançado em 2019, 
durante o Safratec. O app oferece acesso a informa-
ções como clima, cotações do dia, fixações, diário 
do produtor, saldo, notícias e classificados. Por sua 
vez, o sistema de Telemetria, implantado na frota de 
veículos leves, registra o comportamento dos cola-
boradores na sua condução. Já a queima de hidro-
carbonetos se resume à busca por fonte alternativa 
à biomassa, para geração de energia térmica (vapor), 
enquanto o Chatbot é um programa que simula um 
ser humano (chamado Flora) na conversação com 
o público, atualmente disponibilizado apenas entre 
os colaboradores, na intranet. O monitoramento 
inteligente, para identificar a reação/expressão do 
cooperado ao entrar e sair na unidade, é outra novi-
dade, embora ainda não inteiramente concluído. 

INOVAÇÃO 
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A realização de desafios para a busca de soluções criativas, como os hackathons
que envolvem instituições de ensino, são incentivados pela cooperativa

INOVAÇÃO 
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HACKATHON – A Cocamar e o Centro Estadual 
de Educação Profissional Maria Lydia Cescato 
Bomtempo, de Assaí (PR), promoveram em de-
zembro/2019 a segunda edição de um hackathon 
(maratona para discutir novas ideias e desen-
volver projetos), em que, desta vez, estudantes 
foram desafiados a desenvolverem soluções para 
o manejo de doenças na cultura da soja. Voltada 
a alunos dos cursos de agronegócio, edificação, 
eletroeletrônica e mecânica, a competição conta 
com o apoio do Sebrae e Instituto Emater. Gran-
de parte dos alunos, de 14 a 18 anos, é de famí-
lias de produtores rurais e, desses, muitos são 
cooperados da Cocamar no município e região. 
A realização do hackathon é um reconhecimen-
to ao potencial demonstrado pela escola e seus 
alunos. 

OUTROS - A propósito, a Cocamar promoveu 
no mês de outubro, em sua sede, o Hackathon 
da Inovação, que reuniu 25 participantes, em 
que foram concebidos quatro projetos voltados 
à gestão da propriedade rural. A cooperativa 
apoia a realização de eventos dessa natureza, 
durante a feira agropecuária de Maringá (Ex-
poingá), e é mantenedora de dois ambientes 
de inovação: um em Maringá, com aceleradora 
Evoa; e o Hub.IA com o Senai em Londrina. Os 
resultados podem ser avaliados em diversos 
projetos, entre os quais agricultura de pre-
cisão, os projetos Vida Segura e On Safety 
(voltado à segurança), o projeto-piloto CRM 
para cooperados, e o e-commerce (Shopping 
Cocamar). 

TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) – Para 
atender demandas das unidades operacionais 
inerentes a essa área, foi colocado em prática 
o TI na Estrada, um projeto por meio do qual há 
um contato presencial dos profissionais, em 
deslocamentos periódicos. Já o TI em Foco visa 
a atender áreas de negócios.   

DIRETO DO CAMPUS - Com o objetivo de ofe-
recer uma destinação adequada para a cinza, 
resíduo das caldeiras do parque industrial, a 
Cocamar e a Universidade Estadual de Maringá 
(UEM) promoveram em 2019 a segunda edição 
do projeto Direto do Campus. A realização foi 
aberta à participação de acadêmicos dos cursos 
de Administração, Agronomia, Economia, Quími-
ca, Engenharia Ambiental, Engenharia Química 
e Engenharia de Produção, em grupos de três 
estudantes com pelo menos o terceiro ano do 
curso. A equipe vencedora apresentou a propos-
ta de elaboração de paver, tendo a cinza como 
sua matéria-prima, para ser utilizado no próprio 
complexo industrial. Para isso, sugeriu parcerias 
com empresas que já atuam nesse setor. Outras 
duas equipes finalistas propuseram o desenvolvi-
mento de cosméticos (a partir de um resíduo das 
cinzas) e sabão para ser comercializado como um 
novo produto da cooperativa. 

STARTUPS – Atualmente, sete startups prestam 
serviços à Cocamar: W3lcome, especializada  na 
automatização de portarias; TinBot (desenvol-
vedora do robô utilizado para saudar visitantes 
na recepção da Administração Central), OnSa-
fety (registro e acompanhamento de vistorias e 
planos de ação de segurança ocupacional); Flugo 
(gestão de filas na Transcocamar); Kenoby (pla-
taforma de gerenciamento de recrutamento e 
seleção de pessoas); NeoField (sonda de monito-
ramento da propriedade rural) e Agrian (agricul-
tura digital a partir de imagens de satélite). 

COMITÊ - A Cocamar é participante do Progra-
ma de Inovação do Cooperativismo Paranaense, 
mantido pelo Sistema Ocepar em parceria com o 
Instituto Superior de Administração e Economia 
(Isae), conveniada da Fundação Getúlio Var-
gas (FGV). A iniciativa visa otimizar o ambiente 
organizacional, tendo, para isso, estruturado um 
comitê com agentes de inovação. 
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OPINIÃO

O Brasil e o paradoxo da 
alimentação mundial
O Brasil é protagonista no cenário global, com uma agropecuária pujante,
que figura entre as maiores produtoras e exportadoras de diversas
commodities como soja, açúcar, café, frango, carne bovina, milho e outras

V
ivemos uma era de intensas e, muitas 
vezes, profundas mudanças. Confor-
me sugere Marshall Goldsmith em 
um de seus excelentes livros, “o que 

nos trouxe até aqui, não nos levará adiante”, em 
tradução livre. A afirmação cabe perfeitamente 
para o cenário da produção de alimentos. Há um 
evidente paradoxo que desafia todos os envolvi-
dos nesta imensa cadeia produtiva.

De um lado, temos uma população que não para 
de crescer e que deve chegar a cerca de 10 bi-
lhões de pessoas em 2050. Some-se a isso o fato 

de que, fruto do aumento do poder aquisitivo de 
muitos países – especialmente no continente 
asiático – o hábito alimentar destas nações está 
se alterando significativamente, passando a de-
mandar maior parcela de proteína animal em de-
trimento de grãos e cereais. O mundo vai preci-
sar de mais alimento. Muito mais! Estudos da FAO 
mostram que, em quatro décadas (2010-2050), 
será necessário produzir 70% mais alimento para 
atender à demanda global.

Pois bem. A solução para esta equação pressu-
põe uso de recursos naturais, afinal, via de regra, 
precisamos de água, sol e terra para produzir 
alimentos... e este é o outro lado do mencionado 
paradoxo. O mundo clama por sustentabilidade. 
Os mercados consumidores, especialmente dos 
países mais ricos e/ou desenvolvidos, não que-
rem estar associados a modelos produtivos que 
degradem o meio ambiente e, para evitar essa 
associação, irão usar cada vez mais medidas que 
beneficiem sistemas de produção sustentáveis, 
devidamente certificados. Fica evidente que não 
podemos – não devemos, na verdade – considerar 
expandir a produção às custas da destruição dos 
recursos naturais que ainda restam no planeta.

Paulo Renato Herrmann,
presidente da John Deere Brasil
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Aí está. Em uma extremidade, a urgência inexorá-
vel de se produzir mais. Na outra, a necessidade 
de fazê-lo com consciência e parcimônia, sem 
degradar o meio ambiente. Este é o paradoxo.

No centro deste desafio, fulgurando como a mais 
evidente e imediata alternativa, está o BRASIL. 
No curto e médio prazos, somos, provavelmente, 
a única nação que tem condições de responder 
com escala à crescente demanda, produzindo 
com responsabilidade e sustentabilidade am-
biental. Somos o único país que resolve os dois 
elementos do paradoxo.

Sob a primeira 
perspectiva, temos 
o sistema produtivo 
mais eficiente do 
mundo, aprovei-
tando a benesse 
climática dos tró-
picos ao máximo e 
fazendo duas – três, 
em alguns casos – safras em um mesmo ano, na 
mesma área. Dominamos a agricultura tropical 
como nenhuma outra nação e o resultado pode 
ser visto em nossos indicadores históricos. Nos 
últimos 40 anos, a área de grãos no Brasil cresceu 
70%. A produção, 500%.

O Brasil é protagonista no cenário global, com 
uma agropecuária pujante, que figura entre as 
maiores produtoras e exportadoras de diversas 
commodities como soja, açúcar, café, frango, 
carne bovina, milho e diversas outras.

Na outra extremidade do paradoxo, está o fato 
de usarmos apenas 8% do território com agricul-
tura. Outros 21% são ocupados com pastagens, 
muitas delas degradadas e subutilizadas. Nestes 
30% de Brasil, é possível produzir muito mais, 

sem derrubar uma única árvore. O caminho é a 
intensificação e a tecnologia e, neste aspecto, a 
história mais uma vez nos favorece. A adoção do 
sistema de plantio direto, a expansão da segunda 
safra e, mais recentemente, a difusão da ILPF – 
Integração Lavoura-Pecuária-Floresta – foram 
marcos que revolucionaram o segmento e nos 
alçaram a novos patamares de produção.

Vale mencionar que, na COP-21, conhecida como 
Acordo de Paris, o Brasil assumiu o compromisso 
de atingir 9 milhões de hectares com ILPF até 
2030. Dados da Embrapa e da Associação Rede 
ILPF, em pesquisa realizada pelo IBGE, revelam 

que já temos cerca 
de 15 milhões de 
hectares conduzi-
dos sob esse sis-
tema de produção, 
que tem potencial 
de fixar até 5,0 ton 
CO2 eq./ha.ano.

Ainda há que se ressaltar alguns outros fatos sig-
nificativos, tais como: 43% da matriz energética 
brasileira provêm de fontes renováveis, enquan-
to a média mundial é de 14%; a cana-de-açúcar 
representa 17% da nossa matriz e o etanol emite 
apenas 11% do CO2 emitido pela gasolina; 66% 
do nosso território é coberto por vegetação na-
tiva e temos o Código Florestal mais rigoroso do 
mundo, que obriga os produtores rurais – muitas 
vezes apontados como vilões – a manter boa 
parcela de suas áreas (até 80% na Amazônia) sem 
uso, sob floresta.

A vocação do Brasil é o agro e reunimos carac-
terísticas únicas para fazer frente à demanda 
mundial: disponibilidade de área, tecnologia para 
a agricultura tropical e práticas conservacionistas 
sustentáveis.

O Brasil é um dos poucos lugares

em que se pode afirmar: produzir

e preservar é possível! 
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Mais de R$ 40
milhões em sobras

O 
ano de 2019 foi desafiador para as em-
presas e cooperativas do agronegócio 
paranaense em razão da forte quebra 
das safras de verão e inverno. Nas re-

giões atendidas pela Cocamar, as altas temperaturas 
potencializaram os efeitos da falta de chuvas no final 
de 2018 e início de 2019, época crítica para a soja, 
que apresentou diminuição da produtividade de 40% 
em média. O impacto do clima, de praticamente R$ 
600 milhões na previsão de faturamento da Coca-
mar, obrigou a cooperativa a rever  investimentos, 
realizar um forte contingenciamento de despesas 
e desdobrar-se na busca por alternativas para que 
os resultados do exercício fossem mantidos.  Os 
esforços foram recompensados. Com uma gestão 
profissional, que conta com a confiança dos coope-
rados, no dia 13/12, a poucos dias do Natal, a coo-
perativa surpreendeu ao anunciar sobras em valores 
superiores, por produto, aos distribuídos no exercício 
anterior. Enquanto em 2018 foi efetuado um comple-
mento de preços de R$ 1,70 por saca de 60kg de soja 
entregue na Cocamar, desta vez o cooperado teve 
direito a R$ 2,00/saca. Em relação ao milho e o trigo, 
os valores que no ano passado foram de R$ 0,30 por 
saca, subiram para R$ 0,50. Para quem entregou sua 
safra de café na cooperativa e em 2018 recebeu R$ 
2,50 por saca, agora embolsou R$ 6,00 para cada 
saca depositada. Por fim, os produtores de laranja 

também tiveram um complemento de R$ 0,15 para 
cada caixa de 40,8 quilos. As sobras são um retorno 
de resultado ao cooperado, previsto na finalidade da 
cooperativa, que existe para fazer com que ele ganhe 
mais dinheiro com o seu negócio. Quando a Cocamar 
divulgou o quanto seria distribuído por produto, após 
decisão do Conselho de Administração, durante reu-
nião em que participaram também integrantes dos 
conselhos Fiscal e Consultivo, muitos desses últimos, 
que aguardavam pela informação de quanto seria o 
rateio, foram agradavelmente surpreendidos.  Fácil 
avaliar o que isto representa. Um pequeno produtor 
que cultiva 10 alqueires de soja no verão e a mesma 
área com milho no inverno, e tiver uma produtividade 
de, respectivamente, 120 e 240 sacas por alqueire, 
entregues na cooperativa, recebeu um cheque de R$ 
3.600,00 para a sua festa de Natal, quitar um compro-
misso ou fazer um investimento. É como se ele fosse 
agraciado com um adicional correspondente a 45 sa-
cas de soja cotadas a R$ 80 a unidade. A distribuição 
de sobras, realizada proporcionalmente na medida de 
participação do cooperado , é um diferencial da Co-
camar. Se fosse uma empresa comercial comum, os 
recursos ficariam com os seus acionistas ou proprie-
tários. Mas, por tratar-se de uma cooperativa, eles 
são pulverizados para atender às necessidades dos 
cooperados e, em circulação, aquecem a economia 
nos municípios onde os produtores residem. 

 Retorna os resultados
 aos cooperados

Valores surpreendem positivamente os cooperados,
que enfrentaram um ano com muitas dificuldades climáticas
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Quanto mais o cooperado movimentou na Cocamar durante o ano,
maior foi o montante a que ele teve direito
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Governador recebe 
reivindicações 

A
o prestigiar a Assembleia Geral Ordiná-
ria (AGO) da Cocamar, no dia 6 de feve-
reiro em Maringá, o governador Carlos 
Massa Ratinho Júnior ouviu reivindica-

ções que, em nome dos produtores, foram feitas 
pelo presidente do Conselho de Administração da 
cooperativa, Luiz Lourenço. 

Lourenço comentou com o governador que “o 
setor agropecuário tem sido muito maltratado 

pelos governos”, apesar de o campo ser o princi-
pal responsável, historicamente, pelo superávit 
da balança comercial brasileira e, em 20 anos, ter 
gerado divisas de 1,1 trilhão de dólares. Ele pediu 
uma atenção especial aos produtores e, no caso 
da Cocamar, entre outras reivindicações, a libera-
ção de R$ 80 milhões que se encontravam retidos 
no tesouro, por conta de ICMS. 

O presidente falou também sobre a oportunidade 

Ratinho Júnior participou da AGO da cooperativa e, ao longo do ano, se encontrou 
várias vezes com seus dirigentes para tratar de demandas dos produtores

 Representa politicamente  
 os produtores
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que o sistema de integração lavoura-pecuária-
floresta (ILPF) apresenta para a região noroeste 
paranaense, no arenito caiuá, onde dinamiza a 
economia ao incorporar pastos degradados ao 
sistema produtivo. Segundo Lourenço, municípios 
onde a pecuária extensiva gerou empobrecimento 
econômico têm a chance de desenvolverem-se, 
por meio desse modelo inovador e sustentável. O 
dirigente pediu ao governador, ainda, que sejam 
concedidos incentivos para que os produtores 
possam investir na irrigação na agricultura do 
Paraná, uma vez que a burocracia e a demora têm 
emperrado os projetos. “A ILPF, somada à irriga-
ção, pode trazer riquezas para muitas regiões do 
noroeste que hoje são carentes de alternativas 
econômicas”, frisou. 

Ao discursar, o governador começou dizendo que “o 
agronegócio é a grande vocação brasileira” e que o 
estado do Paraná produz o maior volume de alimen-
tos por metro quadrado em todo o mundo. “Estamos 
prontos para atender às demandas de um mundo 
que vai precisar de mais alimentos nos próximos 
anos”, afirmou ele, afirmando que um dos desafios 
está  em fazer fluir a produção para os diferentes 
mercados. E prometeu, ao terminar, que o agrone-
gócio vai ser “a mola propulsora” do seu governo. 

Ao longo do ano, dirigentes da cooperativa se en-

contraram várias vezes com autoridades estaduais 
e federais, no Paraná e em outros estados, para 
formular ou reforçar pedidos que atendam neces-
sidades dos produtores.  

A VISITA DO VICE-GOVERNADOR - Com o go-
verno do estado instalado transitoriamente em 
Maringá durante a Expoingá, no mês de maio, a 
Cocamar foi visitada pelo vice-governador Darci 
Piana e três secretários: Norberto Ortigara, da 
Agricultura e do Abastecimento, Sandro Alex, 
de Infraestrutura e Logística, e Márcio Nunes, de 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Após um 
café, eles se reuniram para tratar sobre vários 
assuntos relacionados a demandas da Cocamar e 
do segmento agropecuário na região. E, concluin-
do a visita, as autoridades realizaram um giro pelo 
parque industrial da cooperativa. 

REFORMA TRIBUTÁRIA - As propostas em tra-
mitação no Congresso Nacional foram debatidas 
durante o Fórum Jurídico que o Sistema Oce-
par promoveu, por meio do Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop/PR), 
no dia 23 de agosto no auditório da Cocamar em 
Maringá. O evento teve como palestrantes convi-
dados o ex-deputado Luiz Carlos Hauly e o auditor 
fiscal do Estado do Paraná, Gilberto Calixto, que 
apresentaram um panorama das matérias. 

A visita do vice-governador, secretários e assessores à cooperativa. Acompanhados do
deputado federal Luiz Nishimori eles foram recebidos por dirigentes e conselheiros 
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OPINIÃO

Compromisso do
cooperativismo
é desenvolver pessoas
Apesar das adversidades climáticas vivenciadas em 2019, das quais ninguém esteve 
imune, as cooperativas do Paraná apresentaram um crescimento no seu faturamento, 
ultrapassando R$ 85 bilhões, com resultados positivos na ordem de R$ 3,5 bilhões

S
omos hoje mais de 2,1 milhões de coo-
perativistas e 107 mil profissionais con-
tratados nas 216 cooperativas do Para-
ná, de 7 diferentes ramos de atividades. 

A opção do cooperativismo paranaense sempre 
foi o desenvolvimento das pessoas - cooperados, 
familiares, cooperativas e comunidades, onde 
estamos presentes. Esse é o nosso compromis-
so. Sempre focados na organização econômica e 
responsabilidade social. O momento é de expec-
tativas por dias melhores: há sinais de retomada 

econômica, aumento da demanda por investi-
mentos, melhoria em relação à infraestrutura e 
maior demanda no mercado internacional. Enfim, 
há sinais que nos animam e nos levam a acreditar 
no futuro. 

Para o cooperativismo paranaense, o ano de 
2019 foi positivo, nos mantivemos firmes na 
estratégia de investimento e busca de novos 
mercados. Apesar das adversidades climáticas 
vivenciadas em 2019, das quais ninguém esteve 
imune, as cooperativas do Paraná apresentaram 
um crescimento no seu faturamento, ultrapas-
sando R$ 85 bilhões, com resultados positivos 
na ordem de R$ 3,5 bilhões, R$ 2,6 bilhões em 
impostos e recebimento do equivalente a 60% 
da produção agropecuária do estado. O Plano 
Paraná Cooperativo segue firme no propósito de 
atingir em breve R$100 bilhões de movimento 
econômico ao ano. 

Em âmbito internacional - Há novas oportunida-

José Roberto Ricken, 
presidente do Sistema Ocepar 
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des, dada a maior demanda por alimentos, espe-
cialmente proteína animal. Nos cabe identificá- 
las, contatá-las e nos organizar para atendê-las 
com muita competência. No passado, a lógica era 
produzir mais e buscar mercado. Agora, o nos-
so desafio é identificar mercados e atendê-los 
com profissionalismo e qualidade. O mundo sabe 
do potencial do nosso país. Gradativamente, o 
Brasil vai conquistando liderança na oferta de 
alimentos no mercado internacional. Temos que 
saber lidar com essa nova realidade e valorizar 
nossos produtos, combatendo falsas informa-
ções que circulam a nosso respeito, alimentadas 
pela concorrência comercial que se estabeleceu. 
Para sobreviver a 
isso, nunca foi tão 
importante estrei-
tar relações com 
os consumidores 
dos alimentos que 
ofertamos em todo 
o mundo. 

