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Caro
cooperado:
No surpreendente e atípico ano de 2020 o trabalho dos produtores 
brasileiros foi decisivo para que o país enfrentasse uma das mais 
graves crises epidêmicas da história. E, nesse cenário, para que 
pudessem superar seus desafi os com desenvoltura, alcançando 
médias expressivas de produtividade e colhendo safras recordes, 
os cooperados da Cocamar tiveram a tranquilidade e a segurança 
de contar com a retaguarda da cooperativa em todas as suas 
demandas. Como refl exo disso, e também da solidez da organização, 
os volumes de recebimento de safras foram os maiores de todos os 
tempos, assim como os demais números, conferindo à Cocamar um 
robusto crescimento que a fortalece ainda mais entre as principais 
cooperativas do país. Sua marcante trajetória no exercício de 2020 é 
apresentada em detalhes neste Relatório.

Boa leitura.
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O protagonismo  
do agro em  
um ano desafiador

Inimaginável, até o início de 2020, 
que teríamos um ano tão desafia-
dor para a humanidade e o país. De 
uma hora para outra, com o avanço 
da crise pandêmica ocasionada pelo 
novo coronavírus, foi preciso reinven-
tar formas de relacionar-se e, ao cabo 
de poucos meses, tornar funcional e 
corriqueiro o que se projetava viver 
em um futuro que ainda poderia de-
morar alguns anos para chegar: o da 
digitalização.

Hábitos sociais e mesmo familia-
res tiveram que ser revistos, outros 
tantos tornaram-se obsoletos, a ve-
locidade da informação acelerou-se 
ainda mais e todos nós, em meio a 
muita perplexidade, tivemos que nos 
adaptar a uma situação que se con-
vencionou chamar de “novo normal”. 

Nesse cenário de grandes incerte-
zas para a sociedade e a economia 
brasileira, em que muitos setores so-
freram paralisações e acumularam 
perdas, o agronegócio não apenas 
revelou-se um porto seguro como, 
durante o complicado 2020, apre-
sentou um desempenho extraordi-
nário. Acima, inclusive, de suas mais 

Com seu trabalho, produtor não permitiu que houvesse 
desabastecimento e, ao colher uma safra recorde e gerar divisas com 
grande volume de exportações, setor rural foi decisivo para amortecer 
o impacto da crise causada pela pandemia na economia do país.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

otimistas expectativas, como 
resultado de fatores como a 
adoção de modernas tecnolo-
gias para o aumento da pro-
dutividade, um clima menos 
hostil, a forte valorização do 
dólar frente a moeda brasilei-
ra e a grande demanda interna 
e externa por nossos produtos 
agropecuários.   

Com seu trabalho incessante e 
dinâmico, os produtores rurais 
não permitiram que houvesse 
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risco de desabastecimento, 
assegurando tranquilidade 
à população quanto a oferta 
dos mais variados itens que 
são levados à mesa. Eles co-
lheram mais uma safra re-
corde de grãos, ao redor de 
260 milhões de toneladas, 
irrigando o comércio das ci-
dades, ao mesmo tempo em 
que, gerando robusto volu-
me de divisas com o superá-
vit da balança comercial em 
razão do montante recorde 
de exportações, contribuíram 
substancialmente para que 
fosse menor o impacto da 
pandemia na previsível que-
da do Produto Interno Bruto 
(PIB).

A participação do agro no 
desenvolvimento econômico 
e social do país não tem sido 
episódica, mas permanente, 
consistente e de longa data, 
fazendo isso com o arrojo do 
empreendedorismo respon-
sável que, de forma sustentá-
vel e planejada, é referência 
para o mundo. Modelos de 
produção como a integra-
ção lavoura-pecuária-floresta 
(ILPF) expandem-se rapida-
mente pelo país, incorporan-
do pastagens degradadas e 
explorando um enorme po-

tencial que amplia ainda 
mais a colheita de grãos, 
potencializa a pecuária, 
moderniza a gestão e 
abre porteiras para o re-
conhecimento interna-
cional. O cooperativismo 
é outro pilar a garantir 
sustentação ao fortaleci-
mento do agro e, nesse 
contexto, destaque para 
o Paraná que, com suas 
organizações, demonstra 
o quanto o sistema faz a 
diferença tanto em pro-
moção humana quanto 
em realizações como a 
construção de estruturas 
para absorver e industria-
lizar a produção – que re-
sulta de investimentos da 
ordem a R$ 2 bilhões/ano 
em média. Com isso, pro-
porciona dividendos aos 
cooperados em forma de 
segurança, tranquilidade, 
crescimento e satisfação. 

A Cocamar é exemplo 
disso e o seu brilhante 
desempenho em 2020 
revela que com a partici-
pação cada vez maior dos 
cooperados podemos 
chegar ainda mais longe, 
fazendo uma cooperativa 
ainda melhor.   
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Pujante,  
Cocamar supera  
suas marcas

Um ano excepcional para o agronegó-
cio brasileiro e que entra para a história 
de sucesso e conquistas da Cocamar. 
Se por um lado 2020 será lembrado 
pelos sacrifícios que a pandemia do 
novo coronavírus impôs ao conjunto 
da sociedade e também às corpora-
ções e governos, de outro deixou ainda 
mais visível a enorme relevância que 
os produtores rurais têm para o país 
no que se refere ao fornecimento de 
alimentos em abundância, com qua-
lidade e preços relativamente acessí-
veis, e também como uma âncora para 
a economia. 

Maiores volumes de recebimento de produtos e comercialização de 
insumos advêm, em parte, de um expressivo aumento de participação 
de mercado nas regiões onde a cooperativa mantém operações, o que 
demonstra solidez e a credibilidade conquistada junto aos produtores.

DIRETORIA EXECUTIVA

Graças à segurança alimentar, o 
Brasil produz volumes que, se-
gundo a Embrapa, atendem a 
1,5 bilhão de consumidores ao 
redor do mundo. Um país privi-
legiado, com uma atividade pro-
dutiva extremamente confiável 
e capaz de fazer frente a uma 
contínua expansão das deman-
das nos mercados interno e ex-
terno.  

Espelhando a pujança do setor, 
a Cocamar, uma das organiza-
ções mais inovadoras do país, 
adaptou-se rapidamente ao ce-
nário de novos desafios e atin-
giu marcas excepcionais ao lon-
go do exercício, o que a fortale-
ce ainda mais como cooperativa 
comprometida com o desenvol-
vimento técnico e o crescimen-
to dos cooperados. 

Registramos o maior recebi-
mento de soja e milho de todos 
os tempos. E diante as oportuni-
dades oferecidas pelo mercado, 
a comercialização transcorreu 
em ritmo acelerado, com a Co-
camar se sobressaindo perante Colheita de milho
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a concorrência ao garantir aos 
cooperados o melhor preço 
com pagamento à vista pelos 
seus produtos. Ao mesmo tem-
po, antecipou a possibilidade 
de fixação da safra 2020/21 em 
condições muito vantajosas, 
permitindo aos produtores tra-
varem os seus custos. 