Prevalecendo a 
verdade, não há o 
que temer. Obviamente que precisamos fazer a 
nossa parte, aperfeiçoando métodos de produ-
ção, cuidando do meio ambiente, investindo em 
sanidade e reduzindo desperdícios em relação a 
infraestrutura. 

Temos convicção que para a viabilização do Plano 
Safra ainda é fundamental e estratégica a dispo-
nibilização de linhas de crédito rural para investi-
mentos de longo prazo e custeio a juros compa-
tíveis com a atividade produtiva. Neste contexto, 
as cooperativas do Paraná demandam o equiva-
lente a R$ 3,8 bilhões para projetos de agroindús-
trias, armazenamento, tecnologia, infraestru-
tura e distribuição, para atender quase 60% da 
produção agropecuária que passam por nossas 

cooperativas no estado. Hoje é difícil imaginar o 
Paraná sem cooperativas, pois, em mais de 130 
municípios paranaenses, a unidade cooperativa é 
a maior empresa do município. É possível afirmar 
que, onde há cooperativa, há mais oportunidade 
e mais renda. A diferença, no caso das coopera-
tivas é que o resultado permanece nos locais de 
origem, gerando mais empregos diretos e negó-
cios para pessoas e empresas nas regiões onde 
as cooperativas atuam. Enfim, o que seria isso 
senão o desenvolvimento regional? 

É importante observar que o setor cooperativo 
opera com produtos de grande demanda por 

financiamento, 
baixa rentabilida-
de e grande risco 
climático. Em 
média, as margens 
não ultrapassam 
de 2 a 4% sobre o 
movimento eco-
nômico. Nos causa 
grande preocupa-
ção a iniciativa de 

algumas Unidades Federativas que defendem a 
revogação da Lei Kandir e a tributação sobre as 
exportações. Isso já foi testado em países vizi-
nhos e causou enormes prejuízos aos produtores 
e cooperativas. 

Nosso desejo é que sejam implementadas as 
reformas necessárias ao crescimento econômico 
do país, que equacionem as deficiências estru-
turais existentes, principalmente em relação aos 
investimentos necessários em infraestrutura tais 
como portos, ferrovias, rodovias, energia, den-
tre outras. Os custos elevados da logística têm 
penalizado a nossa competitividade, em especial 
para as comunidades mais distantes dos centros 
consumidores. 

Para o cooperativismo paranaense,

o ano foi positivo, nos mantivemos

firmes na estratégia de investimento

e busca de novos mercados
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        Mesmo com a redução do
      recebimento de soja, causada pela      
     estiagem, a indústria de
    esmagamento de soja processou
   969 mil toneladas em 2019, um
  volume próximo de sua capacidade
de 1 milhão de toneladas 

 Industrializa a produção do
 cooperado para agregar mais valor
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O Óleo de Soja Cocamar
é o item do portfólio de
varejo que apresenta o
maior volume de vendas

INDÚSTRIAS



53



54

Fios sustentáveis

Em operação desde o começo dos anos 1980, a 
indústria de fios têxteis foi instalada para absor-
ver algodão e, com o passar do tempo, flexibili-
zou a sua linha. Atualmente, processa três tipos 
de matéria-prima: além de algodão – que é100% 
certificado, industrializa retalhos de malharias e 
tecelagens e fibra de poliéster derivada da reci-
clagem de embalagens pet, que representa cerca 
de 15% da produção com fibras recicladas.

São elaborados dois tipos de fios: os 100% com-
postos de algodão e os mistos, que resultam da 
combinação de algodão e fibras sintéticas, ou 
somente dessas últimas. A unidade conta com 
300 colaboradores e são produzidas, em média, 
800 toneladas por mês.

Os fios são fornecidos para indústrias têxteis do 
Paraná e de vários outros estados, identificados 
com um selo (tag) que demonstra ao mercado 
sua contribuição para um consumo mais susten-
tável. O selo também pode ser utilizado pelos 
clientes para diferenciar e agregar valor aos seus 
produtos – confecções em geral.

CERTIFICAÇÃO - No caso do algodão - compra-
do em sua maior parte de produtores da região 
Centro-Oeste do país -, a indústria só trabalha 
com fibra que detenha a certificação BCI. A Bet-
ter Cotton Initiative (BCI) é uma organização sem 
fins lucrativos, criada em 2005, com sede em Ge-
nebra, Suíça, que atua para melhorar a produção 
mundial do algodão para os setores que fazem 
parte da cadeia. Além da qualidade, quem adquire 
os fios da Cocamar recebe créditos de acordo 
com a porcentagem de algodão que constitui a 
composição do fio.

Já a fibra obtida a partir do desfibramento de 
tecidos (retalhos com cores similares, que seriam 
descartados pelas indústrias), é adquirida pela 
cooperativa para produção de fio, a exemplo do 
que acontece com a fibra de poliéster cuja ma-
téria-prima são as embalagens pet. Os grandes 
magazines do varejo e a indústria têxtil, que 

INDÚSTRIAS
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respondem por uma participação expressiva na 
produção do poliéster tradicional, têm optado 
cada vez mais por alternativas que priorizem a 
preservação do meio ambiente.

COMPOSIÇÕES DO FIO PET - Geralmente, na 
Cocamar, os fios pet, que integram a linha Revi-
val, são compostos por 50% de poliéster e 50% 
de algodão, embora outros percentuais de mistu-
ra sejam possíveis, podendo conter as três ou 
duas das matérias-primas.

A linhas de produtos reciclados:
• PA pet (50% algodão e 50% poliéster pet)
• Revival 14 (com 72% de algodão, 14% de
   Poliéster PET e 14% de desfibrado)
• Revival 25 (50% de algodão, 25% de Poliéster
   PET e 25% de desfibrado colorido)
• Revival 50% (50% de Poliéster PET e 50%
   de desfibrado branco)
• Light White (86% de Poliéster PET e 14%
   de desfibrado branco), que proporciona
   cinco variações de composições.
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MOINHO DE TRIGO – Em 2019, com a aquisição da participação de outras empresas, a indústria
localizada em Marialva (PR) passou a ser 100% da Cocamar. Focada nos mercados de panificação,
consumo doméstico e produção de farinhas claras para o segmento industrial, a unidade, que
opera durante as 24h do dia, foi equipada com um novo misturador, a verticalização de estoques
e 2 máquinas de envase em embalagens de papel, para 1 e 5kg – sendo que a mesma já atuava
com embalagens plásticas. 

INDÚSTRIAS
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TORREFAÇÃO
E MOAGEM DE
CAFÉ – A estrutura
conta com uma
máquina para
envase a vácuo,
de embalagens
de 500g. 
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NUTRIÇÃO VEGETAL – A Cocamar está em prepa-
rativos para, no primeiro semestre de 2020, ingres-
sar em um novo segmento industrial: a produção 
de fertilizantes foliares. A expectativa é que, em sua 
primeira fase, a indústria de tecnologia de nutrição 
vegetal produza fertilizantes líquidos, com poten-
cial para chegar a 6 milhões de litros/ano. Numa 
fase posterior, investimentos devem ser direciona-
dos à produção de fertilizantes sólidos. 

RAÇÕES – Entra em atividade também, no início 
de 2020, a nova fábrica de ração. Inteiramente 
automatizada e com capacidade inicial para 150 mil 
toneladas/ano, a unidade vai triplicar a produção de 
peletizados, permitindo à Cocamar expandir sua 
participação em um mercado que apresenta sólido 
crescimento. Além da linha pet, com produtos 
premium para cães e gatos, a cooperativa pretende 
fortalecer ainda mais sua presença como forne-
cedora de rações de qualidade - em embalagens 
de vários tamanhos para uso doméstico e à granel 
-, aos segmentos de peixes e bovinos de corte de 
leite, equinos, suínos, aves e ovinos.

MADEIRAS TORNEADAS – De longa data forne-
cendo madeiras tratadas para cercamentos rurais 
e obras rústicas, entre outras finalidades, a indús-

tria de tratamento de madeira da Cocamar em 
Presidente Castelo Branco (PR) amplia o portfólio 
e investe também no torneamento de madeiras, 
visando a atender a uma demanda do mercado.  

COGERAÇÃO – Em operação desde 2009, a usina 
de cogeração de energia, implantada no Parque 
Industrial, tem operado praticamente de forma 
ininterrupta, só parando, normalmente, no mês de 
janeiro, para manutenção. Tão importante quanto a 
economia de tarifa é a segurança energética que o 
investimento proporciona. Sua capacidade ope-
racional é de 13MW, equivalente ao consumo de 
uma cidade de 7 mil habitantes, utilizando cavacos 
de eucalipto como combustível. Com sua usina, a 
Cocamar protege-se das oscilações do mercado de 
energia, trabalha com um custo de produção menor 
e utiliza biomassa nas caldeiras de seu parque in-
dustrial, demonstrando uma busca constante pela 
sustentabilidade de seus negócios e optando por 
uma energia limpa e renovável. 

SUPLEMENTO MINERAL – Em outra área in-
dustrial, a de suplementos minerais, a Cocamar 
também fortalece presença graças à qualidade de 
seus produtos, com produção é de 13 mil tonela-
das/ano.   

INDÚSTRIAS



59



60



61



62

Novas estruturas
Instalações foram adquiridas ou redimensionadas em cinco
municípios do norte e noroeste do Paraná

E
m 2019, vários municípios receberam 
estruturas modernas e mais amplas para 
prestar um atendimento de qualidade.   

No mês de janeiro, produtores de Altônia partici-
param da inauguração da nova unidade, situada 
na saída para Iporã, com sede administrativa e 

loja de insumos agropecuários, voltada ao re-
cebimento de grãos e café. O presidente do 
Conselho de Administração, Luiz Lourenço, e o 
presidente-executivo, Divanir Higino, falaram 
como representantes da cooperativa, enquanto 
o prefeito Claudemir Gervasone fez a saudação 
em nome do município. Na oportunidade, os três, 

As modernas instalações
da Unidade em Altônia

 Disponibiliza infraestrutura adequada
 para o atendimento ao cooperado
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ao lado de cooperados mais antigos, descerra-
ram uma placa. Altônia conta com a presença da 
Cocamar desde 1979 e as antigas instalações 
eram específicas para o recebimento de café e 
comercialização de insumos. Com a redução dos 
cafezais e o avanço das culturas mecanizadas 
naquela região, a cooperativa decidiu construir 
uma nova unidade para apoiar os produtores que 
investem nessa nova realidade.
 
Luiz Lourenço enfatizou que Altônia tem se des-
tacado em programas de integração lavoura-pe-
cuária, implementados por produtores de vários 
tamanhos. Segundo ele, “esse é um modelo 
virtuoso, que incorpora ao processo produtivo 
os pastos degradados, gerando riquezas e forta-
lecendo a economia regional”. Já Divanir Higino 
observou a importância do cooperativismo para 
Altônia e região, lembrando que “a ativa partici-
pação dos produtores justificou o investimento 
da Cocamar em uma moderna unidade”. Ele 
também ressaltou o fato de Altônia ter liderado 
por dois anos consecutivos (2017 e 2018) o Plano 

de Valorização de Unidades (PVU) da cooperati-
va, sendo uma referência por seus indicadores. 
Ao discorrer, o prefeito Gervasone agradeceu a 
Cocamar por “acreditar no futuro do município e 
região”.

SERTANÓPOLIS  -  Ainda em janeiro de 2019 a 
Cocamar transferiu a sua unidade para novas e 
amplas instalações no município de Sertanópolis, 
às margens da Rodovia Celso Garcia Cid, passan-
do a oferecer um atendimento de mais qualidade 
aos produtores. 

NOVA FÁTIMA -  No final de fevereiro, a coopera-
tiva deu início à operação, em Nova Fátima (PR), 
de sua confortável  unidade de atendimento no 
município, ao lado da PR-160. Para isso, dirigen-
tes e colaboradores da cooperativa recepciona-
ram produtores, lideranças do setor agropecuá-
rio e autoridades.

 Ao pronunciar-se, o presidente da Cocamar, 
Divanir Higino, ressaltou os investimentos que 

Sertanópolis recebeu
um amplo espaço 

de atendimento
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têm sido realizados pela cooperativa na região, 
adquirindo estruturas operacionais para apoiar 
os produtores e iniciando em 2018 a produção 
de sementes de soja e trigo no vizinho município 
de São Sebastião da Amoreira. De acordo com 
Higino, a preocupação da Cocamar é participar 
diretamente do processo de desenvolvimento 
regional, fazendo com que os produtores tenham 
mais retorno em seus negócios.

PANEMA -  A Cocamar formalizou no final de ja-
neiro o início de sua operação em Panema, distrito 
de Santa Mariana, norte do Paraná. O começo das 
atividades foi oficializado durante reunião pré-as-
sembleia com os cooperados, conduzida pelo pre-
sidente Divanir Higino.  A Cocamar, que já possui 
desde 2010 uma unidade em Santa Mariana, passa 
a contar com duas estruturas para atender aos 
produtores no município. Na reunião, o presidente 
ressaltou os investimentos realizados pela coope-
rativa, que no final de 2017 adquiriu a unidade de 
Santa Mariana, deixando de operar com a estru-
tura antiga e pequena que mantinha desde 2010. 
Mais recentemente, foi comprada a de Panema. 
“É uma resposta à receptividade dos produtores, 
que ampliam cada vez mais a sua participação na 
cooperativa”, afirmou Higino. A estrutura de Pane-

ma possui salão para escritório e loja, armazém de 
insumos, tombador e 4 silos com capacidade total 
para 20 mil toneladas. As duas unidades geram 25 
postos de trabalho. 

SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO - Em julho o 
presidente Divanir Higino participou da solenidade 
de inauguração da nova unidade de Santa Cruz de 
Monte Castelo. Durante pronunciamento, Higino 
ressaltou a construção de ágil estrutura de recebi-
mento de grãos, totalmente automatizada e que, 
por isso, se destaca como a mais moderna da coo-
perativa. “Chegamos à região para apoiar o trabalho 
dos produtores que estão investindo na expansão 
de suas lavouras e também na implantação do pro-
grama de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta”, 
disse ele a autoridades, lideranças e produtores. A 
unidade tem capacidade de armazenagem de 27 mil 
toneladas de grãos (que pode ser ampliada em mais 
27 mil), tombador para veículo bitrem e três moe-
gas que absorvem 300 toneladas por hora. Impor-
tante produtora de arroz, a região onde se encontra 
instalada a unidade de Santa Cruz de Monte Caste-
lo já tem cerca de 20 mil hectares mantidos com as 
culturas de soja e milho e muitos agricultores estão 
chegando de outras regiões do estado para cultivar 
em terras arrendadas. 

A confortável estrutura
de Nova Fátima

ESTRUTURAS
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Acima, a Unidade de Panema, no município de Santa Mariana; abaixo, Santa Cruz de Monte Castelo
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Unidades recebem sistemas
de placas fotovoltaicas 

Dando sequência à instalação de sistemas de 
placas fotovoltaicas em suas unidades operacio-
nais, destinadas à geração de energia elétrica, a 
Cocamar aportou cerca de R$ 2 milhões para que 
estruturas em 11 municípios da região noroeste 
do Paraná fossem dotadas dos equipamentos.
 
Depois das unidades de Paranavaí, Icaraíma e da 
Unidade de Difusão de Tecnologias (UDT) em 

Floresta receberem os sistemas no ano ante-
rior, o projeto da cooperativa contemplou, em 
2019, as cidades de Japurá, Terra Boa, Cruzeiro 
do Oeste, Tuneiras do Oeste, Tapira, Douradina, 
Paranacity, Nova Esperança, Paiçandu, Ivatuba 
e Ourizona. Com as placas, as unidades ganham 
autossuficiência e, segundo cálculos da Cocamar, 
o investimento deve se pagar em quatro ou cinco 
anos.

ESTRUTURAS
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Em forte expansão
Companhia que já operava desde 2016 no noroeste paranaense,
chega a novas regiões no norte do Paraná 

MAQUINÁRIOS
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A 
Cocamar, concessionária John Deere 
sediada em Maringá e com atuação 
desde 2016 no Paraná, inaugurou em 
meados de 2019 suas instalações em 

Cambé, Cornélio Procópio, Apucarana e Ivaipo-
rã, norte do estado, em eventos com a partici-
pação de mais de dois mil produtores. Diante 
do crescimento da área, foi instituída uma su-
perintendência especialmente para fazer a sua 
gestão, a cargo de Arquimedes Alexandrino. 

O presidente do Conselho de Administração da 
Cocamar, Luiz Lourenço, destaca que “o desa-
fio é trabalhar com as melhores tecnologias, 
pois está vindo por aí um desenvolvimento 
tecnológico muito intenso”. Ele cita que os 
equipamentos da John Deere são os mais mo-
dernos do mercado e também os mais concor-
ridos. “Quando aumentamos a nossa região, 
cresceu também, na mesma proporção, a nos-
sa responsabilidade”, diz, lembrando que uma 
das bandeiras da cooperativa é ajudar a elevar 
as médias regionais de produtividade, afirman-
do haver uma grande dispersão. E menciona 
que os produtores devem se sentir valorizados: 
“para nós é um grande orgulho estar inaugu-
rando essas instalações”.

Para o presidente da John Deere, Paulo Her- 
rmann, a Cocamar inicia uma nova etapa, com 
muitos planos de crescimento. “Trabalhamos 
com ética, comprometimento, qualidade e 
inovação e a Cocamar prioriza esses valores.” 
E frisa que a cooperativa é a única em todo o 
mundo, nos 182 anos de história da John Dee-
re, a deter uma concessão. 
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MAQUINÁRIOS

Nas fotos acima, detalhes
da inauguração das

instalações em
Cambé
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Centro de Suporte a Operações

Implantado na concessionária, o Centro de Suporte a 
Operações está estruturado para viabilizar o monito-
ramento, gerenciamento e otimização das operações 
do cliente, mesmo à distância. Capaz de identificar, 
diagnosticar e corrigir falhas com o suporte e atendi-
mento remoto, diminui o número de horas paradas da 
frota de máquinas. Por meio de uma estrutura mo-
derna e contando com uma equipe especializada, o 
Centro de Suporte a Operações está preparado para 
apoiar os clientes em todos os momentos. 

OPERATIONS CENTER – Trata-se de uma plataforma 
de gerenciamento de dados que recebe informações 
das máquinas, da operação e demais dados relevan-
tes para o manejo do solo, dos insumos, do clima, 
do plantio, da pulverização e da colheita, integrando 
também os dados agronômicos.  

Com essa ampla quantidade de informações armaze-
nadas, o Operations Center possibilita ao agricultor 
analisar os dados do plantio, da aplicação de insumos 

e da colheita e identificar as oportunidades para 
planejar e executar a operação com mais economia e 
produtividade. 

Os dados de cada cliente ficam armazenados de 
forma que somente ele e as pessoas por ele indicadas 
tenham acesso. A John Deere investe fortemente na 
utilização da telemetria e no desenvolvimento de um 
ecossistema completo de aplicações provendo ges-
tão avançada de dados para que os produtores pos-
sam extrair o máximo resultado de suas operações. 

Em resumo, no ecossistema da John Deere, o Ope-
rations Center está no centro e várias tecnologias se 
interligam para agregar informações e inteligência 
no suporte às decisões agronômicas. O Operations 
Center é uma plataforma dentro do MayJohnDeere.
com que integra os dados de máquina, operação e 
agronômicos, servindo também como plataforma de 
integração da cadeia agrícola e transferência de infor-
mações entre parceiros de negócio. 
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Principais benefícios para o negócio 
• tecnologia que integra vários aplicativos do MyJohnDeere em um único local; 

• plataforma acessível em qualquer lugar, a qualquer momento; 

• estabelece uma conexão entre as máquinas e o escritório e vice-versa, sem interferência do operador; 

• permite a adição, após calibração e tratamento dos dados para garantir a integridade e a acuracidade 
   das informações coletadas; 

• otimização da execução e máquinas com base nos dados coletados; 

• identificação das oportunidades de redução de custos de insumos, variedades com melhor resposta, 
   técnicas agrícolas aplicadas, zonas de manejo e demais alternativas para maximizar a produtividade
   a partir das informações das máquinas, das operações e agronômicos; 

• integração com parceiros de negócios do cliente; 

• minimiza erros dos operadores através da documentação de planejamento das operações. 

Produtor planeja a operação 
em seu escritório 
O produtor ou parceiros de negócio do cliente fazem 
as documentações de planejamento de toda a ope-
ração no Configurador de Trabalho, relacionando os 
equipamentos com os campos, insumos, operadores 
e datas. Esse planejamento de trabalho, contendo to-
das as informações e configurações da máquina para 

a execução, fica disponível, em formato de arquivo, o 
que possibilita enviá-lo para as máquinas através do 
JDLink Connect, sendo dispensável ir até a máquina 
para carregar mapas, prescrições e outros dados 
antes da execução. Mais facilidade e agilidade para o 
gerenciamento das suas operações no dia a dia. 

MAQUINÁRIOS
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Tecnologia em agricultura de precisão 
PRECISÃO NA ANÁLISE DE DADOS AGRONÔ-
MICOS – Para efetuar a análise dos dados agro-
nômicos, o Analisador do Talhão é a solução ideal. 
Pode-se identificar zonas do campo com variabili-
dades, seja espacial ou temporal e inferir elemen-
tos contribuintes para essa variação, a partir da 
avaliação de mapas de produtividade de colheita, 
umidade, velocidade da operação, taxa de aplicação 
de defensivos, vazão da aplicação, taxa de aplicação 
de sementes e outros relatórios do Analisador do 
Talhão. 

INTERATIVIDADE COM PARCEIROS DE NEGÓCIO 
– O Operations Center é uma plataforma aberta, 
ou seja, o cliente pode autorizar um agrônomo ou 
prestador de serviço a fazer uma interface das suas 
plataformas com o Operations Center. Dessa for-
ma, o cliente determina o nível de acesso dos par-
ceiros de negócio aos dados desejados, tornando 
extremamente simples a integração de softwares 
de análise, prescrição e demais atividades especí-
ficas, assim como retornar os dados ao Operations 
Center, que são seguramente armazenados na nu-
vem. Os parceiros autorizados de negócio podem 
acessar os seus dados e carregar as informações 

necessárias para que as máquinas executem de 
forma eficiente e altamente produtiva no campo, 
unindo tecnologia e confiabilidade nas operações. 

EDIÇÃO DE DADOS – Com autorização dos 
clientes, consultores podem realizar o tratamento 
dos dados por meio de ferramentas de limpeza de 
dados, pós-calibração (por máquina e por talhão), 
edição de legendas e outras soluções. A partir do 
momento em que ajustes são feitos, o histórico fica 
disponível no portal do Operations Center e nos 
aplicativos para visualização e consulta, garantindo 
a acuracidade dos dados agronômicos e a consis-
tência na tomada de decisões. 

MONITORAMENTO DE TODA SUA FROTA – Ferra-
mentas de monitoramento permitem a visualização 
da localização de suas máquinas e quais operações 
estão realizando em um determinando momento, 
exibidas pelo próprio portal ou pelos aplicativos. O 
Centro de Notificações exibe alertas e códigos de 
erros diferenciados, por cor, em relação à severi-
dade, para que ações corretivas sejam rapidamen-
te tomadas, não prejudicando a performance no 
campo. 

A sede da Cocamar
Concessionária John Deere
 em Maringá



74

 Mais eficiência e
qualidade nos serviços
A cooperativa utiliza a sua frota para realizar o transporte e a distribuição de
aproximadamente 50% das quantidades de fertilizantes demandadas pelos
produtores cooperados, do porto de Paranaguá até às unidades operacionais

S
ubordinada à superintendência de 
Operações, a Logística Integrada conta 
com 260 profissionais e é composta 
pelas áreas de transporte, movimen-

tação e armazenamento de farelo e produtos 
de varejo, suprimentos, distribuição de insu-
mos agrícolas para as unidades, faturamento do 
complexo industrial e a empresa coligada Trans-
cocamar. 

Com a redução da safra de soja, provocada por 
problemas climáticos, a demanda por frete dimi-
nuiu em 2019 e houve uma pressão menor nos 
transportes em comparação aos anos de colhei-
ta normal, resultando em maior disponibilidade 
de veículos de terceiros e sem que ocorresse 
uma concentração pontual de cargas e filas.   

Ao longo do ano, foi promovida uma renovação 
parcial da frota de caminhões, composta por 40 
unidades graneleiras, e adquiridos mais 10 para 
o transporte de biomassa, visando, nesse último 
caso, atender a realização de parte da operação 
com estrutura própria e garantir mais segurança 
no fornecimento. Para uma demanda de 20 mil 

toneladas/mês de cavacos de eucalipto destina-
das à usina de cogeração do parque industrial, 
a Cocamar já responde por 10 mil, tendo, para 
isso, se estruturado com maquinários e equipa-
mentos. 

A cooperativa utilizou a sua frota para realizar o 
transporte e a distribuição de aproximadamente 
50% das quantidades de fertilizantes demanda-
das pelos produtores cooperados, do porto de 
Paranaguá até às unidades operacionais, o que 
corresponde a cerca de 120 mil toneladas. Da 
mesma forma, transportou 71 mil toneladas de 
corretivos, entre calcário e gesso. No que refere 
à distribuição de insumos para as unidades, hou-
ve rearranjos de rotas para aprimorar o atendi-
mento aos cooperados. 

Quanto à frota TRR, atualmente com 15 unida-
des, a previsão é investir na sua ampliação em 
2020, tendo em vista o aumento da procura dos 
produtores pelo diesel fornecido pela coopera-
tiva. Em 2019, foram comercializados mais de 35 
milhões de litros, contra 32,4 milhões de litros 
em 2018.    

LOGÍSTICA INTEGRADA
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Ainda sobre a Transcocamar, o parque industrial 
recebeu um ponto de abastecimento de óleo 
diesel e calibragem de pneus. Sobre a frota leve, 
formada por 300 veículos, a consolidação do sis-
tema de telemetria, implantado no ano anterior, 
foi percebida com a redução de 94% do número 
de comportamentos inseguros ao volante. Uma 
queda de 17 registros a cada 250km rodados, 
para apenas 1, reduzindo não apenas a sinistrali-
dade, mas também o consumo de combustível e 
o desgaste dos veículos.   

No The 100 Best Fleets, um ranking que avalia as 
100 empresas brasileiras que mais se destacam 

em gestão de frota, a cooperativa evoluiu da 16ª 
posição em 2018 para a 4ª em 2019.
Por fim, para oferecer uma condição logísti-
ca melhor ao clientes exportadores, especial 
ênfase foi dada ao carregamento ferroviário de 
milho, efetuando-se o embarque por esse modal 
diretamente ao porto de Paranaguá. Se no ano 
de 2018 o total de carregamento do grão havia 
sido de 36 mil toneladas, em 2019, com a adoção 
do novo modelo, o montante chegou a 140 mil 
toneladas, trazendo mais eficiência, eliminando 
um fluxo interno equivalente a 3 mil caminhões/
ano e proporcionando mais comodidade às em-
presas que operam com a Cocamar. 

Transcocamar
promoveu a

renovação parcial
da frota em 2019 



76

Foco nos pilares
social, ambiental
e econômico
Uma das realizações da cooperativa
em 2019 foi o início de operação
da central de resíduos 

A 
gestão ambiental da Cocamar é 
baseada em um tripé, com os pila-
res social (como impacta), ambiental 
(destinações e uso correto) e econô-

mico (a destinação correta gera economia). Há 
muitos anos a cooperativa desenvolve ações para 
atender tais objetivos, preparando o quadro de 
colaboradores e promovendo a adequação de 
suas estruturas. 

Entre diversas outras ações, uma central de   
resíduos entrou em operação em 2019 (veja à 
frente), são realizadas medições atmosféricas 
periódicas com resultados que atendem aos 
parâmetros exigidos pela legislação, o mesmo 
ocorrendo em relação à água obtida de poços 
artesianos que abastecem as unidades opera-
cionais, havendo coleta e análise para o contro-
le da qualidade. Por outro lado, a cooperativa 
investe na modernização dos sistemas de fossas 
sépticas em suas estruturas, implanta barreiras 
verdes nas unidades operacionais e faz a cons-

 Exerce atividades com
 responsabilidade social e ambiental 
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tante higienização dos Equipamentos de Prote-
ção Individual (EPIs). Com o intuito de facilitar e 
agilizar o acesso das unidades às documentações 
ambientais, foi adquirida uma plataforma que 
possibilita o download dos documentos e emite 
alertas quanto aos prazos de vencimento e tem-
po de protocolo dos mesmos. 

Reuso da água 

A Cocamar dedica especial cuidado à preservação da 
água, em suas atividades. No Parque Industrial são 
utilizados modernos sistemas de reuso nos quais o 
efluente, após passar por tratamento, segue para 
abastecer as torres de resfriamento das fábricas. A 
demanda por efluente tratado é de 35 metros cúbi-
cos/hora. Entre os benefícios disso estão a minimi-
zação da geração de efluentes e da captação de água 
dos poços, contribuindo para o não esgotamento 
dos mesmos; redução de desgaste de bombas; dis-
ponibilidade de água potável para usos mais nobres; 
fôlego em determinadas épocas do ano devido a de-
manda excessiva de água; inexistência de locais para 
perfuração de novos poços; realização de análises on 
line para melhor qualidade de dosagem do sistema, e 
diminuição de análises laboratoriais. 

Outra forma de aproveitamento da água, em reuso, 
ocorre pelo processo de osmose, em que se verifica 
o tratamento do líquido para uso no setor de caldei-
ras, a qual demanda cerca de 15 metros cúbicos por 
hora. E, para conter desperdícios, parte dessa água 
é destinada ao sistema de hidrantes do complexo de 
café e a uma empresa prestadora de serviços res-
ponsável pela limpeza dos pátios e instalações, bem 
como à irrigação do ajardinamento. 

Em relação aos colaboradores, entre várias ou-
tras iniciativas, houve a adoção de canecas em 
substituição a copos plásticos descartáveis, são 
promovidos eventos para conscientização, trei-
namentos e simulações de acidentes, envolvendo 
uma equipe com 350 integrantes, preparados para 
agir rapidamente em situações assim. 
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Central de Resíduos 

Para a separação correta de resíduos contami-
nados e não contaminados, foi implantada em 
2019 a Central de Resíduos Cocamar. Sua finali-
dade é promover a melhor gestão dos resíduos 
recicláveis de forma que, ao final, a venda do 
produto se torne possível, revertendo os recur-
sos obtidos para ações ambientais na coopera-
tiva. 

E, para implementar a coleta seletiva no comple-
xo industrial, foram confeccionados recipientes 
para segregação dos resíduos a partir do reapro-
veitamento de tambores da fábrica III. Com isso, 
tem havido aumento da quantidade de reciclá-
veis, ao mesmo tempo em que há diminuição dos 
volumes de rejeitos destinados a aterros indus-
triais. 

Cocamar promove palestra com
especialista da Embrapa Territorial 

A palestra “Brasil: preservar o meio ambiente e 
produzir alimentos, esse é o nosso negócio”, com 
o supervisor do Grupo de Gestão Estratégica Ter-
ritorial da Embrapa Territorial, Gustavo Spadotti, 
foi promovida pela Cocamar, no mês de setembro, 
a um público formador de opinião na Associação 
Comercial e Empresarial de Maringá (Acim) e na 
Associação Comercial e Industrial de Londrina 
(Acil).

Empresários de vários setores, industriais, comer-
ciantes, profissionais liberais, lideranças, autori-
dades e profissionais de imprensa, participaram 
do evento voltado a esclarecer a sociedade sobre 
temas como desmatamento e preservação am-
biental. 

Conforme comentou o presidente da Cocamar, 
Divanir Higino, “a preocupação da cooperativa 

é informar a sociedade civil organizada sobre a 
questão ambiental no país para que ela possa en-
tender a realidade e filtrar o noticiário”. 

Em sua palestra, Spadotti citou que dos 850 
milhões de hectares que compõem o território 
nacional, nada menos que 30,2% são áreas de 
florestas protegidas por lei. Segundo ele, nenhum 
outro país de grande extensão territorial possui 
um percentual tão elevado de áreas protegidas. 
Na Austrália são 19,2%, China 17%, EUA 13%, 
Rússia 9,7%, Argentina 6,9% e Índia 9%. Ao mes-
mo tempo, conforme dados do Cadastro Ambien-
tal Rural (CAR), metade do Brasil é ocupado por 
propriedades rurais, com duas realidades distin-
tas: áreas que não podem ser desmatadas e as de 
uso agropecuário. 

VALOR DA TERRA - Spadotti mencionou que 29% 

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
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dos 4,6 milhões de propriedades rurais brasileiras 
são destinadas à preservação ambiental (percentual 
que chega a 23% no Paraná). Os 29%, considerando 
o valor médio da terra, equivalem a R$ 2,4 trilhões; 
na Região Sul, a R$ 360 bilhões; no Paraná a R$ 148 
bilhões e, em Maringá e Londrina, a R$ 3 bilhões. 

Ao projetar quanto o país poderia faturar com 
a cultura do milho, por exemplo, se explorasse 
comercialmente essas terras, o palestrante disse 
que isto daria R$ 190 bilhões e geraria ao menos 
4,4 milhões de postos de trabalho. “Nenhuma 
categoria profissional destina mais recursos e 
dinheiro à preservação ambiental do que o agricul-
tor”, pontuou. 

Em resumo, somando as áreas protegidas, terras 
indígenas, parques nacionais, florestas plantadas, 
APPs e reservas legais, o Brasil preserva com ve-
getação florestal 66,3% do seu território, ou 631,7 
milhões de hectares. “É uma área que equivale ao 
tamanho de 48 países europeus”, afirmou o pales-
trante. Nesse contexto, a fatia do território brasi-
leiro destinado a agricultura é de apenas 7,8% (75 
milhões de hectares) e as pastagens de 13% (160 
milhões de hectares).    

Num comparativo, enquanto o Brasil cultiva 7,8% 
do seu território, a média dos outros países do 
mundo é de 46%. A Dinamarca cultiva 76,8%, a 
Ucrânia 74,8%, a Holanda 66,2%, o Reino Unido 
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63,9%, a Espanha 63,7%, a Índia 60,5%, a França 
58%, a Alemanha 56,9%, os EUA 18,3%, o México 
17,8%, a China 17,7% e a Argentina 14%. 

SEGURANÇA ALIMENTAR - “Produzindo em ape-
nas 7,8% do seu território, o Brasil alimenta sua 
população de 210 milhões de habitantes, e quinta 
maior do mundo, e outras 1,2 bilhão de pessoas 
ao redor do mundo”, destacou. Em síntese, no 
ano de 2019 o Brasil produziu mais de 246 milhões 
de toneladas de grãos (recorde), 35 milhões de 
toneladas de tubérculos, 40 milhões de toneladas 
de frutas, 10 milhões de toneladas de hortaliças, 
1 milhão de toneladas de amêndoas e nozes e 34 
milhões de toneladas de açúcar. 

 “Os ganhos de produtividade verificados entre 
1976 e 2018 pouparam 128 milhões de hectares 
de desmatamento”, disse Spadotti. 

Com relação a proteínas de origem animal, o Brasil 
produz 7,5 milhões de toneladas de carne bovina, 
13 milhões de toneladas de frango, 3,5 milhões de 

toneladas de suínos, 35,2 bilhões de litros de leite/
ano, 4,1 bilhões de dúzias de ovos/ano e 38,5 mi-
lhões de toneladas de mel/ano, além de ovinos, ca-
prinos, colehos, outras aves, peixes e crustáceos. 

Na matriz energética do país, 30,9% advém da 
agroenergia, o que coloca o Brasil também em 
posição de liderança no mundo, com 43,5% de 
participação em energia renovável, enquanto a 
média global é de 13,7% e os países da OCDE 
ficam em 10,1%. 

DESMATAMENTO - O ano de 2004, segundo Spa-
dotti, foi o de maior desmatamento na Amazônia 
(28 milhões de km2), havendo, nos anos seguintes, 
um forte declínio.  Nos últimos anos, a média tem 
ficado ao redor de 8 mil km2, quantidade que seria 
grande para a região de Maringá, mas muito peque-
na para a Amazônia. “É preciso discernir se o des-
matamento, em parte, está ocorrendo em locais 
onde ele é autorizado por lei”, lembrou Spadotti, 
enfatizando que na Amazônia os produtores devem 
preservar com florestas 80% de suas terras.  

Gustavo Spadotti fez palestras na Associação Comercial em Maringá e Londrina

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
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Em resumo

• Somando as extensões de florestas protegidas, terras indígenas, parques 
nacionais, florestas plantadas, APPs e reservas legais, o Brasil preserva com 

vegetação florestal 66,3% do seu território, ou 631,7 milhões de hectares, uma 
área que equivale ao tamanho de 48 países europeus. 

• Apenas 7,8% do território brasileiro são destinados à produção agrícola,       
enquanto a média dos demais países em todo o mundo é de 46% 

• 128 milhões de hectares foram poupados do desmatamento, entre 1976 e 
2018, graças ao aumento da produtividade 

• 30,9% da matriz energética advêm da agroenergia, o que coloca o Brasil na 
liderança mundial 
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Relatório de Sustentabilidade

As iniciativas sustentáveis desenvolvidas pela Coca-
mar estão direta ou indiretamente relacionadas aos 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
uma agenda mundial adotada durante a Cúpula 
das Nações Unidas em setembro de 2015  para o 
Desenvolvimento Sustentável, composta por 17 
objetivos e 169 metas globais a serem atingidos até 
2030. 

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentá-
vel (ODS - agenda 2015 à 2030) se baseiam nos 8 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM 
- agenda 2000 à 2015) que alcançou importantes re-
sultados, sendo o mais expressivo deles a redução 
pela metade do número de pessoas que viviam em 
extrema pobreza no mundo. Contudo 1,2 bilhão de 
seres humanos ainda se encontram nessa situação, 
o que levou os ODS tratarem de metas mais ambi-
ciosas,  integrando empresas e a sociedade civil ao 
debate que antes era restrito aos governos. 

Os ODS são integrados, indivisíveis e equilibram as 
três dimensões do desenvolvimento sustentável: 
econômica, social e ambiental. Nem todos têm 
conhecimento da enorme quantidade de iniciativas 
sustentáveis implementadas pela Cocamar, o que 
faz dela uma organização diferenciada no país. 

• Hortas – terra Urbana 
(ODS 01 - Erradicação da pobreza) 
A intercooperação entre 7 cooperativas de Maringá 
está promovendo um projeto de Hortas Urbanas 
Cooperativistas  e visa o aproveitamento de espa-
ços ociosos existentes na cidade de Maringá (PR). 
A finalidade é a implantação do sistema de coope-
rativismo para a gestão e produção de alimentos 
sem o uso de pesticidas, oportunizando a inclusão 

e reintegração social de pessoas em vulnerabili-
dade econômica e social, através dos princípios da 
permacultura. Seu propósito é a geração de renda 
aos menos favorecidos, imigrantes ou vulneráveis, 
gerando uma economia sustentável e priorizando a 
saúde e o bem-estar para quem produz e consome. 
Em estágio de análise de viabilidade, o planejamen-
to estratégico está acontecendo desde junho de 
2019 com previsão de validação para execução no 
primeiro semestre de 2020. Cooperativas envolvi-
das: Cocamar, Pluricoop, Sicredi, Sicoob, Unimed, 
Unicampo e Uniodonto.

• CaMpanHa solidária de natal 
(ODS 02 - Fome zero e agricultura sustentável) 
A Campanha Solidária é uma tradição na Cocamar. 
Além de atender o princípio do cooperativismo de 
interesse pela comunidade, as ações promovem a 
intercooperação entre colaboradores de diversos 
setores. Na edição de Natal o objetivo é arrecadar 
alimentos que são entregues para entidades que 
atuam na região de atuação da Cocamar. A campa-
nha engaja colaboradores e cooperados de toda a 
Cocamar nas arrecadações de alimentos que poste-
riormente são doados para entidades assistenciais.

• FFW 
(ODS 02 - Fome zero e agricultura sustentável) 
O projeto FFW visa aliviar a fome em países onde há 
desnutrição severa. O alimento desenvolvido tem 
como base derivados de produtos que vêm do coo-
perado, sendo altamente nutritivo e de baixo custo. 
Entretanto, o desafio é produzir em escala e chegar 
em boas condições à população que realmente 
precisa. Ainda em fase de planejamento, período 
em que a Cocamar incentiva a pesquisa e o tempo 
empregado neste projeto. 
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• prograMa de aliMentação do
    TRABALHADOR 
(ODS 02 - Fome zero e agricultura sustentável) 
Na Cocamar, além do salário mensal, a remuneração 
é composta por vários benefícios, como o vale-a-
limentação e o vale-refeição, que dão autonomia 
para o colaborador escolher onde e quando vai fazer 
sua refeição ou comprar os alimentos, nos restau-
rantes e lanchonetes credenciadas com a Rede 
Alelo.