Na mesma linha, as campa-
nhas para fornecimento de in-
sumos destinados às safras de 
verão 2020/21 e inverno 2021 
imprimiram um salto, demons-
trando a forte competitividade 
da cooperativa que, com seu 
diversificado leque, reúne as 
marcas mais respeitadas pelos 
produtores. 

A expansão em recebimento 
das safras e comercialização 
de insumos resultou, em gran-
de medida, de um expressivo 
aumento de participação de 
mercado, algo que vem acon-
tecendo de forma sustentável 
ao longo dos anos e se acen-
tuou ainda mais em 2020. Os 
produtores não abrem mão de 
trabalhar com uma organiza-
ção sólida e confiável, que lhes 
ofereça absoluta segurança 
e os apoie em seus negócios 
durante todos os dias do ano. 
Ao contar com a intensa par-
ticipação de seus cooperados, 
a Cocamar se fortalece ainda 
mais. 

Em 2020 foi completado o ci-
clo do Planejamento Estra-
tégico (PE) iniciado em 2015, 
quando a cooperativa faturou 
R$ 3,3 bilhões e com o desafio 
era chegar ao final do período 
em R$ 6 bilhões, dobrando de 
tamanho. A entrega foi além 

do projetado: R$ 7,049  bi-
lhões, outro recorde, coro-
ando uma temporada vir-
tuosa em que, com muita 
inovação, engajamento de 
toda a equipe, o apoio e a 
confiança dos cooperados, 
a Cocamar cumpriu a sua 
missão entre as melhores 
organizações brasileiras, 
plenamente adequada aos 
objetivos do Pacto Global 
para o Desenvolvimento 
Sustentável, do qual se tor-
nou signatária. 

Colheita de trigo branqueador

Em relação ao novo ciclo 
do PE (2020-2025), cons-
truído após ouvir e debater 
inúmeras sugestões apre-
sentadas pelos coopera-
dos, o foco é intensificar 
ainda mais o relaciona-
mento junto aos mesmos 
e suas famílias, de maneira 
que a cooperativa continue 
sendo uma referência para 
a evolução do agronegó-
cio regional, sempre indo 
além de suas expectativas. 
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Conselho de Administração  
(Gestão 2018/2022)

Conselho Fiscal 2020

Diretoria Executiva

Paulo Vinícius Tamborlin
Atalaia (PR)

José Henrique Orsini  
Floresta (PR)

Guilherme Martins G. Santos 
Assaí (PR)

Edgar Brazolotto 
Cianorte (PR)

Marilza B. Vendramin 
Paranavaí (PR)

Fred Frand Frandsen 
Palmital (SP) 

Divanir Higino da Silva 
Presidente

José Cícero Aderaldo
Vice-Presidente 

Luiz Lourenço 
(Presidente) 
Maringá (PR)

Norberto Tormena 
(Vice-Presidente)  

Paraíso do Norte (PR) 

Afonso Akioshi Shiozaki 
(Secretário)  

Maringá (PR)

Adalto Lazarin
Altônia (PR)

Francisco D. Razente
Nova Esperança (PR)

Gérson Magnoni Bórtoli
Umuarama (PR)

Johny Nakashima
São Sebastião da Amoreira (PR)

José Rogério Volpato
Ourizona (PR)

José Oscar Dante
Ivatuba (PR)

Luiz Antônio dos Reis
Bela Vista do Paraíso (PR)

Luiz Henrique Pedroni
Cianorte (PR)

Luiz Pio Lonardoni
Rolândia (PR)

Sebastião Pitarelli
Maringá (PR)

Sérgio Luís Viúdes
Cambé (PR)

Valdomiro Peres Júnior
Terra Boa (PR)
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Altônia (PR) 
Barruíno Gonzaga Siqueira
Hailton Pacola

Alvorada do Sul (PR) 
Jean Francis Pedrão 
Paulo César Buffalo

Ângulo (PR) 
Renato Martins da Silva 

Apucarana (PR) 
Paulo Cortinove
Paulo Henrique Recco

Arapongas (PR) 
Carlos Francisco Semião
Domingos Kawka 

Assaí (PR) 
Luiz Takumi Shigueoka 
Noriyuki Shirata 

Atalaia (PR) 
Luiz Carlos de Oliveira Pinto 
Luiz Carlos Cicotti

Bela Vista do Paraíso (PR) 
Gil Norberto Barbieri
José Cavichioli P. Sobrinho 

Cambé (PR) 
Douglas Fernando Chiconato
Paulo Sérgio Mortari 
Tomio Iamachita

Carlópolis (PR) 
José Ricardo Keder 

Cianorte (PR) 
Edgar Brazolotto
Roberto Carlos Palaro

Congoinhas (PR) 
Nisael Edvaldo Dal Santos

Cruzália (SP) 
Nei Rodrigues da Silva 

Cruzeiro do Oeste (PR) 
Hugo Bortolon Duarte 

Doutor Camargo (PR)
Carlos Altair Fidélis
Marcelo Pastre Mori
Marisa Helena Navarro Maróstica

Superintendências

Ex-presidentes

Conselho Consultivo 2018/2021

Alair Aparecido Zago 
Administrativo e Financeiro

Anderson Alves Bertolleti  
Negócios

Arquimedes Alexandrino 
Concessionária

Leandro Cezar Teixeira 
Relação com o Cooperado

Osmar Liberato 
Operações

Arthur Braga Rodrigues Pires 
1963-1965

Oswaldo de Moraes Corrêa  
1986-1989

José Cassiano Gomes dos Reis Jr. 
1965-1971

José Fernandes Jardim Jr. 
2014-2015

Constâncio Pereira Dias 
1971-1986
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Floraí (PR) 
Lucila Fátima C. Gimenez
Paulo Cezar de Mello Falavigna 