• integração lavoUra peCUária
    FLORESTA ILPF 
(ODS 02 - Fome zero e agricultura sustentável) 
Implantação de agricultura altamente produtiva 
por meio da incorporação de pastos degradados, 
realizando-se o cultivo de grãos durante o verão 
e potencializando a atividade pecuária no inverno, 
incluindo o plantio de florestas de eucaliptos para 
conforto térmico dos animais e uma fonte adicional 
de renda. 
 
• CalCário e gesso 
(ODS 02 - Fome zero e agricultura sustentável) 
Fornecimento de corretivos em condições facilita-
das aos produtores, pagáveis em três anos, como 
incentivo para que promovam a correção da acidez 
do solo e aumentem o nível de produtividade de 
suas lavouras.

• Mais saúde 
(ODS 03 - Saúde e bem-estar) 
Investimento na qualidade de vida do colaborador, 
com prevenção de doenças, alimentação saudável, 
incentivo à atividade física, convênios com farmá-
cias, o programa mais saúde segue o calendário do 
ministério da saúde promovendo ações de cons-
cientização, promoção e prevenção de doenças. 
Durante a realização do programa, são disponibili-
zados nos Links Rápidos> Downloads> Mais Saúde 
Cocamar, vídeos referentes aos assuntos aborda-
dos em cada mês. Todos os colaboradores podem 

ter acesso aos materiais, que trazem orientações 
voltadas à qualidade de vida.

• Centro de ForMação de FUtebol
    COCAMAR (CFFC) 
(ODS 03 - Saúde e bem-estar) 
Com o slogan “Entrando em campo para formar 
cidadãos”, o objetivo é a promoção de saúde e 
bem-estar a dezenas de meninos, oferecendo-lhes 
a oportunidade de desenvolverem uma carreira 
esportiva e também profissional. Crianças e adoles-
centes são beneficiados em período de contraturno 
escolar com o projeto CFFC, que proporciona a 
crianças e adolescentes de 7 a 15 anos incompletos, 
a oportunidade de fazer uma atividade física saudá-
vel, assimilando princípios e valores de cidadania.Em 
2019 os alunos receberam do ICPD um kit de unifor-
mes novos feitos em dry wall que os estimularam, 
ainda mais, a participarem das copas Cidade Canção 
e Catedral, categorias sub 14 e sub 13. O projeto 
conta com a expertise do Instituto Alex Santos, seu 
parceiro, para a conquista de bons resultados. 

• Coral CoCaMar 
(ODS 03 - Saúde e bem-estar) 
Fundado em 1999, o Coral Cocamar comemorou 
20 anos de atividade no mês de setembro. Sempre 
muito aplaudido em suas apresentações, o Coral 
regido pelo maestro Waldemar Moura Júnior e que 
conta com a preparadora vocal Regina Lopes, possui 
um diversificado repertório com canções brasileiras 
e internacionais. Vários dos integrantes – seleciona-
dos entre colaboradores da cooperativa e membros 
da comunidade que se dispõe a participar de forma 
voluntária – estão desde o início.

• CUltivar o desenvolviMento
    SUSTENTÁVEL 
(ODS 04 - Educação de qualidade)
Colaboradores do Cultivar visitam os Centros Muni-
cipais de Educação Infantil e mostram como é feita 
a produção de mudas de árvores nativas. As crian-
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ças aprendem a semear junto com os funcionários 
PCD’s e depois vão visitar o viveiro para acompa-
nhar o crescimento da muda semeadas em sala de 
aula. O objetivo é que os alunos da rede municipal 
de Maringá adquiram conhecimentos e habilidades 
necessárias para promover o desenvolvimento 
sustentável, inclusive, entre outros, por meio da 
educação para reflorestamento e inclusão social de 
pessoas com deficiência. Atendendo o ODS 4. meta 
4.7. Em 2019 eles visitaram 10 Cmei em Maringá, 
totalizando 830 estudantes. 

• gestão de pessoas e sesCoop 
(ODS 04 - Educação de qualidade)
O projeto “Estruturar Gestão de Pessoas Estratégi-
co” nasceu da necessidade de atender três frentes, 
sendo a primeira melhorar os processos dentro da 
área, de maneira a se manter ligada à estratégia e 
desafios de crescimento da Cooperativa;  a segun-
da, perpetuar a gestão do conhecimento e, a tercei-
ra e mais desafiadora, realizar a gestão de talentos 
com eficácia e eficiência.
O projeto trouxe grandes melhorias no processo 
em termos de agilidade, conhecimento, tomadas 
de decisão. Um olhar voltado especialmente para a 
Gestão de Talentos, direcionando os treinamentos 
e programas de desenvolvimento das competên-
cias dos colaboradores em todos os níveis. Além de 
proporcionar melhor gestão e conhecimento sobre 
o processo de recrutamento e seleção, aumentan-
do a abrangência de divulgação da marca e de vagas 
oferecidas. 

• CooperJoveM
(ODS 04 - Educação de qualidade)
Cerca de 500 alunos da Escola Municipal Messias 
Barbosa Ferreira, de Floresta (PR), dos quais 98 
integram o programa Cooperjovem, contaram com 
o apoio da cooperativa para desenvolverem a cria-
tividade, reciclando materiais e realizando projetos 
para a conscientização da sociedade sobre a impor-
tância de preservar o meio ambiente.  

• pesqUisa de engaJaMento
(ODS 05 - Igualdade de gênero) 
A pesquisa foi estruturada com o objetivo de ouvir 
o colaborador, no âmbito da diversidade e inclusão, 
sendo que 84% deles afirmaram que a Cocamar os 
trata sem discriminação (diferenças de idade, gêne-
ro, origem étnica, idiomas, qualificações educacio-
nais etc). E 73% pontuaram que é oferecido a eles 
um ambiente de trabalho aberto que aceita dife-
renças individuais. Os resultados fornecem infor-
mações significativas para a elaboração de planos 
de ação específicos, que compõem o Planejamento 
Estratégico da Cocamar.

• núCleo FeMinino/ liderança FeMinina 
(ODS 05 - Igualdade de gênero) 
Dentre os 15 mil produtores integrantes do quadro 
de associados da Cocamar, uma parcela significativa 
é formada de empresárias rurais, o que demonstra a 
força do público feminino. Percebe-se uma partici-
pação crescente das mulheres, sejam cooperadas 
ou esposas de produtores associados, na vida da 
cooperativa, o que é saudável. Cerca de 600 delas 
– entre associadas, esposas e filhas – integram os 
32 núcleos femininos mantidos há anos nas regiões 
noroeste e norte do Paraná. Em suas reuniões, entre 
outros temas, elas debatem sobre aspectos relacio-
nados à importância da participação cooperativista 
e assistem palestras referentes ao atual momento 
da atividade, com informações, por exemplo, sobre 
as tendências do mercado. O empoderamento das 
mulheres é uma das metas da cooperativa, que bus-
ca capacitar as integrantes do núcleo feminino para 
que as mesmas possam ter uma visão do seu papel 
dentro da agricultura familiar.

• estação de trataMento de
    EFLUENTES, REUSO 
(ODS 06 - Água potável e saneamento)
Utilização da água que seria descartada para o rio 
nas torres de resfriamento da fábrica I e II, reduzindo 
a necessidade de captação dos poços, custos, gera-
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ção de efluentes e possibilitando um uso mais nobre 
da água potável.

• energia liMpa, Usina de Cogeração  
(ODS 07 - Energia acessível e limpa) 
O consumo total de energia na Cocamar é de 
112.000.000 kWh, Para abastecer a necessidade de 
consumo no Complexo Industrial (de 86.950.000 
kWh), desde 2009 a Cocamar mantém uma usina de 
cogeração de energia elétrica que atende uma ne-
cessidade de 78% de toda a energia da Cocamar. Já 
o consumo nos entrepostos/unidades (25.050.000 
kWh) é suprido por Contratos de Energia Incentiva-
da e Geração Energia Renovável por placas solares. 
Apenas 2% vêm de grandes companhias de energia. 
Em resumo, 98% de toda a energia utilizada pela 
Cocamar provêm de fontes renováveis.  

• petróleo verde 
(ODS 07 - Energia acessível e limpa) 
Entre os estudos em desenvolvimento, a aplicação 
da soja como “petróleo verde” é um dos mais pro-
missores. A Cocamar analisa a possibilidade de ob-
ter o poliol, um derivado do óleo de soja que apre-
senta em sua versão vegetal diversas vantagens 
em relação ao similar obtido da indústria petroquí-
mica, sendo empregado em forma de “espuma” 
nos segmentos automotivo, refrigeração, colchões, 
estofados e outros. O poliol é uma matéria-prima 
renovável e ambientalmente correta: a partir do 
óleo de soja, gera menos resíduos ao ser produzido 
e a quantidade de energia necessária no seu pro-
cesso de conversão é menor. Segundo especialis-
tas, esse tipo de poliol pode provocar uma mudan-
ça positivamente radical na indústria de construção 
civil, tratamento de efluentes, tintas, cosméticos, 
equipamentos esportivos e muito mais. 

• Coopsoli 
(ODS 08 - Trabalho decente e crescimento
econômico) 
Uma cooperativa voltada ao mercado solidá-

rio internacional foi fundada em 2018 com o 
apoio da Cocamar, para reunir pequenos pro-
dutores de laranja. A entidade conta com 43 
integrantes, os quais geram trabalho para 630 
colhedores, garantindo a proteção dos direitos 
trabalhistas e a promoção de ambientes de 
trabalho seguros e protegidos para todos os 
trabalhadores.

• labs  
(ODS 09 - Indústria, inovação e infraestrutura)
Visando a melhoria contínua, o Cocamar Labs é o 
programa de inovação da cooperativa, mantido des-
de 2018 e que a partir de 2019, em busca de novos 
e melhores resultados foi restruturado e mantém 
projetos com a metodologia Kaisen, Lean Six Sigma, 
PMO e Inovação. 
 
• CUltivar, inClUsão de pCd inteleCtUal 
(ODS 10 - Redução das desigualdades)
Uma iniciativa socioambiental que já conquistou 
prêmios nacionais importantes e, desde 2006, 
quando teve início, é considerada uma referência 
no Paraná, o Cultivar, mantido pela Cocamar em 
parceria com a Apae (Associação dos Pais e Ami-
gos dos Excepcionais), conta com 38 pessoas com 
deficiência múltipla e intelectual em 2 viveiros 
localizados em Maringá e Rolândia, garantindo a 
eles salário e benefícios além do desenvolvimento 
pessoal com a participação do PCD no orçamento 
familiar, nas decisões de compra, a possibilida-
de de realização de sonhos e a socialização com 
outras pessoas.
 
• aCervo CoCaMar 
(ODS 11 - Cidades e comunidades sustentáveis)
Criado por Reynaldo Costa,foi inaugurado em 
02/04/1988 em comemoração aos 25 anos de 
Cocamar, com 20 objetos expostos e 95 fotos, 
alocados em uma sala de 65m ². Atualmente, conta 
com mais de 900 peças cadastradas e 100 mil foto-
grafias. 



86

• Fios sUstentáveis, desFibrados
    E DE GARRAFA PET 
(ODS 12 - Consumo e produção responsáveis)
A indústria de fios Cocamar é uma das únicas do 
país que opera na produção de fios ecológicos, 
utilizando fibra de poliéster (derivado de garrafas 
PET), desfibrados (oriundos de retalhos descarta-
dos por indústrias têxteis) e algodão certificado. A 
cada mil quilos de fio PA ECO vendidos, estamos 
retirando da natureza aproximadamente 11 mil gar-
rafas PET, evitando a poluição do meio ambiente, 
gerando ainda uma economia circular. A tendência 
para os próximos anos é aumentar o consumo de 
fios ecológicos devido a conscientização para um 
consumo sustentável. E pensando em para onde 
vão as roupas e os retalhos descartados, a Coca-
mar vem se aprimorando no desenvolvimento de 
fios reciclados, os chamados desfibrados, melho-
rando o processo produtivo, incentivando a eco-
nomia circular e criando fios já coloridos, que não 
necessitam do processo de tingimento da malha ou 
tecido, evitando o despejo de materiais poluentes 
na natureza. Em 2019, Uniformes fora do padrão 
ou recolhidos de colaboradores que se desligam 
da empresa, ficam aos cuidados de uma equipe 
da Cocamar Social. Ali, após a retirada de botões, 
logomarcas e etiquetas, as roupas são separadas 
por cores e encaixotadas. Numa etapa seguinte, 
a indústria de fios providencia o envio para uma em-
presa especializada em desfibramento e os recebe 
de volta, mais tarde, em forma de pluma que serão 
transformadas de fios sustentáveis, matéria prima 
de novas peças de roupas.
 
• redUção de resídUos no provador 
(ODS 12 - Consumo e produção responsáveis)
Nesse ambiente, onde se faz análises sensoriais, 
adotou-se mais objetividade na utilização de itens, 
de maneira a gerar menos descartes. Como muitas 
vezes as fichas sensoriais sobravam, foi implemen-
tado um local de folhas de papel para rascunho, foi 
criado um porta toucas para diminuir o descarte 

diário de toucas, e um copo como brinde para Pro-
vadores Oficiais. Foi solicitado que a pedir que eles 
trouxessem nas sensoriais para diminuir a utilização 
de copos para água.

• relatório de sUstentabilidade 
(ODS 12 - Consumo e produção responsáveis)
Cada vez mais os profissionais da comunicação 
precisam se colocar como tradutores organiza-
cionais e mediadores entre equipes. Se o fluxo de 
informação for apenas episódico e intermitente, a 
empresa perderá competitividade.  Isso significa 
comunicar os avanços de sustentabilidade de forma 
metódica e de acordo com os padrões interna-
cionais. A Cocamar entendeu a importância em 
comunicar o leque de iniciativas sustentáveis que 
mantém para colaborar com o desenvolvimento 
sustentável.

• inventário, redUção e
    COMPENSAÇÃO DE CARBONO 
(ODS 13 - Ação contra a mudança global do
clima) 
A Cocamar reduz suas emissões de carbono com 
a cogeração de energia limpa, e compensa com a 
plantação de mudas de árvores nativas. Em 2019 
foram 62 mil mudas produzidas no Projeto Cultivar. 
Para 2020 pretende-se inventariar todas as emis-
sões mais representativas da Cocamar, como por 
exemplo as de sua frota.

• redUção de plástiCo de Uso úniCo,
    CANECAS USE E ABUSE
(ODS 14 - Vida na água) 
Redução drástica do uso de copos plásticos descar-
táveis na cooperativa, substituindo-os por canecas 
que são fornecidas a todos os colaboradores da ad-
ministração central e nos entrepostos. As canecas 
são facilmente higienizadas, possuem tampa o que 
evita acidentes com derramamentos e até mesmo 
queimaduras com líquidos quentes e já se tornaram 
um material de expediente.
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• CUltivar reFlorestaMento 
(ODS 15 - Vida terrestre) 
O Projeto Cultivar Foi fundado em 2006 e incentiva 
a reconstituição de áreas de preservação perma-
nente (APP), contribuindo assim com a preservação 
do meio ambiente. São mudas de espécies nativas, 
produzidas por colaboradores PCDs e destinadas a 
produtores cooperados. Os órgãos públicos e co-
munidade também são beneficiados com as mudas 
produzidas no Cultivar.  

• prodUção sUstentável , braqUiária 
(ODS 15 - Vida terrestre) 
Incentivada pela cooperativa, a braquiária promove 
a reestruturação física do solo e produz palhada 
para o plantio direto. Não há crescimento sem a 
preservação do solo, que é a base da agricultura. 
O setor agropecuário está trabalhando pela recu-
peração de áreas degradadas com a capacitação 
de técnicos e produtores rurais para a utilização de 
novas tecnologias

• governança CoCaMar 
(ODS 16 - Paz, justiça e instituições eficazes) 
Seguindo os princípios da Governança Coope-
rativa, em 2014 a Cocamar lançou a Governança 
Cocamar, que é um manual de autoavaliação de 
gestão que contempla os princípios, critérios e 
requisitos das práticas de governança e de gestão 
aplicadas pela cooperativa. Esse manual segue 
recomendações das melhores práticas como 
o Programa de Desenvolvimento de Gestão da 
Cooperativas (PDGC) e normas internacionais 
como a ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SA 8000 
e HACCP. Todos os anos a Governança Cocamar é 
auditada internamente para a avaliação do cum-
primento das práticas que se propôs a seguir. O 
manual foi estruturado para ser implantado em 5 
anos e em 2019 se chegará ao ano 4 da implanta-
ção. Dos 490 requisitos que compõem a Gover-
nança Cocamar, houve o atendimento de 397 já no 
ano de 2019.

• Marketing Cooperativo 
(ODS 17 - Parcerias e meios de implementação) 
A campanha União Solidária 2019, coordenada pelo 
Lions Club Maringá Distrito LD6 e Lions Club Cambé 
Aliança com o apoio da Cocamar e da Sicredi União 
PR/SP, arrecadou R$ 2 milhões com a distribuição e a 
venda de 200 mil cupons, a R$ 10 cada, por dezenas 
de entidades assistenciais do norte e noroeste do 
Paraná. Lançada em abril, a iniciativa terminou no dia 
30 de novembro e o sorteio dos prêmios aos com-
pradores ocorreu em dezembro. Eles concorreram a 
um automóvel (Fiat Mobi Easy) e três motos (Honda 
CG 160 Start). Os veículos, no valor total de R$ 57 
mil, foram doados por Cocamar e Sicredi. Cada enti-
dade capitalizou a renda total da venda dos cupons, 
sem qualquer custo, e ao final da campanha fez uma 
prestação de contas do uso dos recursos.

• dia C:  dia de Cooperar  
(ODS 17 - Parcerias e meios de implementação) 
O frio de 2ºC às 7h30 – na manhã mais gelada do 
ano – não impediu que os 500 voluntários de sete 
cooperativas de Maringá participassem no sábado, 7 
de julho, do Dia de Cooperar. A temperatura baixa foi 
superada pela determinação de preparar 2,2 mil pi-
zzas no Recanto Espírita Somos Todos Irmãos, que 
possui estrutura ampla e adequada para esse fim. 
A tarefa se encerrou por volta das 13h30, quando 
grande parte do alimento já havia sido retirada por 
entidades assistenciais da cidade, que arrecadaram 
com a venda. O chamado Dia C, em comemoração 
ao Dia Internacional do Cooperativismo, contou 
com o envolvimento direto das cooperativas Coca-
mar, Sicredi União PR/SP, Unimed, Sicoob, Uniodon-
to, Unicampo e Pluricoop. Além do Recanto Espírita 
Somos Todos Irmãos, foram beneficiadas pelo Dia C 
as entidades Lins e Vasconcelos, Associação Norte 
Paranaense de Reabilitação (ANPR), Lar Escola 
da Criança, Projeto Vira Pet, Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais (Apae), Equipe do Ozório, 
Amaar e Servos do Pai. As pizzas foram vendidas a 
R$ 30 cada, totalizando R$ 66 mil.
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Sistemas integrados
revelam produtores 
ousados e eficientes
Expansão do sistema na região da cooperativa está em linha com o avanço no país

A
té a década de 1970, o país dependia da 
importação de alimentos para atender a 
demanda da sua população. Nas dé-
cadas seguintes, a agropecuária brasi-

leira deu saltos qualitativos com a introdução e o 
melhoramento de forrageiras tropicais; introdução 
e melhoramento de gado nelore e de outras raças; 
domínio da correção da acidez e adubação dos so-
los; tropicalização da soja; advento do sistema de 
plantio direto; safra principal e safrinha no mesmo 
período de chuvas e, por fim, os sistemas integra-
dos, com ILP (integração lavoura-pecuária) e ILPF 
(integração lavoura-pecuária-floresta). 

Se em 1970 os brasileiros importavam comida, 
em 2019 eles produziram 246 milhões de tone-
ladas de grãos, um recorde; por outro lado, se 
em 1970 o rebanho bovino não passava de 70 
milhões de cabeças, hoje ele soma 210 milhões. 
Isso, na opinião do pesquisador da Embrapa 
Cerrados, João Kluthcouski, revela que o país 
conta com produtores ousados e eficientes, o 
que, segundo ele, fica ainda mais nítido com os 
programas integrados. 

Palestrando a produtores a convite da Cocamar 
na Expoingá 2019, realizada no mês de maio em 
Maringá, Kluthcouski, mais conhecido por João 
K, lembrou que os fatores limitantes mais fre-
quentes, relacionados aos solos, na agropecuária 
brasileira, são a compactação, fertilidade do perfil, 
calagem (dose e profundidade de incorporação), 
baixa matéria orgânica do solo, inadequação na 
fixação biológica de nitrogênio, manejo inadequa-
do de pastagens, palhada de cobertura do solo 
no sistema de plantio direto, e inadequação na 
rotação de culturas. 

De acordo com João K, no território brasileiro há 
pelo menos 100 milhões de hectares de pastos 
degradados, em 82% dos quais o índice de ocupa-
ção é de apenas 0,8 UA (Unidade Animal) por hec-
tare. Para ele, há uma oportunidade para o Brasil 
dobrar a produção de grãos, adotando projetos de 
integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF). 

Ao promover a integração, se torna possível tripli-
car a capacidade de suporte dos pastos, produzir 
carne de melhor qualidade, reduzir o conceito de 

 Realiza projetos para 
 aumentar a renda na região
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Engorda de gado em pleno inverno,
com alimentação abundante,

em área que no verão recebeu
a lavoura de soja
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que “a pecuária é uma degradadora ambiental”, 
aumentar a oferta de empregos com menores 
investimentos, regularizar a distribuição de renda 
e melhorar a qualidade ambiental. “Com a inte-
gração, o número de UA pode ir a 2, 3 ou até 4 por 
hectare. Em vez de uma carcaça animal por hec-
tare/ano, que rende três arrobas de carne [45kg], 
podemos aplicar esse número e multiplicar por 
dez a quantidade de arrobas”, citou. 

O processo para recuperar/inovar as pastagens 
passa, necessariamente, pela correção da acidez, 
adubação, destruição de cupinzeiros e plantas 

daninhas, e descompactação. De forma direta, a 
recuperação/renovação é feita por práticas mecâ-
nicas, químicas, agronômicas, com calcário, gesso, 
sementes etc. De maneira indireta, isto ocorre por 
meio da ILPF ou ILP. 

Na palestra, João K destacou os modelos de inte-
gração consolidados no país, que levam os nomes 
das propriedades onde foram originados. Em 
1991, surgiu o sistema Barreirão, que se resume 
na recuperação/renovação de pastagens degrada-
das em solos degradados. No ano 2000, o sistema 
Santa Fé, com produção de forragem para entres-

Em suas palestras, Luiz Lourenço chama atenção para as oportunidades de crescimento
que a integração oferece aos produtores, mas adverte: “Para ter sucesso, é preciso
que sigam todas as recomendações técnicas”

ILPF
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safra e palhada para o plantio direto; e, em 2011, o 
sistema Santa Brígida, com a introdução de legu-
minosas e a diversificação da pastagem/palhada. 
Em 2016, se tornou conhecido o programa PPPS 
(Pequena Propriedade Produtora e Sustentável), 
em que, por meio da integração, se diversifica e se 
intensifica os negócios com agregação de valor e 
redução de custos e riscos. 

Um dos palestrantes do evento foi o cooperado 
César Antonio Pacheco Formighieri, da região de 

Umuarama (PR), que faz ILPF desde o ano 2000, ob-
tendo resultados considerados satisfatórios em sua 
propriedade no município de Maria Helena. Na safra 
2018/19, em que houve sérios problemas climáticos, 
a média de produtividade de soja de Formighieri foi 
de 142 sacas por alqueire (58,6/hectare), que che-
gou a surpreender. Ele atribui o resultado, em espe-
cial, ao bom manejo de solo, que promoveu retenção 
de umidade. Com sua experiência e os resultados 
que obtém a cada ano, o produtor é considerado 
uma referência na região da cooperativa. 

Região da Cocamar tem 
200 mil hectares de 
arranjos integrados

Desde 1997 e, portanto, entre as primeiras no Brasil 
a incentivar o programa de Integração Lavoura-Pe-
cuária-Floresta (ILPF), a Cocamar vislumbrou que 
seria essa a grande oportunidade para a região no-
roeste paranaense estancar o processo de empo-
brecimento econômico causado pelas vastas áreas 
de pastagens degradadas e improdutivas, e sediar 
modernos projetos agropecuários. 

A cooperativa conta, hoje, com cerca de 200 mil 
hectares em diferentes formatos de integração, 
nos estados do Paraná, São Paulo e Mato Grosso 
do Sul, onde a prosperidade faz contraste com o 
que se costuma observar nas regiões de pecuária 
tradicional. 

São mais de 3 milhões de hectares de solos are-
nosos no noroeste, onde haveria pelo menos 2 

milhões em condições de receber projetos inte-
grados, números que empolgam o presidente do 
Conselho de Administração da Cocamar, Luiz Lou-
renço. Ele costuma comparar a oportunidade a um 
cavalo  selado que vai passando diante dos olhos. 
“É preciso aproveitar”, provoca Lourenço, com a 
autoridade de quem, há mais de duas décadas, tem 
procurado sensibilizar produtores para que adotem 
a integração. Para isso, a Cocamar se equipou com 
estruturas de apoio nas regiões e preparou sua 
equipe técnica para prestar todas as orientações. 
“Só exigimos que o produtor interessado em im-
plementar um projeto de integração, siga todas as 
recomendações técnicas”, diz Lourenço, explican-
do que os solos arenosos não admitem improvisos 
ou tecnologias pela metade. “Tem que fazer tudo 
muito bem feito para atingir o objetivo almejado”, 
continua. Ele só lamenta que pecuaristas mais 
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refratários a novas ideias - detentores de grandes 
extensões de terras - não queiram nem ouvir falar 
em integração. No entanto, a pecuária extrativista, 
mantida à moda antiga e dependente das pasta-
gens que vicejam durante o verão, parece estar 
com os dias contados. Não há como sustentar-se: a 
média de produtividade nos pastos degradados do 
noroeste é de meia carcaça animal por hectare/ano, 
o equivalente a 4 arrobas de carne (60 quilos), uma 
quantidade tão ínfima que não remunera sequer o 
valor do capital. São pecuaristas de uma época em 
que, graças à fertilidade dos pastos, costumavam 
viajar todos os anos com a família para o exterior. 
Atualmente, com a exaustão das terras e a grada-
tiva perda de renda, enfrentam dificuldades até 
mesmo para custear as despesas da propriedade. 

O calendário da integração prevê o cultivo de 
grãos na primavera-verão e a atividade pecuária no 
outono-inverno, podendo ser incluído o plantio de 
eucaliptos em espaços intercalares, gerando assim 
uma renda adicional com a venda de madeira e, 
principalmente, conforto térmico dos animais. 

Há muitas histórias inspiradoras nos três estados 
atendidos pela Cocamar, como a da Fazenda Cam-
pina, em Caiuá (SP), pertencente ao Grupo Carlos 
Viacava, que adotou um sistema que integra a 
criação de gado com o cultivo de grãos. Especiali-
zado na produção de matrizes, animais altamente 
selecionados e comercializados para dar origem 
a outras rebanhos, o grupo vem diminuindo a 
ocupação de suas terras pelo gado e aumentando 
a participação dos grãos. E embora a ocupação 
da propriedade pelo rebanho tenha caído de 97% 
para 50% desde 2012 – sendo a outra meta-
de cultivada com milho, sorgo, feijão guandu e, 
principalmente, soja – a rentabilidade com o gado 
aumentou. Segundo os produtores, o consórcio 
entre animais, pastagem e grãos tornou o solo tão 
mais rico que o gado passou a expressar melhor a 
sua genética. Além disso, as vacas passaram a ser 

férteis com apenas 14 meses de idade (a média 
brasileira é de 24 meses) gerando mais bezerros 
ao longo da vida. 

A Fazenda Campina é um exemplo de como o 
sistema Integração Lavoura-Pecuária-Floresta 
(ILPF) aumenta a disponibilidade de nitrogênio e de 
outros nutrientes no solo, trazendo ganhos para a 
pecuária e para o meio ambiente, pois ajuda a miti-

ILPF
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gar a emissão de dióxido de carbono (CO2) e outros 
gases de efeito estufa para a atmosfera. 

“O gado hoje expressa muito melhor a sua genética 
por conta da qualidade do pasto. Nos últimos anos, 
ganhou em média 500 gramas por dia, enquanto no 
sistema anterior ganhava100 gramss por dia”, disse 
Juliano Roberto da Silva, zootecnista do grupo 
empresarial. 

Na ILPF, o produtor pode até não ter retorno em 
todas as atividades praticadas, mas os ganhos na 
fertilidade e na física do solo são tão grandes que o 
lucro em um desses fatores compensa uma even-
tual perda em outro. 

Nesse sistema consorciado, uma área fica, em 
média, dois anos com pastagem e outros dois 
anos com lavoura. No caso da Fazenda Campina, 
o crescimento da rentabilidade não veio da recei-
ta da venda de grãos. Silva explicou que apenas 
para pagar os custos da produção da soja, precisa 
colher em média 30 sacas por hectare, mas rara-
mente consegue essa produtividade. “Essa perda 
é compensada, e muito, com o ganho de qualidade 
que temos no solo, com uma pastagem muito mais 
nutritiva para o gado, que traz mais rentabilidade ao 
negócio”, disse. 

Na integração da lavoura com a pecuária, outra van-
tagem é que a cobertura vegetal, ao absorver CO2, 
compensa em parte as emissões de metano (CH4) 
do gado, pois mantém no sistema o carbono (C). Ao 
manter o solo coberto, usando gramíneas com raízes 
profundas, caso da braquiária ruziziensis, evita-se que 
o nitrogênio seja lixiviado para o lençol freático, cau-
sando contaminação, ou perdido para a atmosfera. 

Luiz Lourenço, presidente do Conselho de Admi-
nistração da Cocamar, adiciona outras vantagens 
ao produtor que faz integração. O sistema aumenta 
o fluxo de caixa, traz equilíbrio financeiro à proprie-
dade com a diversificação dos negócios, moderniza 
a gestão, possibilita a obtenção de uma carne de 
melhor qualidade e em ciclo bem menor que no 
modelo tradicional, a cobertura de braquiária inibe 
o processo erosivo do solo e também o desenvol-
vimento de ervas de difícil controle, entre muitas 
outras, com destaque para o fato de que a ILPF vai 
organizar, embelezar e valorizar a propriedade.  

O conforto térmico, com a implantação
de florestas de eucaliptos em espaços
intercalares, é um dos atributos da ILPF,
conferindo bem-estar animal 
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Extremo noroeste é nova
fronteira para a integração
Com seu solo arenoso, o extremo noroeste do Paraná 
apresenta aptidão para o desenvolvimento de pro-
jetos de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF), 
nos moldes que vêm sendo incentivados de longa 
data pela Cocamar. Em 2018, a cooperativa passou 
a atuar com unidades próprias de  atendimento em 
Nova Londrina, Terra Rica, Santa Isabel do Ivaí, Santa 
Cruz de Monte Castelo, Loanda e Querência do Norte.
 
De acordo com a Cocamar, o clima da região é propí-

cio ao cultivo de capim braquiária para assegurar pas-
tagem de qualidade no inverno. Diferente dos capins 
tradicionais, a braquiária, semeada no outono, viceja 
bem mesmo sob temperaturas amenas, garantindo 
alimento de qualidade para o gado no período mais 
crítico do ano. Ao mesmo tempo, com seu intenso en-
raizamento, o capim contribui no processo de rees-
truturação do solo e deixa uma cobertura de palha que 
vai proteger a camada superficial das altas tempera-
turas no verão.

Duas realidades bem 
diferentes, no mês
de agosto: as
pastagens totalmente 
ressequidas com a 
estiagem, na região
de Loanda; e os
pastos de braquiária, 
verdes e nutritivos, 
nos solos arenosos
de Presidente
Castelo Branco

ILPF
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Braquiária: muito além da
alimentação animal 
Além de oferecer forragem ao rebanho, os capins 
do gênero braquiária também contribuem para a 
reestruturação do solo e, em consórcio com cul-
turas agrícolas, como o milho, proporcionam mais 
sanidade ao solo e ganhos de produtividade das 
culturas. E, até algum tempo atrás, era comum pen-
sar que a braquiária servia apenas para alimentar o 
gado. O papel dela vai muito além. Ela proporciona 
um sinergismo na produção de grãos. O fato de o 
agricultor contar com a braquiária no sistema au-
menta a sua produtividade de 5 a 10 sacos de grãos 
por hectare, assinala um estudo da Embrapa. 

Incentivada há mais de uma década pela Cocamar, 
em consórcio com o milho de inverno ou solteira, 
a braquiária foi introduzida nos sistemas agrícolas 
por conta do desenvolvimento do sistema de plan-
tio direto. Segundo a Embrapa, um dos problemas 
naquela época era identificar qual planta forneceria 
maior cobertura de solo. A instituição começou a 
trabalhar com a braquiária em 1986 especialmente 
em consórcio milho e sorgo. A expansão no con-
sórcio se deu com a criação, em 2001, do sistema 
Santa Fé – uma das formas de Integração Lavoura
-Pecuária-Floresta (ILPF). 

Com seu enraizamento agressivo, a braquiária abre canais que facilitam a
infiltração de água e cicla nutrientes das camadas mais profundas 
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O Santa Fé tinha dois propósitos: produção de 
forragem para a entressafra e palhada para o 
sistema de plantio direto. A partir daí começaram 
a ser observados alguns benefícios adicionais 
ao se utilizar a braquiária, como a redução de 
plantas invasoras no sistema, controle do mofo 
branco, melhora das propriedades física, química 
e biológica do solo, e aumento da matéria orgâ-
nica. “Hoje, a braquiária tem mil e uma utilida-
des, serve para tudo”, afirma um especialista da 
Embrapa. 

Segundo ele, um dos benefícios desse aumento 
de matéria orgânica com a introdução da braqui-
ária é a consequente melhoria da agregação e a 
reestruturação do solo. Num solo mais agregado, 
a infiltração de água é maior, o que favorece a 
recarga do lençol freático e mantém a vazão dos 
rios. 

PESQUISA – Resultados recentes de pesquisa 
da Embrapa mostram que o sistema de mane-
jo das entrelinhas do cafeeiro com a braquiária 
como planta de cobertura promoveu alterações 
dos atributos físico-hídrico do solo, favorecendo 
um aumento de 18% no conteúdo prontamente 
disponível de água no solo, o que se deve à ação 
agregante do sistema radicular da braquiária.

Outros benefícios da tecnologia seriam a produ-
ção de uma grande quantidade de massa vegetal, 
gerando mais matéria orgânica para cobrir as 
entrelinhas, maior estoque de carbono no solo e 
maior estoque de nitrogênio em camadas su-
perficiais. A inserção da braquiária no sistema 
de produção também permite que o solo fique 
biologicamente mais ativo, produtivo, resiliente 
e suporte mais situações de entresse”, afirma a 
Embrapa. 

Pesquisas também já revelaram a eficiência do 

uso de fósforo depois da braquiária (humidícola). 
A produtividade do primeiro cultivo com soja, 
depois de um ciclo de nove anos de pastagem, 
foi superior ao sistema exclusivo de culturas 
anuais para um mesmo teor de fósforo no solo, 
evidenciando a maior eficiência do uso desses 
nutrientes, quando a pastagem foi inserida na 
rotação.

Já em experimentos de longa duração condu-
zidos na Embrapa Cerrados foram constatados 
que o rendimento da soja depois de um ciclo de 
três anos de pasto de braquiária brizanta foi 17% 
(510kg/ha de grãos) superior ao obtido no siste-
ma de lavoura contínua. E esse maior rendimento 
de grãos foi obtido em área que recebeu menos 
quantidades de fertilizantes, em média 45% a 
menos, durante os 17 anos de cultivo solteiro. 
Isso implica em economia no uso de fertilizantes 
e, consequentemente, redução nos custos de 
produção. 

VIABILIZAÇÃO DE ÁREAS – Se em alguns casos, 
como planta forrageira, a braquiária é considera-
da invasora, como planta cultivada viabilizou mui-
tas áreas do Cerrado para produção pecuária. Se 
a braquiária não existisse, a pecuária do Cerrado 
não teria essa importância toda, diz a Embrapa. 
Já com relação à agricultura, a instituição pontua 
que dentre os saltos qualitativos que essa ativi-
dade teve ao longo dos anos, o principal deles se 
deveu à introdução da braquiária. 

O diferencial da braquiária de outras forrageiras 
tropicais é que ela é menos exigente em termos 
de fertilidade e, por isso, se adapta melhor aos 
diferentes tipos de solos. Além de possuir um 
sistema radicular bastante eficiente, com raízes 
que alcançam até quatro menos de profundida-
de, ela é uma excelente recicladora de nutrientes 
do solo. 

BRAQUIÁRIA
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Em 2019, foram cultivados 60 mil hectares com
braquiária nas  regiões atendidas pela Cocamar,
destinados, em sua maior parte , à cobertura
do solo para o plantio direto da soja (foto)
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A alavanca para
impulsionar o
agro no arenito 
Apenas 1% da área agricultável do estado é servida por sistemas de
irrigação e o incentivo visa a atender principalmente a região noroeste 

IRRIGAÇÃO
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IRRIGAÇÃO

O 
Plano Estadual de Irrigação apresen-
tado pelo governo do estado no dia 
13 de setembro durante o Fórum de 
Irrigação em Paranavaí (PR), preten-

de impulsionar o agronegócio na região noroes-
te. O evento reuniu mais de 250 participantes, 
entre produtores e técnicos. A iniciativa do fórum 
foi da Cocamar, Instituto Emater, Instituto Agro-
nômico do Paraná (Iapar), Sociedade Rural do 
Noroeste do Paraná (SRNP) e Sistema Faep. 

Por meio da iniciativa, pretende-se que pro-
dutores de todos os portes tenham acesso a 
irrigação como ferramenta para o desenvolvi-
mento regional. Atualmente, segundo dados da 
Secretaria de Agricultura e do Abastecimento 

(Seab), apenas 155.782 hectares de lavouras 
diversas são irrigados no Paraná, pouco mais de 
1% do total da área agricultável, de cerca de 14 
milhões de hectares. 

POUCO - O percentual paranaense é irrisório, 
tendo em vista a média brasileira de 7,7% que, 
por sua vez, está muito aquém da mundial, a 
qual aponta que 40% da produção de alimentos 
advêm de lavouras irrigadas. No Brasil, apesar da 
baixa cobertura da irrigação, estima-se que 35% 
de toda a produção agrícola seja oriunda de áreas 
com manejo de umidade. 

Levantamentos de 2017 indicam que 53% dos 
equipamentos de irrigação no Paraná são siste-

Ao lado de outras autoridades, o governador Ratinho Júnior participou do Fórum de Irrigação
em Paranavaí, onde prometeu incentivos para produtores que investirem no sistema 
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mas autopropelidos, que cobrem 82,4 mil hecta-
res, seguidos por aspersão convencional (13,9% 
e 21,5 mil hectares), enquanto as estruturas de 
pivô central correspondem a 11,6%, com 18,1 mil 
hectares. 

A realização do Fórum em Paranavaí não foi por 
acaso. Para regiões como o noroeste do estado, 
de solo arenoso, a irrigação é considerada indis-
pensável para alavancar a atividade agropecuária 
e, dessa forma, ajudar a fortalecer a economia 
dos 107 municípios do Arenito Caiuá que somam 
mais de 3 milhões de hectares, em  sua maior 
parte ocupados por pastagens degradadas e de 
reduzido retorno, conforme explicou na oportu-
nidade ao governador Carlos Massa Ratinho Jú-
nior, o presidente do Conselho de Administração 
da Cocamar, Luiz Lourenço. 

FAZER BEM FEITO - Luiz Lourenço destacou 
que a irrigação é parte de um pacote tecnológico 
que prevê vários outros itens, como adubação a 
partir de análise de solo e, principalmente, que o 
produtor siga a orientação técnica profissional. 
“É preciso que tudo seja muito bem feito para 
que se alcance o resultado esperado.” 

A Seab menciona que, com umidade na hora 
certa, a produtividade do algodão seria incre-
mentada três vezes no comparativo com a média 
da cultura de sequeiro, o dobro no arroz, quatro 
vezes mais no feijão, o triplo no milho e ao me-
nos 50% na soja e no trigo. Em relação ao Valor 
Básico de Produção (VBP), a densidade de renda é 
bem maior em regiões de agricultura irrigada. No 
município de São José dos Pinhais, que concentra 
parte da produção de olericolas e frutíferas ser-
vidas por irrigação, o VBP é de R$ 21.400,00/hec-
tare, mais que o dobro de Cascavel (R$ 8.600,00/
hectare) e quatro vezes superior ao de Paranavaí 
(R$ 5.200,00). 