Floresta (PR) 
José Antonio Gezualdo
Wilson Antonio Palaro

Iepê (SP)
Josemar M. Fernandes 

Ibiporã (PR) 
Júnior Tadeu Tsuruda 

Icaraíma (PR) 
Júnior Wilson Vedovoto

Iporã (PR) 
Alex Piveta
Amâncio Andriato

Ivatuba (PR) 
Francis Henrique Mori 

Ivinhema (MS) 
Edivaldo Rogério Orvath

Jaguapitã (PR) 
Carlos A. dos Reis Gomes
Gustavo Arali Bozo

Japurá (PR) 
Nélson dos Reis de Oliveira
Ricardo Cypriano 

Jussara (PR)
Gilberto Moro

Londrina (PR) 
Alcides Spoladore Filho

Lupionópolis (PR) 
Márcio Antonio de Lima

Maringá (PR) 
Anderson Rufato
Antonio Fiorio Rinaldo
Cleber Veroneze Filho 

Nova Esperança (PR) 
Oscar Galhardoni

Ourizona (PR)
Ginês Sanches Cavalcante

Paiçandu (PR) 
José Adenilton Branco

Palmital (SP) 
Bruno Garcia Moreira
Fred Frand Frandsen

Paraíso do Norte (PR) 
Edson Aparecido Brumatti

Paranacity (PR) 
Paulo Sérgio Della Torre 

Paranavaí (PR) 
Marilza Beraldi Vendramin 

Pitangueiras (PR) 
Arlindo Osvair Benetoli 

Presidente Prudente (SP) 
Roberto Cardoso dos Santos 

Primeiro de Maio (PR) 
Eiderval V. Piazentin Pinto 
Gervásio D. Souza 

Rancho Alegre (PR) 
Fernando Augusto Scherch

Rolândia (PR) 
Marcelo Abrunhosa
Moacir Canônico 
Sérgio Francisco Leonardi 

Sabáudia (PR) 
Cristiano Molinari 
Lucas Gustavo B. Casalotti

Santa Cecília do Pavão (PR)
Deniz Rosa de Godoy Moraes 

Santa Cruz de Monte Castelo (PR) 
Vadeir José Pereira 
Santa Mariana (PR) 
Katsutoshi Saito

São Jerônimo da Serra (PR) 
Miguel Isidoro 

São Jorge do Ivaí (PR)
José Carlos Nicodemo
Leandro Camilo
Moacir Fala

São Sebastião da Amoreira (PR) 
Silvio Shigueyuki Nakamura

Serrinha (PR) 
Neulo Alves Pereira

Sertaneja (PR) 
Cláudio Fumikazu Nakamura 

Sertanópolis (PR) 
Antonio Luiz Bertholazzi
José Luiz Menck Soriani

Tamarana (PR) 
Helder de Oliveira Barbosa 

Tapira (PR) 
Roberto Flávio Heller 

Terra Boa (PR) 
Antonio Fábio Andreassi
Ronaldo Antonio Peres

Tuneiras do Oeste (PR) 
Paulo Alexandre Gonçalves Piassa 

Umuarama (PR) 
Antonio César Pacheco 
Formighieri 

Warta (PR) 
Geraldo Aparecido Martins Braga

Conselho Consultivo 2018/2021 (continuação)
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Nosso 
compromisso com 
o cooperado

Fazer com que ele tenha mais rentabilidade, 
crescimento e segurança em seu negócio, 
proporcionando excelência no atendimento.

• Retornar os resultados.

• Representá-los politicamente.

• Industrializar a produção  
para agregar mais valor.

• Disponibilizar infraestrutura  
adequada ao atendimento. 

• Exercer atividades com  
responsabilidade social e ambiental. 

• Realizar projetos para  
aumentar a renda da região. 

• Garantir o armazenamento  
da produção com segurança.

• Organizar a produção e  
oferecer insumos de qualidade.

• Reforçar o conhecimento  
com transferência de tecnologias. 

• Prestar assessoria comercial e  
estabelecer parâmetros de mercado.
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O mundo teve em 2020 um ano ex-
tremamente desafiador com a rápida 
transmissão do novo coronavírus e su-
as dramáticas consequências, o que 
sobrecarregou as áreas de saúde dos 
países e comprometeu o funciona-
mento de quase todos os setores da 
atividade humana, obrigando a popu-
lação a resguardar-se e a adotar medi-
das protetivas. Segmentos paralisados 
ou sob restrições ocasionaram muitos 
prejuízos à economia e essa inquie-
tante situação impôs um acelerado 
processo de mudanças e adaptações 
que convergiu para a praticidade da 
digitalização, antecipando a populari-
zação dessas tecnologias. 

No Brasil, onde além dos esforços go-
vernamentais para a recuperação eco-
nômica e a busca pelo equilíbrio das 
contas públicas, foi preciso desenvol-
ver ações emergenciais de auxílio a 
uma enorme legião de desassistidos. 
E mesmo com a pandemia exigindo 
toda a atenção das autoridades, um 
turbulento ambiente político culmi-
nou, entre outras mazelas, com o en-
fraquecimento de importantes con-
quistas da sociedade, caso da Opera-
ção Lava Jato. O país fechou 2020 com 
a mais baixa taxa Selic da história, de 
2%, e inflação de 4,3%. 

Em meio a essa tempestade, 
um setor da economia brasilei-
ra se sobressaiu ainda mais por 
seu dinamismo, pujança e ca-
pacidade de superação: o agro-
negócio. Enquanto praticamen-
te todos os demais sofreram 
em razão das incertezas e dos 
efeitos perversos do ano atípi-
co, os produtores rurais, que 
conceberam ao país um sólido 
e confortável modelo de segu-
rança alimentar, garantiram um 
tranquilo abastecimento à po-
pulação, mostrando o quanto 
são importantes, também, para 
a geração de riquezas, postos 
de trabalho e desenvolvimen-
to econômico nas regiões pro-
dutoras. O campo manteve na 
safra 2019/2020 a escalada de 
colheitas recordes de grãos, su-
perior desta vez a 264,8 milhões 
de toneladas. Beneficiadas pela 
variação cambial, commodities 
como soja, milho e trigo alça-
ram cotações acima das mé-
dias históricas em moeda bra-
sileira. As exportações do agro 
brasileiro somaram US$ 100,81 
bilhões em 2020 – crescimento 
de 4,08% – representando 48% 
das exportações brasileiras. Es-

Um resumo do 
que foi o ano e o 
desempenho da 
Cocamar 
Um ano atípico, mas repleto  
de oportunidades para o agronegócio 
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se é o segundo maior valor da 
série histórica, atrás somente 
de 2018, quando foram expor-
tados US$ 101,17 bilhões. Já as 
importações de produtos do 
agronegócio apresentaram 
queda de 5,2%, chegando a 
US$ 13,05 bilhões. O aumento 
das exportações e queda das 
importações resultou em um 
saldo superavitário de US$ 
87,76 bilhões para o agro bra-
sileiro.

O ano teve duas faces, 
portanto: uma, a que se 
revelou sombria em razão 
das numerosas e lamentá-
veis vítimas da pandemia; 
e outra, a que se apresen-
tou repleta de oportuni-
dades de negócios para o 
setor produtivo, dadas as 
vigorosas demandas pa-
ra suprir os consumidores 
nos mercados interno e 
externo.
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Cocamar

Para a Cocamar e o seu quadro de co-
operados o período foi dos 
mais ativos e nosso slogan 
(Cooperado e Cooperati-
va crescem juntos!) nun-
ca fez tanto sentido quan-
to em 2020, uma vez que 
o crescimento não se deu 
apenas no plano fi nanceiro. Juntos 
crescemos, evoluímos e amadurece-
mos. Aprendemos a utilizar novas fer-
ramentas, a redesenhar nossos pro-
cessos. Pudemos constatar em todos 
um crescimento pessoal, profi ssional 
e social. Tudo isso destaca o quanto 
realmente cooperado e cooperativa 
crescem juntos, fi rmados em uma ba-
se sólida, com raízes profundas, que 
não se abalaram diante das circuns-
tâncias e dos obstáculos que possam 
advir. 

Com a confi ança que desfruta jun-
to aos produtores em razão do longo 
histórico de bons serviços prestados, 
oferta de produtos de qualidade e a 
segurança que proporciona em todas 
as regiões onde mantém atividades, a 
cooperativa recebeu as maiores safras 
de soja e milho de sua história, como 
resultado de expressivo aumento de 
participação de mercado em todas as 
regiões onde atua. O crescimento nos 
volumes deve ser creditado, também, 
à adoção de práticas sustentáveis e 
tecnologias mais modernas por parte 
dos produtores, há anos preconizadas 

pela Cocamar, as quais possibi-
litaram produtividades acima 
das médias dos anos anteriores.

Produtividade - Na 
safra 2019/20 co-
operados respon-
deram ao desafi o 
lançado há alguns 
anos pela coopera-

tiva, alcançando a marca de 100 
sacas de soja por hectare, con-
forme se observou no Concur-
so Cocamar de Produtividade. 
Uma das funções mais impor-
tantes da Cocamar é a transfe-
rência de tecnologias aos pro-
dutores cooperados para que 
eles ampliem suas médias de 
produtividade e, dessa forma, 
se mantenham competitivos. 
Explorar todo o potencial pro-
dutivo das plantas signifi ca co-
lher mais resultados e, para isso, 
além de promover uma grande 
quantidade de eventos técni-
cos todos os anos nas regiões, 
entre outras realizações, a coo-
perativa instituiu o Concurso há 
quase uma década. A proposta 
é demonstrar que, por meio de 
práticas e tecnologias adequa-
das, recomendadas pela área 
técnica, os cooperados podem 
extrair mais do seu negócio e 
diluir custos com o crescimen-
to de suas médias. A única for-
ma de fazer frente aos custos, 
sempre em elevação, é com a 
expansão da produtividade. Há 
sete anos a Cocamar desafi ou 
seus cooperados a alcançarem 
o patamar de 100 sacas por 
hectare e, após um crescimento 
sustentável das médias do Con-
curso nos últimos anos, aquela 
meta foi fi nalmente atingida na 
safra 2019/20, abrindo caminho 
para a busca de médias mais 
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Cooperativa

crescem
juntos!
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elevadas.

Recebimento – As entregas, 
por parte dos cooperados, so-
maram 1,7 milhão de tonela-
das de soja, 1,5 milhão de to-
neladas de milho, 95 mil tone-
ladas de trigo, 26 mil sacas de 
café benefi ciado e 3 milhões 
de caixas de laranja.

Insumos - A credibilidade da 
cooperativa se refl etiu tam-
bém nas campanhas voltadas 

à comercialização de in-
sumos para o ciclo do ve-
rão 2020/2021 e de inverno 
2021, ambas recordistas. 
No total, o faturamento 
dessa área chegou a R$ 
1,854 bilhão.    

Indústrias - No parque in-
dustrial em Maringá, duas 
novas unidades entraram 
em operação: a primeira 
delas voltada ao segmen-
to de rações, fortalecendo 

Vencedores do 9º Concurso de Super Produtividade
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ainda mais a sua presença nessa área; 
a segunda, o de fertilizantes foliares Vi-
ridian, abrindo caminho para conquis-
tar mercado em mais esse segmento. 
Ainda no âmbito industrial, as demais 
estruturas operaram à plena carga.

Prevenção ao novo coronavírus – 
Adaptações foram realizadas na forma 
de atendimento aos cooperados, nas 
unidades operacionais, bem como na 
rotina dos colaboradores, sendo que 
muitos deles, em especial os que inte-
gram o chamado grupo de risco, pas-
saram a prestar seus serviços de for-
ma remota. 

Apoio às comunidades – Nesse ano 
de pandemia, em nome de seus mais 
de 15 mil cooperados, a Cocamar in-
tensificou o apoio a um grande nú-

mero de entidades assisten-
ciais e hospitais, em todas as 
regiões onde mantém estru-
turas, por meio da doação de 
equipamentos e materiais de 
higienização.  

Inovações - Como já dito, a in-
ternet tem sido cada vez mais 
uma aliada no relacionamen-
to e na realização de negócios 
com os cooperados, incluindo 
o e-commerce, e também um 
campo aberto para a inovação. 
Sob a recomendação de, na 
medida do possível, evitarem 
deslocamentos, os cooperados 
têm recorrido em maior nú-
mero aos aplicativos disponi-
bilizados pela cooperativa pa-
ra fixações de produtos, assim 

Parque Industrial da cooperativa em Maringá (PR)
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como agendar a retirada de 
insumos. E, diante da impos-
sibilidade de se organizarem 
eventos técnicos presenciais, 
dezenas de milhares deles 
participaram de iniciativas di-
gitais promovidas com suces-
so pela Cocamar, como o Dia 
de Campo de Inverno, o Ciclo 
de Debates, a Copa Cocamar, 
além de treinamentos e reu-
niões e os encontros da dire-
toria com os conselhos e lide-
ranças, que foram realizados 
todos de forma remota. 

Ampliações e melhorias - 
Além da realização de amplia-
ções e melhorias em várias 
unidades, no ano de 2020 fo-
ram inauguradas lojas em Ita-
berá, Itapeva e Buri, sul de São 
Paulo, a concessionária John 
Deere em Andirá, no norte pa-
ranaense, e a moderna unida-

de de Paranacity, no noro-
este do estado. Para 2021 
estão programados inves-
timentos da ordem de R$ 
100 milhões destinados a 
ampliar e promover me-
lhorias em estruturas de 
secagem, armazenagem, 
cargas e outros setores em 
12 entrepostos nos esta-
dos do Paraná, São Paulo 
e Mato Grosso do Sul, e a 
construção de uma uni-
dade em Mirante do Para-
napanema (SP).