ESTIMULAR - Com o Plano Estadual de Irrigação, 
o governo quer estimular o uso da tecnologia 
para o aumento da produtividade e da produção 
agrícola, promovendo o incremento de renda, 
geração de empregos e melhoria da qualidade de 
vida do produtor rural do Paraná. 

Para isso, entre outras medidas, o governo 
pretende oferecer isenção ou redução de ICMS 
sobre a compra de equipamentos e produtos 
relacionados à irrigação equalizar os juros de 
crédito rural para que o produtor pague uma taxa 
anual a valor mais acessível. 

LICENCIAMENTO - Em outra frente, promete 
revisar a resolução de licenciamento ambiental, 
desburocratizando a outorga de direito de uso da 
água e criando polos de irrigação. A ideia é que o 
microprodutor (até 10 hectares) seja dispensado 
do processo de licenciamento. 

Quanto a energia elétrica, o governo prevê reali-
zar reforço na rede, manter o desconto para uso 
em horário fora de pico, prestar auxílio na im-
plantação de redes novas e incentivar a energia 
renovável. 

53% dos equipamentos

de irrigação no Paraná são sistemas

autopropelidos, que cobrem

82,4 mil hectares,

seguidos por aspersão convencional

(13,9% e 21,5 mil hectares).

As estruturas de pivô central

correspondem a 11,6%, com

 18,1 mil hectares
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A 
Cocamar e a Usina Cocal, sediada em 

Paraguaçu Paulista (SP), oficializaram 

em meados de 2019 uma parceria 

inédita no país. Após conversações 

e estudos para a formatação de um projeto que 

demandou cerca de um ano, a cooperativa para-

naense administra a produção de soja na safra de 

verão 2019/20 em programa de reforma de 5,2 mil 

hectares de áreas de canaviais no entorno daquela 

companhia. 

O cultivo de soja é conduzido por 19 produtores 

selecionados pela cooperativa, que fornece os 

insumos, presta orientação técnica personalizada 

durante todo o ciclo da cultura e recebe a safra nas 

suas unidades em Iepê e Cruzália (SP). 

O vice-presidente da Cocamar, José Cícero Ade-

raldo, destaca que a parceria é uma oportunidade 

para o aumento de plantio de soja e a expansão dos 

negócios da cooperativa na região e, ainda, para 

produtores cooperados e familiares que precisam 

ampliar suas áreas. “Nosso foco também, como 

organização cooperativista, é contribuir para o 

desenvolvimento regional”, disse Aderaldo, acres-

centando estar confiante de que o projeto será 

bem-sucedido e vai crescer nos próximos anos. 

Cocamar e Cocal, uma 
parceria inédita para
a reforma de canavial  
Projeto inicia com 5,2 mil hectares e a participação de 19 produtores,
mas números devem ser multiplicados nos próximos anos

OPORTUNIDADE 
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Paulo Adalberto Zanetti, diretor-superintendente 

do grupo Cocal, lembrou que as tratativas com a 

Cocamar começaram após uma visita do geren-

te de negócios da cooperativa, Marco Antonio 

de Paula. “Percebemos que havia sinergia entre 

as partes e avançamos para a estruturação do 

projeto.” Ele afirmou estar na expectativa de que 

a parceria seja duradoura, ressaltando que a usina, 

especializada no plantio de cana, preferiu confiar o 

cultivo de soja para quem tem expertise no as-

sunto. Outra vantagem, segundo Zanetti, é que a 

Cocal, em vez de lidar com cada produtor de soja, 

trata apenas com a Cocamar, responsável pelo 

arrendamento.

 

Do total de área arrendada, 4,1 mil hectares são 

de Meiosi (Método Interrotacional Ocorrendo 

Simultaneamente), que permite acelerar a adoção 

de novas variedades mais produtivas e modernas, 

resultando em aumento de produtividade. Foi 

efetuado o plantio de milheto em áreas de Meio-

si, para proteção do solo com palha, dessecado 

após 60 dias. Os restantes 1 mil hectares foram 

cultivados com plantio direto em palha de cana. 

Pelo contrato de arrendamento, o arrendante só 

começa a ter participação se a produtividade ficar 

acima de 84 sacas por alqueire (34,7 sacas/hecta-

re), cabendo-lhe uma remuneração de 40%, ante 

60% do arrendatário. 

A Maiosi consiste em intercalar lavouras de inte-

resse econômico e agronômico (no caso a soja) 

com o canavial para reduzir custos de implantação, 

melhorar o sistema de logística e o local de cultivo 

(condições químicas, físicas, biota e microbiota do 

solo). Além disso, o sistema protege o solo contra 

erosão no período de renovação do canavial. 

Os produtores arrendatários representam 7 mu-

nicípios dos estados de São Paulo e do Paraná. 
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Renovar para manter 
a rentabilidade 
Programa de fomento implementado pela cooperativa incorpora
técnicas mais modernas de formação do pomar 

A 
região noroeste do Paraná tem se 
destacado no país pela produtividade e 
a sanidade de seus pomares de laran-
ja, sendo referência no segmento, o 

que é resultado do intenso trabalho da Cocamar, 
com produtores e órgãos de pesquisa, na busca 
por ferramentas para aumentar a produtividade 
e manter a sanidade do pomar. O maior desafio 
da citricultura mundial é o greening, doença que 
tem devastado os pomares nas principais regiões 
produtoras do mundo. 

Como boa parte dos pomares foi plantada há mais 
de duas décadas e já apresenta potencial produ-
tivo reduzido, a Cocamar decidiu implementar 
seu programa de fomento. A previsão é que 5 mil 
hectares com laranja sejam plantados nos próxi-
mos anos, dos quais 2 mil até 2020 e 3 mil entre 
2021 e 2016. 

Por trás do incentivo também está o interesse 
manifestado pela Louis Dreyfus Commodities 
(LDC) que possui indústria de suco concentrado 
em Paranavaí (PR), de fechar contrato por mais dez 
anos para a entrega de laranja. A LDC tem capa-
cidade de absorver 7 milhões de caixas de 40,8 
quilos por ano. Por outro lado, o objetivo também 
é que o produtor renove seus pomares por meio 

de linhas de crédito disponíveis. 

A laranja tem se revelado uma boa alternativa para 
a diversificação dos negócios. Considerando uma 
produtividade média de 900 caixas por hectare e o 
preço de R$ 21 a caixa, é possível obter uma ren-
tabilidade de R$ 5,6 mil por hectare, o que significa 
uma remuneração bem superior a das culturas 
mais praticadas nas regiões noroeste e norte do 
Paraná, como café, soja, milho e mandioca. 

Com a renovação dos pomares, a produtividade 
média pode ser elevada consideravelmente, mul-
tiplicando também os resultados, adotando-se 
técnicas mais modernas como o plantio com GPS, 
sistematização da área, maior aproveitamento 
dimensional, redução de áreas com carreadores, 
maior número de plantas, realização rotineira de 
podas e, consequentemente, aumento de produ-
tividade, sem considerar a redução de custos. 

Levando em conta apenas a renovação dos ta-
lhões ou pomares mais velhos, a produtividade 
pode ser ampliada em 57%. Uma área com 15 mil 
plantas (30 hectares) tem potencial para produzir 
uma média de 2,6 caixas por planta ou 1,3 mil cai-
xas/hectare a partir do 10º ano e se estender até 
o 15º a 18º ano, enquanto os pomares da mesma 

CITRUS
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idade (15 a 18 anos) conduzido de forma tradicio-
nal, têm produzido 1,5 caixas por planta ou 750 
caixas/hectare em média. 

Outro diferencial está no volume da copa da árvo-
re: enquanto nos pomares mais antigos a média 
é de 75m3, nos mais novos esse volume é menor 
(35 a 45m3, dependendo da combinação copa e 
porta-enxerto). Isso significa mais facilidade na 
colheita e redução significativa do custo de pro-
dução por caixa. Os pomares jovens demandam 
menores volumes de pulverizações e, consequen-
temente, menos desembolsos com defensivos. 
Da mesma forma, os gastos com colheita podem 
ser 25% menores.   

DIA DE CAMPO - Realizado em abril na Unidade 
de Difusão de Tecnologias (UDT) da Cocamar 
em Guairaçá, região de Paranavaí, um Dia de 
Campo debateu a rentabilidade da citricultura 
e apresentou, entre outros temas, a adoção de 
tecnologias para alta produtividade, fomento ao 
cultivo de novos pomares, regularização de mão 
de obra, manejo do greening e planejamento do 
plantio.
   
Sobre a renovação dos pomares, adotando-se o 
plantio com GPS, é feita a sistematização da área, 
havendo maior aproveitamento dimensional, 
redução de área com carreadores e aumento da 
produtividade. 
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Incentivo à produção
de trigo branqueador 

P
rodutores de trigo de São Sebastião da 
Amoreira e municípios vizinhos, no entor-
no de Londrina, participaram de dois dias 
de campo promovidos pela Cocamar, que 

possui ali desde o final de 2017 a sua Unidade de 
Beneficiamento de Sementes (UBS). 

Em um desses eventos, eles foram reunidos em 
Santa Cecília do Pavão para a apresentação de 

duas novas cultivares de trigo branqueador – TBIO 
Duque e OR Madre Perola. Os dois materiais, 
juntamente com o TBIO Noble completam o 
portfólio de cultivares que farão parte do fomento 
para 2020 do projeto de segregação de trigo por 
qualidade industrial. A proposta da cooperativa é 
agregar valor ao produto do cooperado viabilizan-
do a manutenção da cultura na região. Os municí-
pios, pela sua altitude, têm aptidão para a triticul-

Esse tipo de trigo, pela sua coloração, assegura qualidade
industrial superior para a produção de farinhas especiais

TRIGO
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tura, mantida em larga escala como opção para os 
meses de inverno, em área superior ao milho.

O outro dia de campo aconteceu em São Sebas-
tião da Amoreira, como estratégia para fomentar 
entre os produtores o portfólio de sementes 
multiplicadas pela UBS e as novas cultivares de 
trigo recomendadas para a região. Os cooperados 
acompanharam também as novas tecnologias 
das empresas parceiras UPL, Syngenta, Bayer, 
Spraytec, Ihara, Yara, Nufarm, OR Sementes, FMC, 

Biotrigo, Fundação Meridional e Mosaic. 

SUPERIOR - Esse tipo de trigo branqueador, pela 
sua coloração, assegura qualidade industrial su-
perior para a produção de farinhas especiais. Em 
2018, cooperados que aderiram ao projeto rece-
beram um incentivo de R$ 3,70 a mais no preço, 
por saca, para o cultivo do produto, além de todos 
os benefícios que a cooperativa tradicionalmente 
devolve ao cooperado.  Para a próxima safra, será 
oferecido um valor adicional de R$ 4,00 por saca.
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Um bom negócio
Cultivo é interessante em um projeto para quem deseja diversificar 

H
á algumas ilhas de produção de café em 
regiões atendidas pela Cocamar, com 
destaque para Carlópolis e São Jerô-
nimo da Serra, municípios detentores 

das maiores áreas com lavouras no estado. Mas em 
alguns outros municípios também se pratica uma 
cafeicultura bem conduzida e rentável, embora o 
número de produtores seja reduzido. Experiências 
em Cianorte, Altônia e Cambé, por exemplo, re-
velam que um projeto bem gerenciado, focado em 
produtividade, qualidade e mecanização, pode ser 
um bom negócio para quem pretende diversificar. 

O cooperado Dagoberto Gorni (foto) mantém em 
sua propriedade, no município de Cambé, os culti-
vos de soja e café, recebendo 
em ambos a orientação técnica 
da cooperativa. Segundo ele, 
a adoção do esqueletamento 
dos cafeeiros – um tipo de poda 
drástica efetuada após a co-
lheita – tratos culturais adequa-
dos, como adubação mediante 
análise criteriosa, e cuidados 
fitossanitários, permitem boa 
produção todos os anos, ofere-
cendo retorno muito superior 
ao da soja. 

Em paralelo às baixas cotações 
do grão no mercado internacio-
nal, o setor enfrentou proble-

mas climáticos em 2019, que afetou a produtivi-
dade e a qualidade,de maneira que, nas regiões da 
cooperativa, produtores têm erradicado cafezais 
mais antigos e pouco produtivos para dar lugar a 
outras opções econômicas. 

No final do ano, entretanto, as cotações do grão 
voltaram a subir, reanimando os produtores que 
se sentiam desestimulados. De acordo com espe-
cialistas, vários fatores contribuíram para isso: 1) a 
safra colhida em 2019, estimada em 57 milhões de 
sacas de 60kg, inferior ao levantamento anterior, de 
abril, que apontava a produção em 58,9 milhões de 
sacas; 2) o volume de arábica em 2019/20 foi pro-
jetado em 39,05 milhões de sacas, 19,8% menos 

que na safra 2018/19, calculada 
em 48,7 milhões de sacas; 3) Os 
estoques finais de café do Brasil 
na temporada 2019/20 devem 
ficar em 2,32 milhões de sacas, 
queda de 26,8% no compara-
tivo com os estoques finais de 
2018/19, de 3,17 milhões de 
sacas. 

A oferta total do Brasil 2019/20 
é projetada em 60,22 milhões 
de sacas de 60 quilos, somando 
produção e estoques iniciais, 
com queda de 11,9% contra 
2018/19, que apresentou oferta 
total de 68,31 milhões de sacas.

CAFÉ
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Modernas estruturas de armazenamento
de grãos da Cocamar, espalhadas pelas
regiões onde atua (nos estados do Paraná,
São Paulo e Mato Grosso do Sul), têm
capacidade estática para comportar
1,63 milhão de toneladas

 Garante o armazenamento
 da produção com segurança
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Insumos: as marcas 
mais reconhecidas
do mercado
Forte crescimento da Cocamar no segmento se deve à qualidade e ao completo
leque dos produtos, adquiridos pelos cooperados em condições competitivas 

 Organiza a produção e
 oferece insumos de qualidade
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C
om uma ampla rede de lojas para o 
fornecimento de insumos agrope-
cuários nos estados do Paraná, São 
Paulo e Mato Grosso do Sul, a Coca-

mar sempre teve a preocupação de oferecer ao 
cooperado itens de qualidade e das marcas mais 
reconhecidas do mercado, para ajudá-lo a explo-
rar todo o potencial produtivo de sua lavoura. 

Uma ampla variedade de agroquímicos, semen-
tes, fertilizantes, micronutrientes e corretivos, 
peças, acessórios, equipamentos diversos, 
pneus, óleos lubrificantes, produtos pecuários, 
ferramentaria, medicamentos... Sem falar de 
óleo diesel e, até mesmo, de máquinas e imple-

mentos. O portfólio disponível ao cooperado é 
oferecido em condições competitivas e vanta-
josas, beneficiando os produtores em geral, pois 
a cooperativa atua como reguladora de preços 
em uma região. E trabalha de forma diferenciada, 
com seus planos de safra de verão e inverno. 

A Cocamar oferece solução tecnológica comple-
ta, operando com todas as empresas de insumos 
e não apenas algumas. São fornecedores idôneos 
e parceiros de longa data em sua maioria e, por 
isso, que oferecem produtos de indiscutível qua-
lidade. A cooperativa garante o que vende.  

A orientação é que os produtores se habituem 
a comprar os insumos antecipadamente. As-
sim, mediante um planejamento, eles têm como 
conhecer o custo de produção e a garantia da 
entrega na época certa. 

No início de 2020, a Cocamar amplia sua opera-
ção no estado de São Paulo inaugurando lojas em 
uma nova e próspera região, nos municípios de 
Itaberá, Itapeva e Buri, no entorno de Sorocaba. 
Trata-se da maior área com soja em terras paulis-
tas, sendo importante também em produção de 
milho, trigo e feijão.  

A expansão do faturamento desse setor na 
Cocamar, nos últimos anos, tem sido das mais 
expressivas. Em apenas cinco anos, de 2014 a 
2019, subiu de R$ R$ 695 milhões para R$ 1,378 
bilhão, com perspectivas de continuar evoluindo 
fortemente. 

Detalhe do Shopping Cocamar,
em Maringá; cooperativa possui
rede de lojas, com todo o seu portfóiio,
em todas as regiões onde atua,
assegurando apoio aos produtores 
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Reconhecimento à qualidade

A 
Cocamar foi agraciada com o Selo Seed 
Solutions de Garantia de Qualidade, con-
cedido pela empresa Basf, sua parceira, em 
reconhecimento ao padrão das sementes 

de soja que produz na Unidade de Beneficiamento de 
Sementes (UBS) em São Sebastião da Amoreira (PR). 

Segundo a Basf, o tratamento industrial de semen-
tes já representa 10% dos negócios da empresa no 

país, sendo que, em relação à soja, a média brasileira 
de tratamento é de 35%, contra 45% da Região Sul e 
estimativa de 80% entre os produtores cooperados 
da Cocamar. 

Todos os anos a companhia realiza uma minuciosa 
avaliação das sementes entre as empresas licencia-
das, com a coleta aleatória de amostras. No caso da 
Cocamar, foi atendido o padrão desejado. 

Selo Seed Solutions de Garantia de Qualidade atesta o padrão
das sementes produzidas na UBS em São Sebastião da Amoreira

INSUMOS
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ÓLEO DIESEL - A Cocamar começou a operar 
em 2010 com o fornecimento de óleo diesel pelo 
sistema TRR (transportador-revendedor-reta-
lhista) e já desponta entre as maiores fornecedo-
ras desse combustível no Paraná. Foram comer-
cializados mais de 35 milhões de litros em 2019, 
distribuídos por uma frota de 15 caminhões a 
milhares de propriedades rurais localizadas nas 
regiões de atuação da cooperativa nos estados 
do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Dian-
te dos 32,4 milhões de litros em 2018, houve uma 
escalada que, nos últimos cinco anos, passou de 
70%. A ampliação do volume tem impulsionado, 
ao mesmo tempo, a expansão da frota, formada 
por veículos novos, aferidos e certificados. Hou-
ve mais de 15 mil entregas em 2019, realizadas 
por motoristas especialmente preparados para 
esse tipo de transporte.  

POSTO COCAMAR - Localizado em Maringá, na 
saída para Campo Mourão, o Posto Cocamar é 
um dos maiores em toda a região e também uma 
referência pela qualidade dos seus produtos.
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Calcário e gesso
agrícola em
condições facilitadas
Produtores têm incentivo para
corrigir o solo com pagamento
facilitado e apostar no aumento
da produtividade

O
s cooperados da Cocamar contam, 
tradicionalmente, com facilidades 
para adquirirem calcário e gesso 
agrícola destinados à correção do 

solo, que podem ser quitados em até três anos. 
Em 2019, mais de 130 mil toneladas desses 
corretivos, foram comercializados. A cooperativa 
torna esses produtos acessíveis, asseguran-
do sua qualidade, para que os produtores não 
deixem de fazer a correção – prática fundamental 
no esforço para o aumento da produtividade. O 
objetivo da Cocamar, como cooperativa, é fa-
zer com que o produtor associado ganhe mais 
dinheiro com o seu negócio. Mas, para que isso 
realmente aconteça, o produtor deve fazer a sua 
parte: cumprir à risca a orientação técnica de 
promover uma adequada correção do solo. Sem 
isso, segundo técnicos, não há como alcançar 
os resultados esperados, pois os solos da região 
onde a cooperativa atua, têm por característica 
natural a elevada acidez. 

INSUMOS
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Com inovações,
Safratec compartilha 
tecnologias
A transferência de tecnologias aos
produtores é a função mais
importante da cooperativa

U
m show de tecnologias, com muita ino-
vação. Assim foi a 29ª edição do Safra-
tec, promovido pela Cocamar nos dias 
23 e 24 de janeiro em sua Unidade de 

Difusão de Tecnologias (UDT) em Floresta, região 
de Maringá. Com a participação de mais de 100 
empresas parceiras, que instalaram seus estandes 
e experimentos, e várias instituições de pesqui-
sa, o evento recebeu cerca de 6 mil produtores 
visitantes. 

A Safratec se consolida entre as mais importan-
tes realizações tecnológicas para o agronegócio 
regional, com as soluções para que os produtores 
desenvolvam os seus negócios. São novas práti-
cas, tecnologias, produtos e também as apresen-
tações conduzidas por especialistas sobre diver-
sos temas. 