Carne Premium - Com-
pletando o ciclo de sua 
atuação no segmento da 
pecuária de corte, onde 
assiste aos produtores na 
orientação técnica para o 
melhor desempenho dos 
rebanhos e no forneci-
mento de amplo leque de 

Copa Cocamar virtual
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insumos, a cooperativa formatou um 
moderno programa de produção de 
carne precoce em que, inclusive, ini-
ciou os abates. A proposta é garantir 
a aquisição dos rebanhos dos coope-
rados (muitos dos quais investem em 
integração lavoura-pecuária-floresta - 
sistema incentivado de forma pioneira 
há mais de duas décadas pela coope-
rativa), desde que os mesmos estejam 
adequados aos padrões de qualidade 
definidos pelo programa, elaborado 
de acordo com parâmetros exigidos 
pelo mercado. Com isso, a cooperativa 
pretende chegar aos pontos de venda 
ofertando uma carne diferenciada e 
com marca própria.

Programa de Renovação Sus-
tentável - No ciclo 2019/20 a 
Cocamar deu início a uma ini-
ciativa inovadora de reforma de 
canaviais com o cultivo de soja, 
no Pontal do Paranapanema, 
região oeste de São Paulo, em 
parceria com uma usina, a qual 
arrendou 5,2 mil hectares para 
a cooperativa, que repassou as 
áreas para 19 famílias de coo-
perados. A Cocamar coordena 
as atividades, presta assistên-
cia técnica, fornece todos os 
insumos e recebe a produção. 
Diante dos resultados positivos 
para todas as partes envolvidas, 

Unidade Cocamar Syngenta em Itapeva

C
oc

a
m

a
r

C
oc

a
m

a
r



29

C
oc

a
m

a
r

Área de Renovação Sustentável mantida pela Cocamar  
em parceria com usinas no Pontal do Paranapanema

na temporada 2020/21 o ar-
rendamento foi ampliado para 
mais de 25 mil hectares e com 
a participação de outras duas 
usinas da mesma região, asse-
gurando oportunidades para 
cerca de 100 famílias de coo-
perados. O programa começa 
a despertar o interesse tam-
bém de pecuaristas, para a 
reforma de pastagens degra-
dadas com soja, com as duas 
primeiras áreas localizadas no 
Pontal do Paranapanema e no 
Mato Grosso do Sul.

Jornada do Cooperado – O 
objetivo da Cocamar é estrei-
tar cada vez mais o relaciona-
mento com os cooperados e 
seus familiares, atendendo-
-os em todas as demandas e 
gerando oportunidades para 
que se desenvolvam e tenham Conexão Cocamar, a convenção anual da cooperativa
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mais rentabilidade em 
seus negócios. Tema do 
Conexão Cocamar – a Con-
venção Anual da coopera-
tiva, promovida no final de 
2020 -, a Jornada do Coo-
perado tem a finalidade 
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de ressaltar junto ao cooperado que 
todas as soluções para o desenvolvi-
mento de seus negócios, ele encontra 
na cooperativa. Isso tudo é resultado 
de uma gestão transparente, que re-
fl ete o compromisso da Cocamar com 
cooperados e familiares, promovendo 
crescimento, valorização e aumento 
da produtividade.

Sustentabilidade - A cooperativa 
tem avançado em suas ativida-
des na busca para se tornar cada 
vez mais sustentável, fazendo o 
mesmo em relação aos coope-
rados, junto aos quais promove 
a difusão, entre outras iniciativas, 
do consórcio milho e braquiária. 
Nesse contexto, em 2020 deu 
mais um passo importante, pas-

ILPF: pastagem de qualidade no inverno e conforto térmico com o sombreamento
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sando a ser signatária do Pacto 
Global para o Desenvolvimento 
Sustentável. Des-
sa forma, alinha-
-se a corporações 
de todo o mundo 
que, atuando com 
responsabilidade e 
visão de futuro, fa-
zem a sua parte no atendimen-
to aos Objetivos do Desenvol-
vimento Sustentável (ODS) da 
Agenda 2030.  

Faturamento – No fechamento 
do exercício, o Grupo Cocamar 
apresentou um faturamen-
to de R$ 7,049 bilhões, perfa-
zendo um extraordinário cres-
cimento de 52% sobre os R$ 
4,650 bilhões obtidos no exercí-

A partir da direita, o presidente do Conselho de Administração, Luiz Lourenço, o presidente 
executivo Divanir Higino e o vice-presidente executivo, José Cícero Aderaldo, durante 
transmissão em que foram anunciadas as sobras do exercício

Sobras
de mais de 

R$ 103 milhões

cio anterior. O ano fi nalizou 
o planejamento estratégi-

co 2015/2020 
e deu início ao 
novo ciclo a ser 
concluído em 
2025, cuja pre-
visão é chegar 
a um fatura-

mento superior a R$ 10,5 
bilhões.

Sobras – No mês de dezem-
bro de 2020, fi nalizando o 
ano, a Cocamar promoveu 
a antecipação de sobras e 
outros benefícios – um di-
reito dos cooperados e al-
go que só o cooperativismo 
pode oferecer - em volume 
superior a R$ 103 milhões.
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Recebimentos e recordes

1,301

2017 2018 2019 2020
Em mil toneladas.

RECEBIMENTO DE SOJA
1,332 1,291

1,697

A Cocamar registrou o recebimento de uma safra recorde de soja, de 
1,697 milhão de toneladas, bem acima da expectativa inicial de 1,400 
milhão. O maior volume até então, alcançado em 2018, havia sido de 
1,332 milhão de toneladas.

1,088

2017 2018 2019 2020
Em mil toneladas.

RECEBIMENTO DE MILHO

736

1,007

1,483

O recebimento de milho foi, igualmente, o maior de todos os tempos, 
de 1,483 milhão de toneladas, ante uma previsão de 1,200 milhão.
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Recebimentos e recordes

50

2017 2018 2019 2020
Em mil toneladas.

RECEBIMENTO DE TRIGO

31

52

95

Com o clima favorável, as quantidades de trigo entregues na 
cooperativa também foram recordes.

44,353

2017 2018 2019 2020
Em mil sacas benefi ciadas.

RECEBIMENTO DE CAFÉ

39,807

23,203
25,988

Os volumes de café voltaram a crescer com a característica natural 
de bienalidade da cultura.
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5,461

2017 2018 2019 2020
Em milhões de caixas de 40,8 kg.

RECEBIMENTO DE LARANJA

6,491

4,535

2,843

O clima voltou a prejudicar os pomares, registrando queda de 
produtividade.

1.128

2017 2018 2019 2020
Em milhões de reais. 

FATURAMENTO DE INSUMOS

1.259
1.378

1.854

O segmento de insumos apresentou faturamento recorde de R$ 
1,854 bilhão, frente aos R$ 1,378 bilhão em 2019, como resultado da 
forte expansão de vendas.
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606

2017 2018 2019 2020
Em milhões de reais.

FATURAMENTO DOS PRODUTOS DE VAREJO

597 543

974

Outro recorde se deu nos negócios de produtos de varejo: R$ 974 
milhões, um crescimento excepcional sobre os números do exercício 
anterior, de R$ 543 milhões.

FATURAMENTO COCAMAR*

O Grupo Cocamar faturou R$ 7,049 bilhões em 2020, extrapolando 
o montante de R$ 6,0 bilhões estabelecido em seu planejamento 
estratégico referente ao quinquênio finalizado neste ano.

3.609

2016 2017 2018 2019
Em bilhões de reais. *Cocamar Cooperativa Agroindustrial e controladas.

3.934
4.571 4.650

2020

7.049
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Balanço patrimonial
Demonstrações financeiras para o exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2020

(DEPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS

Despesas com Pessoal -146.517

Despesas Técnicas -217.992

Despesas com Vendas -194.840

Equivalência e outras receitas -19.720

-579.069

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Venda de produtos e serviços 6.432.289

Deduções - impostos e devoluções -369.784

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 6.062.505

Custo dos Produtos e Serviços Vendidos -5.197.083

Sobra Bruta 865.422

Resultado operacional antes dos efeitos financeiros 286.353

RESULTADO FINANCEIRO 10.182

Sobra Líquida Antes do IR e CS 296.535

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -19.930

Sobra Líquida do Exercício 276.605

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS E PERDAS

Em milhares de reais.
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ATIVO

CIRCULANTE
Disponível 1.088.800
Clientes 287.270
Créditos com cooperados 469.681
Estoques 1.579.372
Outros 149.425

3.574.548

NÃO CIRCULANTE
Créditos com cooperados 29.154
Créditos Tributários 97.656
Outros 62.731
Investimentos 186.690
Imobilizado 991.833

1.368.064

PASSIVO

CIRCULANTE
Empréstimos e 
fi nanciamentos 1.017.821

Fornecedores 115.400
Débitos com cooperados 880.124
Sobras a pagar 59.757
Outros 152.828

2.225.930

NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e 
fi nanciamentos 1.202.257

Outros 105.639
1.307.896

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social 210.358
Reservas 1.198.428

1.408.786

TOTAL 4.942.612 TOTAL 4.942.612

BALANÇO PATRIMONIAL
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o Balanço em 

detalhes com o 
Presidente 

Divanir Higino



38

Cocamar completa 
10 anos na região 
norte do Paraná
A cooperativa desenvolve projetos para 
aumentar a renda dos produtores 

Operando tradicionalmente nas regi-
ões de Maringá, Cianorte, Umuarama 
e Paranavaí, no noroeste do Paraná, 
a partir de julho de 2010 a Cocamar 
passou a prestar atendimento a mais 
de 6 mil produtores de grãos, laran-
ja e café no norte do estado, dando 
um passo importante para fortalecer 
o sistema cooperativista e a própria 
agricultura regional.  

 A chegada da cooperativa trouxe 
benefícios imediatos para os agricul-
tores ao regular o mercado. Assim, 
tanto em relação aos produtos agrí-
colas quanto para os insumos agro-
pecuários, seus preços se tornaram 
referência regional.   

Dez anos passados, a Cocamar não 
apenas criou raízes profundas em de-
zenas de municípios como ampliou 
o número de cooperados e os seus 
negócios, contribuindo para organi-
zar o setor produtivo regional e tra-
zer mais segurança aos produtores. 
Ao mesmo tempo, a cooperativa am-
pliou ainda mais sua presença regio-
nal, ao comprar alguns entrepostos 
da Cofercatu, sediada em Porecatu.

Os números da atuação da Cocamar 
na região norte do estado demons-
tram isso:

 - de 25 pontos de atendimento 
quando chegou em 2010, atu-
almente são 41, operando no 
recebimento da produção, for-
necimento de insumos agro-
pecuários e orientação técnica 
aos produtores, gerando cerca 
de 700 postos diretos de tra-
balho;

- em dez anos, foram realizados 
mais de R$ 500 milhões em in-
vestimentos estruturais para 
assegurar um atendimento de 
qualidade aos produtores; fo-
ram construídas e/ou adquiri-
das unidades de recebimento 
das safras, silos e lojas; e a ca-
pacidade de armazenagem foi 
ampliada de 268 mil para 634 
mil toneladas;

- numa demonstração de cre-
dibilidade conquistada junto 
aos produtores, o recebimento 
das safras de grãos (soja, milho 
e trigo) saltou de 282 mil tone-
ladas em 2011 (ano cheio) para 
1,118 milhão de toneladas em 
2020, representando 37% de 
todo o volume recebido pela 
cooperativa;

- o faturamento só nessa re-
gião avançou de R$ 342 mi-
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lhões em 2011 para R$ 2,075 
bilhões em 2020, 36% de par-
ticipação no total;

- em relação aos insumos 
agropecuários, as vendas sal-
taram de R$ 106 milhões em 
2011 para R$ 579 milhões em 
2020, representando 33% do 
montante geral;

- de 2010 a 2020, foram pro-

movidos 2.187 eventos 
para transferência de tec-
nologias somente nessa 
região, com especial ên-
fase para práticas susten-
táveis como o consórcio 
milho x braquiária;  

- já foram retornados R$ 
116 milhões (R$ 87 mi-
lhões em sobras de exer-
cício e R$ 29 milhões em 
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conta-capital) aos cooperados no pe-
ríodo. Com dez anos de movimenta-
ção na cooperativa, eles passam a ter 
o direito de restituição da conta capi-
tal. Em 2020, foram restituídos cerca 
de R$ 5 milhões;

- 111 instituições assistenciais parti-
ciparam entre 2010 e 2020 da Cam-
panha Solidária organizada pela coo-
perativa; além disso, 12 entidades de 
apoio a familiares de pacientes com 
câncer na região receberam recur-
sos residuais de sobras do exercício 
aprovadas em Assembleia Geral Or-
dinária.    

Nesses anos, outras atividades foram 
agregadas à operação da Cocamar na 
região norte do Paraná, como a con-
cessão de máquinas John Deere em 
Cambé, Cornélio Procópio, Apucarana 
e Ivaiporã, e o beneficiamento de se-
mentes de soja e trigo em São Sebas-
tião da Amoreira. Ao mesmo tempo, a 
cooperativa ampliou ainda mais sua 

presença regional ao absorver 
a antiga Cofercatu, sediada em 
Porecatu. 

Desbravando  
uma nova fronteira

Uma experiência bem sucedi-
da. Assim foi o primeiro ano da 
parceria firmada entre a Coca-
mar e a usina Cocal, de Para-
guaçu Paulista (SP), de formato 
inovador no país. Ambas deram 
início na safra de soja 2019/20, 
encerrada no começo de abril, 
a um projeto de arrendamen-
to de 5,2 mil hectares de áreas 
destinadas à reforma de cana-
viais nos municípios de Naran-
diba e Iepê, próximos à divisa 
com o Paraná. 