Tendo como foco o aumento da produtividade 
das lavouras, o Safratec apresentou, entre seus 
principais destaques, oito estações técnicas, 

 Reforça o conhecimento com
 transferência de tecnologias
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exposição e dinâmica de máquinas agrícolas John 
Deere, comparativo do desempenho de cultivares 
de soja e híbridos de milho, palestras com pes-
quisadores da área comercial, onde os visitantes 
foram atendidos por uma série de empresas, des-
de concessionárias de veículos a fornecedores de 
produtos, incluindo placas fotovoltaicas e retífica 
de motores.  

MANEJO DE SOLO – Dentre os vários trabalhos 
técnicos realizados no Safratec, o carro-che-
fe, desenvolvido com a Embrapa Soja, foi o que 
mostrou a importância de um bom manejo de solo 

para promover a sustentabilidade na agricultura 
e dar alternativas para que o produtor rural obte-
nha maior produtividade. Também, a influência da 
compactação e a forma como acontece a infil-
tração de água foram demonstrados de maneira 
prática e didática. 

MÁQUINAS – Com o objetivo de agregar valor e 
aprendizado aos cooperados e clientes em visita 
ao estande, a Cocamar Máquinas ofereceu ofici-
nas de agricultura de precisão, produtos e serviços 
como análise de fluídos para garantirem desem-
penho e alta produtividade dos equipamentos. 
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CONHECIMENTO
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Dia de Campo de Inverno com 
treinamento e giro técnico

O Dia de Campo de Inverno, promovido dias 11 
e 12 de julho na Unidade de Difusão de Tecno-
logias (UDT) em Floresta, região de Maringá, 
reuniu exclusivamente profissionais técnicos da 
cooperativa, da parceira Unicampo e do Institu-
to Emater. 

Foi ministrado um treinamento sobre o controle 
da cigarrinha na cultura de milho, praga que oca-
sionou danos à lavoura em vários municípios. E, 
no giro técnico, os participantes cumpriram ro-
teiro de visitas aos estandes das empresas para 
conhecer novidades em tecnologias, produtos e 
serviços. 

Cerca de 40 empresas fornecedoras da Cocamar 
– indústrias e defensivos, produtoras de semen-

tes, formuladoras de fertilizantes, adubos foliares 
e micronutrientes, entre outras – instalaram seus 
espaços na UDT para participar do evento. 

CIGARRINHA – Considerada uma praga que vem 
recebendo grande importância econômica nas 
últimas safras, a cigarrinha era mais comum, até 
pouco tempo, no Sudeste e Centro-Oeste bra-
sileiros. Mas em 2019, ocorreu com intensidade 
em várias regiões do Paraná, inclusive na própria 
Unidade de Difusão de Tecnologias da Cocamar, 
onde ocorreu o dia de campo. Segundo especia-
listas, o inseto é capaz de dizimar grandes exten-
sões de áreas de cultivo, devido a facilidade de 
sua migração, sendo responsável por redução de 
até 70% da produtividade, estando cada vez mais 
presente nas lavouras. 

CONHECIMENTO
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FORAM REALIZADOS

402 EVENTOS TÉCNICOS

PELA COCAMAR EM 2019, 

COM 18.738 PARTICIPANTES 
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CAMPEÕES (I) - Uma comitiva formada pos cooperados vencedores do 8º Concurso Cocamar de 
Produtividade de Soja e os respectivos profissionais que lhes prestaram orientação técnica, viajou entre o 
final de agosto e início de setembro, para o Meio-Oeste dos Estados Unidos. São eles: Vanderlei Leonardi 
(1º lugar na categoria Geral), de Jaguapitã, e Paulo Alexandre Gonçalves Piassa (2º) de Tuneiras do Oeste, 
orientados, respectivamente, pelos técnicos André Bertchechen e Wagner Pratis Freire Decleva. Na ca-
tegoria Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), o vencedor foi o cooperado Antonio César Pacheco 
Formighieri, de Umuarama, orientado pelo técnico Luiz Augusto Magnossão. Eles foram acompanhados 
pelo gerente técnico, Emerson Nunes. 

PREMIAÇÕES 
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CAMPEÕES (III) - Os vencedores da edição de 2018/19 do Desafio Cesb de Máxima Produtividade de Soja, 
realizado pelo Comitê Estratégico Soja Brasil (Cesb), foram conhecidos no dia 18 de junho, em Londrina. O anúncio 
aconteceu durante o Fórum Nacional de Máxima Produtividade de Soja, promovido em parceria com a Cocamar e 
a Sociedade Rural do Paraná (SRP). O agricultor Maurício De Bortoli, de Cruz Alta (RS), ao lado do irmão, Eduardo De 
Bortoli, foi o responsável pelo talhão que produziu 123,88 sacas por hectare. A maior média entre 863 propriedades de 
sojicultores auditadas pelo Cesb em todo o país. É mais do que o dobro da média nacional, 53,4 sacas por hectare, de 
acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).  Foi a primeira vez que o campeão nacional veio de um 
inscrito na categoria “irrigado”. Nas edições anteriores, os vencedores sempre se enquadravam no grupo “sequeiro”.

CAMPEÕES (II) - MILHO: São de Floresta (PR) o primeiro e o segundo lugares na categoria Regiões 1, 2 
e MS, respectivamente Wilson Antonio Palaro (que colheu 401 sacas por alqueire - 9.942kg/hectare -, orientado 
pelo engenheiro agrônomo Cristiano Pan) e Osvaldo Guedes de Souza (386 sacas por alqueire - 9.570 kg/hectare - 
recebendo assistência técnica do engenheiro agrônomo Renan Vinícius Valdez). Na Região 3 e SP, o ganhador, João 
Paulo Rossi, de Sertanópolis (PR), alcançou a média de 360 sacas por alqueire - 8.925kg/hectare - orientado pelo 
engenheiro agrônomo  Renan Wilson Caetano. A segunda colocação ficou com Lauro Gessner de Apucarana (PR), 
que colheu 359 sacas por alqueire - 8.900kg/hectare - sob a orientação do engenheiro agrônomo Danilo Lomba. 
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Avaliando os solos nas regiões

Para conhecer melhor a qualidade do solo em suas 
regiões, a Cocamar tem promovido, entre muitas 
outras realizações técnicas, o Rally de Produti-
vidade, circuito em que profissionais técnicos e 
jornalistas visitam propriedades onde são adota-
das boas práticas agropecuárias, durante o ciclo 
da cultura da soja, com ênfase para o manejo do 
solo e a produtividade. 

Na safra 2018/19, o Rally ganhou um parceiro de 
peso, a Embrapa Soja, que começou a realizar um 
trabalho inédito na Coca-
mar, que continuará nos 
anos seguintes: a análise 
da qualidade física, quími-
ca e biológica do solo em 
propriedades rurais de di-
ferentes regiões no Paraná, 
ideia do pesquisador Júlio 
Franchini. 

A iniciativa possibilita, por 
exemplo, avaliar detalhes 
dos níveis de infiltração 
com vários tipos de am-
bientes de solos. “No país 
se conhece muito pouco, 
ainda, sobre a capacidade 
de infiltração de água no 
solo e esse levantamento é 
uma referência”, comentou 
o pesquisador Henrique 
Debiasi, da mesma institui-
ção. 

As avaliações da qualidade 
do solo foram feitas em 24 
municípios das regiões no-

roeste e norte do estado. De acordo com Debiasi, 
“a agricultura é a arte de reduzir as perdas, pois os 
materiais, como sementes, já chegam com todo o 
seu potencial produtivo. Por isso, quanto melhor 
o produtor manejar o seu solo e empregar ade-
quadamente os recursos, menos ele irá perder em 
produtividade”. 

Nesse contexto, a forma como o solo é manejado 
acaba sendo decisiva e não vai adiantar investir 
apenas em adubação química, deixando de lado os 

aspectos físico e biológico. 
Se o solo estiver compac-
tado – o que é comum na 
realidade da agricultura pa-
ranaense – as raízes vão se 
aprofundar cerca de 70cm, 
enquanto que em solo não 
compactado o sistema 
radicular pode alcançar o 
dobro em profundidade, o 
que assegura um ambiente 
mais favorável às plantas, 
que vão responder com 
maior produtividade. 

O pesquisador chama 
atenção para o fato de que 
nem todos os produtores 
observam quesitos básicos, 
mínimos e elementares 
para o sucesso de seu ne-
gócio, entre os quais uma 
análise bem feita do solo – 
o que lhe permitiria fazer a 
reposição de nutrientes de 
acordo com as reais neces-
sidades detectadas. 

SOLO
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Cooperados constroem fertilidade 
para ganhar em produtividade  

Uma das unidades do Paps (Programa de Aumento 
de Produtividade Sustentável de Soja) Mantidas 
pela Cocamar, está localizada na propriedade dos 
cooperados Carlos Francisco Semião e José Fran-
cisco Alves Souza, em Arapongas (PR). 

Desde o início de 2018, Semião e Souza partici-
pam de um projeto de construção de fertilidade 
do solo orientado por um especialista contratado 
pela Cocamar, o engenheiro agrônomo Luiz Tadeu 
Jordão. 

Segundo Jordão, esse é um trabalho amplo e de 
longo prazo, que vai abranger diversos pontos vol-
tados àquele objetivo.  O projeto inclui desde o le-

vantamento do perfil do solo, ao manejo, nutrição 
e fisiologia das plantas, genética, plantabilidade e 
proteção de cultivos, com a geração de análises 
agroclimáticas e agroeconômicas.  
 
Com a duração de três anos, a área em Arapongas 
e outras têm acompanhamento permanente e são 
utilizadas como unidades demonstrativas para 
disseminação das tecnologias aos produtores. 

ETAPAS - Jordão relata que na safra 2018/19 foi 
realizado um trabalho de base (solo) e, no período 
2019/20 o foco é manejo fisiológico e, no último, 
na temporada 2020/21, a minimização de estresse 
e ajuste do ambiente de produção. 
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Um ano de desafios 
na região
Intempéries provocam forte redução de produtividade na cultura da soja, em um
ano que não foi dos melhores, também, para o milho de inverno e demais culturas

 Presta assessoria comercial e
 estabelece parâmetros de mercado
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O país comemorou a colheita de uma safra recorde 
de grãos, de 246,6 milhões de toneladas, volume 
que poderia ter sido ainda maior se o Paraná, um 
dos principais produtores de grãos, não tivesse 
sido tão prejudicado por problemas climáticos em 
várias regiões, entre elas o noroeste e o norte, que 
atingiram dezenas de municípios atendidos pela 
Cocamar.  

Uma onda de calor intenso na fase de enchimento 
de grãos acentuou o déficit hídrico e, como resulta-
do, as perdas fizeram com que a média geral de pro-
dutividade nas regiões da cooperativa ficasse em 
1,9 mil quilos por hectare. Normalmente, quando o 
clima não atrapalha, a média geral é superior a 3 mil 
quilos/hectare. 

As médias, entretanto, variaram bastante e houve 
produtores com colheitas expressivas mesmo em 
solos arenosos, o que se atribui – a exemplo do que 
se viu na terra roxa – ao bom manejo de solo e uso 
de tecnologias recomendadas pelos técnicos, com 
a adoção de práticas conservacionistas. Tecnolo-

gias amplamente incentivadas pela Cocamar, como 
o cultivo de capim braquiária em consórcio com o 
milho de inverno ou de forma solteira, para rees-
truturar e proteger o solo com palha, promovem 
a retenção de umidade na superfície, criando um 
ambiente favorável às plantas, conforme se pode 
ver nos resultados apresentados pelo Concurso 
Cocamar de Produtividade. 

MILHO – As lavouras de inverno apresentaram um 
desempenho abaixo das expectativas em razão das 
perdas com o prolongado déficit hídrico no período 
de desenvolvimento. Os produtores, que já haviam 
tido prejuízos de grande monta na safra de inverno 
de 2018 e com a soja no ciclo 2018/19, enfrenta-
ram mais um momento difícil no inverno de 2019, 
quando suas lavouras de milho e trigo foram im-
pactadas pela irregularidade climática, que reduziu 
a produtividade, e também pelo ataque em grande 
intensidade, em algumas regiões,  da praga cigarri-
nha. A média geral nas regiões da cooperativa, para 
uma expectativa de produtividade de 5.477 quilos/
hectare, foi de 4.688.  

Para o produtor ser mais assertivo
em sua comercialização, todas

as informações de mercado são
discutidas e analisadas pela cooperativa 

com os cooperados durante reuniões
nos entrepostos e também por

meio da TV Cooperado
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Sem aftosa, mas há
outros cuidados com 
a saúde do gado
Produtor não pode negligenciar para que o estado
continue tendo acesso aos mercados internacionais

C
om o fim das vacinações semestrais 

dos rebanhos bovino e bubalino contra 

a febre aftosa no Paraná, especialis-

tas chamam atenção para o risco de o 

produtor tornar-se menos cuidadoso em relação a 

outras doenças que acometem o rebanho. 

Ocorre que ao fechar o rebanho para aplicar a 

vacina contra a aftosa, nos meses de maio e no-

vembro, os pecuaristas aproveitavam para fazer a 

prevenção de males como a clostridiose (doença 

causada por bactérias do gênero Clostridium, 

normalmente encontrada no intestino dos animais 

e no ambiente) e o controle de verminoses. 

A orientação é para o produtor continuar fazendo 

essas imunizações, pois o Paraná avança na con-

quista de um status sanitário que vai abrir portas 

para importantes mercados, e não se admitem 

descuidos que possam comprometer a qualida-

de e a imagem do produto paranaense, trazendo 

prejuízos. O ideal é que sejam mantidos todos os 

cuidados, e independente do número de animais 

que possua, o produtor permaneça focado em 

assegurar a qualidade sanitária do rebanho. 

No Brasil, doenças como a clostridiose estão entre 

as mais matam, já que, apesar de poderem ocorrer 

de forma isolada, o mais comum é que aconteçam 

em forma de surtos, acometendo vários animais 

do rebanho. As mais comumente encontradas em 

gado leiteiro são botulismo, carbúnculo sintomáti-

co, gangrena gasosa e as enterotoxemias. 

Devido a sua importância, é fundamental que os 

profissionais envolvidos com a produção conhe-

çam a fundo os sinais clínicos destas doenças 

e entendam quais as medidas necessárias para 

realizar seu controle e prevenção. 

PARASITOS – Da mesma forma, animais parasi-

tados apresentam baixo desempenho produtivo 

durante o ano e, para se ter ideia, verminoses 

podem reduzir o ganho de peso de 18 a 45 quilos 

PECUÁRIA 
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por cabeça. Vermes intestinais podem cau-

sar diarreias, desidratação e fraqueza; vermes 

pulmonares podem levar a pneumonias. Já a 

cisticercose bovina (que pode ser transmitida ao 

homem) não causa problemas diretos à produção 

animal, mas o impacto é direto no abate: quan-

do detectada na carne, o valor é descontado do 

pecuarista. A aplicação de vermífugos, regular-

mente, é a principal arma de combate a esses 

problemas. 

O produtor deve conversar com um médico-vete-

rinário da Cocamar. Se a unidade de atendimento 

não contar com um profissional especializado, ele 

poderá pedir que seja contatado um médico-vete-

rinário do entreposto mais próximo. 
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Seguro agrícola
garante que o
produtor não se
descapitalize
A Cocamar estruturou a sua própria corretora de seguros

Q
uando se fala nos riscos de envolvem a 
atividade agrícola, eles são separados 
em dois grupos. O primeiro, aquele 
sobre o qual o produtor exerce controle, 

como um manejo adequado do solo e a eliminação 
de pragas e doenças. Já o segundo se refere ao que 
o produtor não tem controle, que são os eventos 
climáticos as quais as lavouras estão expostas. 

É nesse momento que entra em cena o produto agrí-
cola, um mecanismo de transferência de risco não 
controlado pelo produtor para uma seguradora. Nes-
se sentido, contar com uma corretora de confiança 
é fundamental e, por isso, com o objetivo de atender 
ao cooperado em todas as suas necessidades de 
produtos e serviços, a Cocamar estruturou a própria 
corretora de seguros, que estreou no mercado na 
safra de verão 2019/20. 

Quando um produtor não contrata seguro de prote-

ção para suas lavouras, ela acaba sendo impactado 
tanto naquela safra, quanto nos custos das próximas, 
pois isto vai comprometer o fluxo de caixa e, em 
alguns casos, o obrigará a se desfazer de bens para 
honrar os investimentos. O seguro deve ser tratado, 
portanto, como um insumo no custo de produção. 

Ao contratar uma apólice de seguro rural, o produtor 
(pessoa física ou jurídica) pode minimizar suas per-
das ao recuperar o capital investido na lavoura. Para 
isso, o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro 
Rural (PSR) oferece ao produtor a oportunidade de 
segurar sua produção com custo reduzido, por meio 
de auxílio financeiro do governo federal. 

Na safra 2018/19, na região de atuação da Cocamar, 
as perdas de produtividade giraram em torno de 
40% e o seguro agrícola foi fundamental para cobrir 
as despesas dessas lavouras, evitando a inadimplên-
cia dos produtores e as renegociações de dívidas. 

CORRETORA 
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Ao contratar uma apólice de
seguro rural, o produtor pode

minimizar suas perdas ao
recuperar o capital investido

na lavoura 
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Entre muitos outros destaques dessa área está o programa
Felicidade Interna do Cooperativismo (FIC) 

Felicidade Interna do
Cooperativismo (FIC) 

O 
programa de monitoramento do índi-
ce de Felicidade Interna do Coopera-
tivismo (FIC), uma ferramenta de ges-
tão que tem a proposta de estimular o 

bem-estar e a qualidade de vida dos profissionais, 
tem a adesão da Cocamar desde 2018. No início 
de 2019, a iniciativa foi estendida para as unidades 
operacionais, envolvendo 1,2 mil colaboradores. 

Realizado com o acompanhamento da Pluricoop 
Cooperativa de Trabalho de Executivos em Gestão 
e Treinamento, sediada em Maringá, o programa 
permite às cooperativas obter um diagnóstico 
completo dos fatores que levam à apuração do 
quociente de felicidade existente. A partir dele, 
elabora-se um plano de ação para o alcance do 
equilíbrio e a melhoria do indicador FIC, contri-

COLABORADORES 
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Escola de
Líderes 

Dentre as atividades desenvolvidas pela Universi-
dade Cocamar, um dos principais destaques no ano, 
o Advanced Executive Program in Cooperativism 
(AEPC), foi viabilizado por meio de parceria com o 
Centro Universitário Curitiba (UniCuritiba), utilizan-
do recursos do Sescoop/PR. Com duração de um 
ano, reuniu 33 profissionais gestores. Estruturado 
de maneira customizada para, segundo o progra-
ma, “praticar uma liderança inspiradora, aplicar as 
melhores práticas de gestão, visualizar a empresa 
sob novas perspectivas, assumir um foco em con-
trole gerencial e desenhar uma nova estrutura da 
empresa”, o curso foi ministrado em Maringá, com 
total  de 220 horas, e finalizado com um módulo 
internacional em Barcelona, para o aculturamento 
com outros povos, sendo equivalente a uma pós-
graduação para executivos e foco no cooperado. 
A iniciativa compreendeu quatro eixos: liderança e 
comportamento, gestão corporativa, práticas de 
gestão e estratégia, e criação de valor. 

buindo positivamente para o padrão de bem-estar 
das pessoas em seu ambiente de trabalho. 

O ciclo de execução é de 12 meses, contados a 
partir do seu início na cooperativa, começando um 
novo ciclo a partir de dois anos de sua aplicação, 
sendo que os colaboradores participam, apresen-
tando sugestões, a partir das quais são definidas 
prioridades para o ano seguinte. 

O Indicador FIC foi inspirado no modelo FIB – Feli-
cidade Interna Bruta, que ao invés de mensurar o 
progresso de uma nação pelo crescimento eco-
nômico, baseia-se também no princípio de que 
o desenvolvimento de uma sociedade ocorre a 
partir do equilíbrio entre os fatores emocional e 
material. 

PILARES – O FIC – Felicidade Interna do Coopera-
tivismo se baseia em quatro pilares: promoção de 
um desenvolvimento socioeconômico sustentável 
e igualitário; preservação e promoção dos valores 

culturais; conservação do meio ambiente natu-
ral; e o estabelecimento de uma governança em 
consonância aos princípios e valores do coopera-
tivismo. 