As terras foram arrendadas pela 
Cocamar, que as distribuiu en-
tre 19 produtores selecionados 
em seu quadro de cooperados, 
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A estrutura de Serrinha, na região de Londrina
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com larga experiência no as-
sunto, no Paraná e São Paulo. A 
cooperativa ficou responsável 
pela gestão do projeto, man-
tendo um engenheiro agrôno-
mo contratado especialmente 
para prestar assistência técni-
ca nas lavouras, forneceu os 
insumos e recebeu a safra. E, 
por meio de sua corretora, ga-
rantiu um seguro para 37,1 sa-
cas/hectare (90/alqueire), que 
praticamente cobriu os custos 
de produção. Interessada na 
recuperação da fertilidade do 
solo, redução de custos com 
herbicidas e no aumento da 
produtividade dos canaviais, a 
Cocal cedeu as terras já adu-
badas com fertilizantes quími-
cos e orgânicos (resíduos da 
própria usina). Pelo contrato, 
ainda, após o produtor alcan-
çar um determinado patamar 
de produtividade, a usina tem 
direito a um percentual de 
participação.  

Os resultados foram tão positi-
vos que, para a safra de soja do 
ciclo 2020/21, outras duas usi-
nas ingressaram no programa: 
a Atvos e a Umoe Bionergy, 
instaladas respectivamente 
em Teodoro Sampaio e Sando-
valina, no oeste paulista. Além 
delas, proprietários de áreas de 
pastagens da mesma região 
e no Mato Grosso do Sul tam-
bém aderiram, interessados 
na reforma com soja. Com isso, 
a área cresceu em quase cin-
co vezes, para cerca de 25 mil 
hectares, envolvendo quase 
uma centena de produtores.  

O programa é interessante pa-
ra todas as partes envolvidas e 
também para os municípios. 

A cooperativa amplia seus 
negócios com insumos e o 
recebimento da safra por 
meio das unidades opera-
cionais e de atendimento 
ao cooperado instaladas 
em Iepê, Cruzália e Mi-
rante do Paranapanema 
(esta última com previsão 
de ser concluída em 2021) 
cumpre a função social de 
gerar mais renda aos pro-
dutores associados. Para 
as usinas e pecuaristas, o 
benefício está principal-
mente na revitalização do 
solo, o que garante maior 
produtividade aos cana-
viais e pastagens de me-
lhor qualidade. 

Corrobora para a abertu-
ra dessa nova fronteira o 
bom desempenho das la-
vouras no ciclo 2019/2020, 
que apresentaram médias 
de produtividade dentro 
das expectativas. 

Unidades – A Cocamar 
mantém unidades de 
atendimento em ambos 
os estados vizinhos, com 
investimentos constan-
tes em melhorias e am-
pliações. Para 2021, a re-
gião oeste paulista pas-
sa a contar com mais 
uma estrutura operacio-
nal, em Mirante do Pa-
ranapanema. No Mato 
Grosso do Sul, destaque 
para Nova Andradina, 
que em 2020 bateu re-
cordes de recebimento 
de grãos e ficou em pri-
meiro lugar nesse quesi-
to entre todos os entre-
postos da cooperativa. 
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Relatório de 
sustentabilidade
Cocamar, signatária do Pacto Global

Em 2020 a Cocamar ingressou na 
maior rede mundial de sustentabili-
dade e se tornou signatária do Pacto 
Global, iniciativa lançada pela Organi-
zação das Nações Unidas (ONU) em 
2000 e que reúne governos, empre-
sas e a sociedade civil organizada. 

As iniciativas sustentáveis desenvolvi-
das pela Cocamar estão direta ou in-
diretamente relacionadas aos Objeti-
vos do Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), uma agenda mundial adotada 
durante a Cúpula das Nações Unidas 
em setembro de 2015 para o Desen-
volvimento Sustentável, composta 
por 17 objetivos e 169 metas a serem 
atingidas até 2030. 

Os ODS são integrados, indivisíveis e 
equilibram as três dimensões do de-
senvolvimento sustentável: econô-
mica, social e ambiental. Nem todos 
têm conhecimento da enorme quan-
tidade de iniciativas sustentáveis im-
plementadas pela Cocamar, o que faz 
dela uma organização diferenciada 
no país. 

COVID 19: DOAÇÕES PARA 
HOSPITAIS E ENTIDADES

Com a pandemia do no-
vo coronavírus (Covid 
19) o empobrecimento 
em todas as suas for-
mas foi intensificado 

ao redor do mundo, inclusive na re-

gião de atuação da Cocamar. 
Exercendo o sétimo princípio 
cooperativista a cooperativa 
supriu a comunidade de todas 
as formas possíveis, por meio 
da doação de fraldas, lenços, 
máscaras, álcool e alimentos, 
atendendo a 85 cidades e im-
pactando mais de 500 mil pes-
soas. Foram mais de 32 mil li-
tros de álcool líquido 70, quase 
40 mil máscaras, 17 toneladas 
de alimentos, dentre outras 
doações, como suprimentos 
hospitalares, e recursos finan-
ceiros.

O Posto Cocamar em Marin-
gá realizou em junho/2020 a 
edição do programa Saúde 
na Estrada que contou com a 
participação de mais de 800 

Arrecadação de alimentos em  
Dr. Camargo contou com o apoio de 
cooperados e colaboradores
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caminhoneiros e motoristas. 
O objetivo da ação foi levar 
atendimento de saúde e in-
formação de prevenção con-
tra o Coronavírus, além de 
proporcionar refeição e lo-
cal de descanso apropriado 
e seguro aos trabalhadores 
que estavam passando por 
dificuldades no começo da 
pandemia. O evento foi pro-
movido em parceria com a 
Rede de Postos Ipiranga, Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(por meio da 15ª Regional), 
Secretaria Municipal de Saú-
de, Universidade Estadual de 
Maringá (UEM) e Polícia Ro-
doviária Estadual. 

INTEGRAÇÃO LAVOURA-
PECUÁRIA-FLORESTA 
(ILPF) 

Implantação 
de agricultu-
ra altamen-
te produtiva 
por meio da 

incorporação de pastos de-
gradados, realizando-se o 
cultivo de grãos durante o 
verão e potencializando a 
atividade pecuária no in-
verno. Inclui o plantio e flo-
restas de eucaliptos para 
conforto térmico dos ani-
mais e também como fon-
te adicional de renda. 