DIMENSÕES – Já os princípios que norteiam os 
indicadores usados no diagnóstico que mede a Fe-
licidade Interna do Cooperativismo estão distribu-
ídos em nove dimensões: bem-estar psicológico, 
saúde, uso do tempo, vitalidade da participação 
comunitária, cultura, educação, meio ambiente, 
governança e padrão de vida. 
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Os campeões da
Copa Cocamar
Jogos, que chegaram ao seu 35ª ano consecutivo de realização, 
integram cooperados de diferentes regiões 

C
om os ânimos renovados pelos bons 
volumes de chuvas registrados na 
semana, os mais de 2,5 mil participan-
tes da Copa Cocamar de Cooperados 

organizada no dia 7/12 na Associação Cocamar 
em Maringá, tiveram um dia de diversão e congra-
çamento. 

Eles representaram dezenas de municípios dos 
estados do Paraná e São Paulo e o grande desta-
que da realização que encerrou o calendário de 
eventos da cooperativa em 2019 foi a unidade de 
Doutor Camargo, município a 40km de Maringá. 
Seus cooperados conquistaram o primeiro lugar 
em três competições: torneio de futebol suíço da 
categoria supermaster (acima de 55 anos), jogos 
de truco e disputas de bocha na categoria mascu-
lina. 

No futebol de veteranos (até 45 anos), Cianorte 
ganhou nos pênaltis de Iporã, na final, e ficou com 
o título; na categoria principal (livre), São Jorge 
do Ivaí venceu Sabáudia por 3 a 1, na decisão, e 
foi campeão pelo segundo ano seguido; e, no 
máster (até 55 anos), Primeiro de Maio derrotou 
Floresta por 1 a 0 na partida final e levou a taça 
também pelo segundo ano consecutivo.  No bocha 

feminino, Ivatuba conquistou o título após vencer 
Cianorte. 

Dois ex-jogadores profissionais abrilhantaram 
a festa como convidados especiais: Edu Jonas, 
ex-ponta-esquerda do Santos e da Seleção Bra-
sileira tricampeã do mundo em 1970, e Renato, 
ex-volante do Corínthians, Flamengo, Santos e 
outras equipes. Ambos participaram da solenida-
de de abertura, em que o presidente do Conselho 
de Administração, Luiz Lourenço, discorreu sobre 
a importância da integração dos produtores por 
meio da prática esportiva.

Uma programação especial foi preparada para os 
públicos feminino e infantil e o evento, que come-
çou às 8h, prolongou-se até às18h30, quando foi 
conhecido o último campeão.  

Ao final, o presidente-executivo Divanir Higino 
agradeceu a presença de todos, lembrando ter 
sido “um dia abençoado”, em que os participantes 
puderam, também, fortaleceram as amizades. 

Em sua 35ª edição, a Copa Cocamar de Coope-
rados é uma das maiores competições rurais do 
país, que reúne exclusivamente cooperados. 

COMUNIDADE 
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Com tradição de
vencer, a equipe de
São Jorge do Ivaí
conquistou o
bicampeonato na
categoria principal

Outro tradicional
campeão, Cianorte 

suplantou os
adversários entre

os veteranos 

Doutor Camargo
brilhou mais uma
vez, levando a taça
disputada pelos times
do supermaster 

No máster,
Primeiro de Maio

garantiu também
o campeonato pelo

segundo ano seguido 

COMUNIDADE 
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Doutor Camargo
ficou à frente entre

os competidores
de truco 

Liderando em troféus, 
Doutor Camargo
foi o vencedor do
bocha masculino 

No bocha feminino,
o título ficou com as
representantes
de Ivatuba

O jogador aposentado
Edu Jonas, ponta-
esquerda do Santos
e da Seleção Brasileira, 
prestigiou os jogos
como convidado
especial   
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TRANSPARÊNCIA – Em janeiro e julho, como é praxe, dirigentes da Cocamar se deslocaram até 
às unidades operacionais nos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, para um ciclo de reuniões 
com os produtores cooperados, possibilitando a eles atualizarem-se e debater sobre temas de relevância na 
cooperativa, o agronegócio como um todo e os cenários político e econômico. Os eventos em janeiro tiveram 
como objetivo analisar os assuntos que seriam tratados na Assembleia Geral Ordinária (AGO) em fevereiro. 
Essas ocasiões são importantes também para que os cooperados possam dialogar diretamente com os ges-
tores. Em outubro, a diretoria-executiva voltou a se reunir com lideranças regionais nas unidades, em busca 
de sugestões para o Planejamento Estratégico da Cocamar, referente ao período 2020-2025. 

EM 2019, A COCAMAR PROMOVEU 207 EVENTOS
INSTITUCIONAIS (COM COOPERADOS E SUAS
FAMÍLIAS), TOTALIZANDO 15.796 PARTICIPAÇÕES  

Certificação de conselheiros 
Mais de 100 cooperados da Cocamar já foram 
certificados no Programa de Certificação de Con-
selheiros Cooperativos, realizado pela coope-
rativa em parceria com o Sescoop-PR e a Escola 
de Negócios Isae-FGV. Os dez módulos do curso 
compreendem 144 horas de estudos, aprendiza-
do, integração e desafios para os participantes. 
Durante o programa, os participantes desenvol-
vem atividades e estudos com foco no Direito 
Cooperativo, Autogestão, Comunicação e Lide-
rança, Gestão de Projetos, Negociação e Gestão 
de Conflitos, Análise de Investimentos, Estraté-
gia e Mercado, Gestão Econômica Financeira e 
Governança Cooperativa. 

Em abril, 28 participantes finalizaram mais uma 
edição e receberam os seus certificados. De 
acordo com o presidente da Cocamar, Divanir 
Higino, a busca pelo aprimoramento constante é 
uma necessidade e o curso prepara os produto-
res para melhorar a gestão dos negócios e am-
pliar horizontes sobre a cooperativa e o sistema 
cooperativista. “Queremos que todos os coope-
rados que exercem papel de liderança em suas 
regiões passem por esse programa”, afirmou 
Higino, assinalando que, doravante, a compo-
sição dos Conselhos de Administração, Fiscal e 
Consultivo vai priorizar aqueles que já obtiveram 
a certificação. 

COMUNIDADE 
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Encontro do Núcleo Feminino 

Mais de 400 produtoras, entre cooperadas, esposas 
e filhas de produtores associados, representan-
do dezenas de municípios das regiões noroeste e 
norte do Paraná, participaram do Encontro Anual do 
Núcleo Feminino promovido pela Cocamar no dia 
13 de junho, na Associação Cocamar em Maringá. 

Na abertura, o presidente da Cocamar, Divanir 
Higino, destacou a importância das mulheres e os 
jovens participarem da cooperativa para a perpe-
tuação do negócio. “Nosso objetivo é que sejam 
mais que esposas ou filhas de cooperados e se 
tornem todas cooperadas atuantes, entendendo 
que cooperar é mais do que comprar e vender, é 
trabalhar para que haja crescimento social, pessoal 
e transferência de conhecimentos, internalizando e 

multiplicando as informações. Não só incrementar 
ganhos econômicos, mas proporcionar um cresci-
mento total, que é o grande diferencial da coopera-
tiva”, afirmou. 

Neste ano, o evento ocorreu em ritmo de festa 
junina, já que a data coincidiu com a celebração do 
dia de Santo Antônio, um dos santos mais popu-
lares e festejados. Vestidas a caráter, as mulheres 
participaram de uma agenda de palestras e entre-
tenimentos. 

Atualmente as cooperadas representam 15% do 
quadro social da cooperativa e, no total, mais de 
600 produtoras integram os mais de 30 núcleos 
mantidos em municípios do Paraná. 

ELICOOP – Um grupo de produtoras repre-
sentantes da Cocamar participou no mês de maio, 
em Marechal Cândido Rondon (PR), do Encontro 
Estadual de Lideranças Femininas Cooperativistas 
(Elicoop). A iniciativa, que reuniu delegações com 
um total de 270 integrantes para o debate de te-
mas como “o papel da mulher cooperativista”, foi 
do Serviço Nacional de Aprendizagem do Coope-
rativismo (Sescoop/PR). 

DIA INTERNACIONAL 
DA MULHER – Promovido 
todos os anos pela Sociedade Rural 
de Maringá, o evento em comemo-
ração à data, no mês de março, tem 
a Cocamar entre as tradicionais 
apoiadoras e participantes – sem-
pre representada por grande núme-
ro de produtoras.
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Curso modular para cooperadas 

O desafio havia sido lançado e o resultado superou 
as expectativas. Com a participação de 45 produ-
toras cooperadas, a Cocamar deu início a um curso 
modular, inédito, que faz parte do Programa de De-
senvolvimento de Liderança Feminina. A iniciativa 
tem como parceira a empresa Trecsson, de Marin-
gá, conveniada da Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

A proposta é que as participantes busquem apri-
morar-se a cada ação proposta e, ao lado de seus 
familiares, tornem cada vez mais profissional e 
eficiente a gestão de suas atividades. No curso são 
abordados, justamente, temas relacionados ao 
processo de gestão, de maneira a aproveitar todo o 
potencia produtivo, vindo ao encontro com técni-
cas já ofertadas pela cooperativa aos seus coope-

rados, como a aplicação de modernas tecnologias, 
com racionalização de custos e maior rentabilidade. 

PREPARO – O programa coloca o trabalho da Coca-
mar com as mulheres em um novo patamar, trazen-
do a elas o que há de melhor no mercado em gestão 
e administração. 

A preocupação da cooperativa com o aprimora-
mento se aplica também aos cooperados, que 
têm a oportunidade de participar de cursos de 
certificação de conselheiros cooperativistas, já em 
sua quinta edição. Esses cursos, abertos também 
ao público feminino, incluem jovens produtores e 
visam a desenvolver o potencial profissional dos 
participantes, bem como formar novas lideranças. 

COOPERJOVEM - Um troféu no formato da estatueta da maior premiação do cinema – o Oscar 
– foi entregue no mês de setembro aos alunos finalistas da edição deste ano do Prêmio de Redação do 
Programa Cooperjovem, matriculados em duas categorias: 4º e 5º ano e 6º e 9º ano do ensino fundamental. 
A solenidade ocorreu no Sesc Caiobá, no litoral paranaense, com a presença de alunos, professores, direto-
res, coordenadores do Cooperjovem nas cooperativas parceiras, instrutores e secretários de educação. No 
Encontro de premiação, 13 cooperativas estavam representadas, entre elas a Cocamar. 

COMUNIDADE 
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LIDERANÇA JOVEM - Realizado pela Cocamar, o programa Modular para o grupo Liderança Jo-
vem Cooperativista, completou em agosto os cinco módulos de sua programação, iniciada em  junho, reu-
nindo 15 participantes na regional Londrina, jovens estes representantes dos vários municípios da região 
de atuação da cooperativa, que inclui o oeste paulista. 

JOVEMCOOP - Com 17 jovens filhos e netos de produtores, a Cocamar participou em julho, na cidade 
de Palotina, do 28º Encontro Estadual da Juventude Cooperativista (Jovemcoop), promovido pelo Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop/PR). Em 2020, a Cocamar será sede do Encontro. 
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TV Cooperado 
As reuniões semestrais com os cooperados 
tiveram em 2019, pela primeira vez, o recurso da 
videoconferência, uma prática que está ficando 
cada vez mais usual na cooperativa, em razão do 
aumento de unidades operacionais. No dia 12 

de julho, encerramento das reuniões, dirigentes 
da cooperativa conversaram com cooperados 
em 19 municípios e estes participaram de forma 
interativa, à frente dos monitores da TV Coope-
rado. 

GERAL 

MARINGÁ & ASSOCIATIVISMO - O senador Flávio 
Arns (Rede/PR) apresentou o Projeto de Lei 5.289, 
conferindo a Maringá o reconhecimento de Capital 
Nacional do Associativismo, movimento que tem 
a Cocamar entre suas defensoras. De acordo com 
o parlamentar, a cidade apresenta todas as condi-
ções para justificar a distinção, uma vez que conta 
com importantes cooperativas em diversos ramos 
e também uma sociedade civil organizada que 
atua voltada ao desenvolvimento do município. 
Maringá conta com 9 cooperativas, das quais 2 de 
produção, 3 de crédito, 2 da área de saúde e 2 de 
profissionais de trabalho, que geram 5.158 postos 
diretos de trabalho e, juntas, faturam mais de R$ 6 
bilhões. 

RORAIMA - Acompanhado de vários secretários, o 

governador de Roraima, Antonio Denarium (PSL), 
em seu roteiro pelo Paraná, no início de maio, 
divulgando as oportunidades oferecidas pelo seu 
estado para investimentos, visitou a Cocamar. 
Falando a dirigentes e conselheiros, o governa-
dor fez uma exposição em que destacou que a 
moderna produção de soja avança rapidamente 
em Roraima, cuja localização é estratégica – aci-
ma da linha do Equador - para acessar o mercado 
externo. Ele comentou que está em andamento a 
pavimentação asfáltica entre o Estado e a capital 
da vizinha Guianas, Georgetown, de pouco mais 
de 670 km, o que irá encurtar a distância para o 
transporte marítimo até o Canal do Panamá. Além 
disso, segundo Denarium, as terras são baratas e, 
portanto, atraentes para famílias de produtores 
que almejam expandir os negócios. 
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Mantida há vários anos, a TV Cooperado conta 
com um aparelho de televisão localizado em área 
estratégica em cada unidade, por meio do qual, 
comodamente, os produtores já se acostuma-
ram, em seu dia a dia, a se informar dos detalhes 
acerca do mercado das principais commodities, 
a acompanhar o dia a dia do plantio e colheita da 
safra brasileira e dos Estados Unidos, a saberem 
de oportunidades para a aquisição de insumos 
agropecuários e, também, a participarem de 
videoconferências, que já ocorrem desde 2018, 
quando do lançamento de campanhas de vendas 
de insumos para as safras de verão e inverno. Os 
dirigentes pronunciam-se no início da apresen-
tação e retornam ao final para responder per-
guntas, sendo que a participação dos produtores 
nesse novo modelo de reunião à distância tem 
sido considerada satisfatória. 

LOURENÇO HOMENAGEADO - A Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Para-
ná (Fecomércio), em comemoração ao Dia do 
Comerciante, promoveu no dia 12 de julho, em 
Curitiba, a 14ª edição do Troféu Guerreiro do Co-
mércio, em que destaca empresários e suas tra-
jetórias de sucesso. Neste ano, 47 nomes ligados 
a sindicatos filiados à entidade foram agraciados 
com a homenagem. O presidente do Conselho de 
Administração da Cocamar, Luiz Lourenço, rece-
beu a Ordem do Mérito do Comércio do Paraná, 
distinção que destaca importantes personalida-
des do cenário paranaense. 

PRÊMIO ÍMPAR - A Cocamar foi uma das empre-
sas homenageadas no dia 17 de junho, em Marin-
gá, quando da realização do Prêmio Ímpar – Índi-
ce de Marcas de Preferência e Afinidade Regional, 
promovido pela Rede Independência de Comuni-
cação (RIC). O Prêmio é resultado de uma pesqui-
sa realizada em todo o Paraná e depois dividida 
por regiões. Assim, 26 segmentos foram anali-
sados, identificando as marcas preferidas e que 

têm a maior afinidade com o público de Maringá 
e região. Segundo a RIC, o Ìmpar, promovido em 
parceria com o Ibope Inteligência, é um projeto 
com foco regional que visa oferecer conteúdo e 
dados estratégicos ao mercado, apontando as 
26 empresas mais reconhecidas por parte dos 
consumidores em seus segmentos. 

TOP OF MIND - O título de empresa mais lembra-
da em Maringá foi conquistado mais uma vez pela 
Cocamar. O anúncio ocorreu durante solenidade do 
concurso Top Of Mind Maringá 2019, em setembro. 
Promovido em parceria com a Adecon – Empresa 
Júnior de Consultoria da Universidade Estadual de 
Maringá (UEM), com a participação do Gipem, o Top 
Of Mind avaliou as marcas mais reconhecidas pela 
população em diferentes segmentos. 

MENÇÃO HONROSA – Durante o 1º Summit 
Pacto Global Signatários, promovido em novem-
bro pela Associação Comercial e Empresarial de 
Maringá (Acim), a Cocamar foi homenageada com 
uma menção honrosa do Prêmio Sesi ODS 2019, 
por seu trabalho e esforços em prol dos Objeti-
vos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). 
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Engajar brasileiros, a 
proposta do SomosCoop 

O cooperativismo é um movimento econômico 
realizado por pessoas, para pessoas, e capaz de 
transformar a realidade das regiões onde as co-
operativas atuam. Para mostrar isso à sociedade 
e, ainda, gerar orgulho e pertencimento naqueles 
que já praticam a cooperação, o Sistema Organi-
zação das Cooperativas Brasileiras (OCB) promo-
ve as ações do movimento SomosCoop. Trata-se 
de uma grande campanha de marketing que co-
necta cooperativas, cooperados e integrantes do 
cooperativismo brasileiro em torno de uma única 
causa para tornar o jeito cooperativo de gerar 
resultados socioeconômicos conhecidos e reco-
nhecidos pela sociedade. Apesar da relevância do 
cooperativismo, muita gente ainda desconhece 
os diferenciais desse modelo de negócios que, 

no Brasil, já tem mais de 13 milhões de coopera-
dos e gera 425 mil empregos diretos. 

EXPOSIÇÕES – A Cocamar é sempre destaque 
em exposições agropecuárias importantes em 
municípios de sua região. O calendário começa 
pela ExpoParanavaí e a ExpoUmuarama, em mar-
ço, segue com a ExpoLondrina em abril, a Expoin-
gá em maio, e a Expojuna em Nova Andradina no 
mês de junho, entre outras. Nesses eventos, a 
cooperativa expõe produtos e desenvolve cam-
panhas em condições especiais de negociação., 
além de reforçar a sua imagem. 

FESTIVAL NIPO - Um dos espaços que chama-
ram a atenção dos visitantes do 30º Festival Nipo 

O estande da Cocamar 
na Expoingá, tradicional 
exposição agropecuária 
em Maringá
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Brasileiro em Maringá foi o estande compartilhado 
da Cocamar e a Sicredi União PR/SP, cooperati-
vas que, a partir do segundo semestre de 2019, 
iniciaram uma parceria também para o comparti-
lhamento de eventos. No estande, ambas atuaram 
no relacionamento junto ao público, fortalecendo 
sua imagem institucional no festival que espelha 
a grandeza da comunidade de origem japonesa 
local, e foi visitado por mais de 100 mil pessoas. 

COOPER UNIVERSITÁRIO - O lançamento do 
programa Cooper Universitário, no dia 10 de 

Cultura de segurança 
gera reconhecimento 
A adoção de uma cultura de segurança já trouxe 
muitos frutos à cooperativa. O principal deles é que, 
com a redução do número de sinistros em todos 
os setores, vidas foram preservadas e a equipe de 
colaboradores habituou-se a trabalhar com uma 
mentalidade fortemente voltada à segurança, o que, 
por sua vez, proporciona mais qualidade de vida e 
satisfação a todos, no seu dia a dia.

O avanço dos níveis de seguridade no ambiente de 
trabalho tem produzido, também, boas surpresas. 
Por meio da cooperativa de crédito Sicredi União PR/
SP, a Icatu Seguros é responsável, desde 2015, pelo 
seguro de vida em grupo dos colaboradores. Ocorre 
que, em meados de 2019, a instituição de crédito fez 
a devolução de um prêmio à Cocamar, acompanhada 
de uma placa com o seguinte teor: “Parabéns coope-
rativa Cocamar. A cooperação é o combustível que 
nos move! Por isso, a Sicredi União PR/SP agradece 
a confiança e a parceria no produto Seguro Vida em 
Grupo que, em parceria com a Icatu Seguros, está 
entregando (ou devolvendo) a vocês um resultado”.

A justificativa é que, graças à cultura de segurança, 
o seguro de vida em grupo custeado pela Cocamar 
para todos os seus colaboradores, se tornou supera-
vitário e a cooperativa foi premiada com um reem-
bolso. 

Ao falar sobre isso, o presidente da Cocamar, Divanir 
Higino, observou que “esta é mais uma compro-
vação de que estamos sendo assertivos em nossa 
política de segurança”, enfatizando que “a atitude foi 
vista por nós como um reconhecimento”.    

setembro em Maringá, reuniu dirigentes do Sis-
tema Organização das Cooperativas do Estado 
do Paraná (Ocepar) e do Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop), en-
tre outros. A iniciativa tem o apoio da Cocamar. 
Realizado pelo Sistema Ocepar e Sescoop/PR, 
o programa é implementado em parceria com a 
Pluricoop Cooperativa de Trabalho de Executivos 
em Gestão e Treinamento, sediada em Maringá, 
tendo como objetivo disseminar os princípios 
cooperativistas no ensino superior, por meio da 
interação entre cooperativas e universidades. 
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