Integração Lavoura Pecuária
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MAIS SAÚDE E  
COMITÊ DE CRISES E COMUNICAÇÃO

O programa Mais Saúde 
investe na qualidade 
de vida do colaborador, 
com prevenção de 
doenças, alimentação 

saudável, incentivo à atividade 
física, convênios com farmácias e 
educação para a saúde preventiva. 
Além disso, a Cocamar ainda 
implementou em 2020 um Comitê 
de Crises exclusivo para casos de 
Covid-19. O objetivo foi elaborar 
protocolos e regras de prevenção, 
de forma a manter colaboradores, 
cooperados e fornecedores, seguros 
e livres de contaminação. Algumas 
das ações instituídas pelo comitê 
foram: escalas de home office 
para os serviços administrativos; 
comunicação intensa e massiva 
acerca dos cuidados; instalação de 
acrílicos nas mesas; intensificação 
do uso do restaurante industrial afim 
de se evitar as contaminações nos 
refeitórios; distribuição de álcool 70 
por cento para todos os colaboradores; 
aferição de temperatura nas portarias; 
realização de eventos e reuniões de 
forma virtual, protocolos de ação 
diferentes de acordo com o cenário de 
contaminação, dentre outros.

CORAL COCAMAR

Em 2020 o Coral Coca-
mar precisou se reinven-
tar e conhecer novas tec-
nologias para levar a cul-
tura do canto Coral para 

o maior número de pessoas. Realizou 
várias apresentações por meio de víde-
os gravados e transmitidos pelos meios 
digitais. Fez live para o Dia dos pais e 
participou de eventos virtuais realiza-
dos pela OCB e pelo Sistema Ocepar. 
No Fim de Ano Cocamar, ao divulgar o 

valor das sobras aos seus coope-
rados, o coral também encantou 
com seu canto levando esperan-
ça de um fim de ano mais feliz. 

GESTÃO DE PESSOAS  
E SESCOOP

Com a pandemia e 
a facilidade de pro-
mover o desenvol-
vimento de equipe 
sem a necessida-

de de deslocamento, a Cocamar 
potencializou o investimento no 
treinamento e desenvolvimento 
por meio da Gestão de Pessoas 
em parceria com o SESCOOP. No 
segundo semestre os colabo-
radores puderam se desenvol-
ver de forma online em diversas 
áreas nas suas atividades, com 
profissionais capacitados que 
qualificaram as equipes para re-
alizar atendimento de qualidade 
dentro da cooperativa. 

PESQUISA DE ENGAJAMENTO 
- FIC E GPTW 

O programa FIC – 
Felicidade Interna 
do Cooperativismo 
começou a ser im-
plementado na co-

operativa em 2018, sendo esten-
dido para todos os departamen-

Apresentação do Coral Cocamar 
na transmissão online do Evento de 
Divulgação das Sobras – Dez/2020
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tos em 2020, e tem o objetivo de 
proporcionar aos colaboradores 
um ambiente mais feliz para se 
trabalhar, um ambiente onde 
ele se sinta acolhido, respeita-
do e integrado, independente 
de cor, credo ou gênero. Como 
parte de uma ação do Departa-
mento de Gestão de Pessoas, o 
FIC desenvolve atividades que 
impactam positivamente na 
vida profissional, emocional e 
pessoal de cada colaborador e 
vem tendo grandes resultados 
ao longo do ano.

Outra ação desenvolvida em 
2020 pela cooperativa, foi a 
pesquisa do GPTW – Great 
Place to Work, que consiste 
em uma pesquisa de engaja-
mento, com o objetivo de ob-
ter a certificação de Excelente 
empresa para se trabalhar. A 
pesquisa é composta por um 
questionário, que dentre diver-
sas perguntas, avalia a aceita-
ção, integração e respeito exis-
tentes na cooperativa entre co-
laboradores e chefia. O resulta-
do da pesquisa foi excelente e 
a cooperativa conquistou o Se-
lo do Programa de Certificação 
GPTW Brasil, com uma adesão 
de 88% dos colaboradores à 
pesquisa e uma média de 82, 
sendo considerada então, uma 
empresa excelente.

NÚCLEO FEMININO/
LIDERANÇA FEMININA

Dentre os mais 
de 15 mil produ-
tores integran-
tes do quadro de 
associados, uma 

parcela significativa é formada 
de empresárias rurais, o que 

demonstra a importância 
do público feminino. Per-
cebe-se uma participação 
crescente das mulheres, 
sejam cooperadas ou es-
posas de produtores asso-
ciados, na vida da coope-
rativa. Cerca de 600 delas, 
entre associadas, esposas e 
filhas, integram 32 núcleos 
mantidos há anos nas re-
giões noroeste e norte do 
Paraná. Em suas reuniões, 
entre outros temas, elas 
debatem elas debatem so-
bre aspectos relacionados 
à participação cooperati-
vista e assistem palestras 
referentes ao atual mo-
mento da atividade, com 
informações, por exemplo, 
sobre as tendências de 
mercado. O empodera-
mento as mulheres é uma 
das metas da cooperativa, 
que busca capacitar as in-
tegrantes do núcleo femi-
nino para que as mesmas 
possam ter uma visão do 
seu papel dentro da agri-
cultura familiar. 

Núcleo feminino de Cambé  
produziu 1200 máscaras para doação  
a comunidades carentes
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ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 
EFLUENTES, REÚSO 

Utilização em torres de 
resfriamento da fábrica 
I e II da água que seria 
descartada após o pro-
cesso industrial, redu-

zindo com isso a necessidade de cap-
tação em poços. A medida gera eco-
nomia de custos e evita a emissão de 
efluentes, possibilitando um uso mais 
nobre da água potável.

a Cocamar obteve aproximada-
mente 85% de energia renová-
vel. Já para 2020, a estimativa 
é de que este número seja de 
93%, pretendendo chegar em 
2021 a 98% com novas unida-
des com contratos de energia 
incentivada (fontes renová-
veis) e o sistema de geração de 
energia utilizando biogás, que 
está em funcionamento desde 
o início do ano.

COOPSOLI 

Uma cooperativa 
voltada ao mer-
cado solidário in-
ternacional foi 
fundada em 2018 

com o apoio da Cocamar, para 
congregar pequenos produto-
res de laranja. A entidade conta 
com mais de 40 integrantes, os 
quais geram trabalho para 630 
colhedores, garantindo-se os 
direitos trabalhistas e a promo-
ção de ambientes de trabalho 
seguros e protegidos para to-
dos os trabalhadores. 

INAUGURAÇÃO DA  
PRIMEIRA INDÚSTRIA 4.0

Em alinhamento 
com o avanço da 
indústria digital, 
a Cocamar inau-
gurou em feverei-

ro/2020 a indústria de rações 
totalmente automatizada que 
ocupa uma área de 3 mil me-
tros quadrados e tem capaci-
dade para a produção de 150 
mil toneladas/ano. A indústria 
4.0 vai produzir rações espe-
cialmente preparadas para bo-
vinos de corte e leite, equinos, 
peixes e outros segmentos.  

Usina de tratamento e reuso de água 
localizado no complexo industrial da 
Cocamar em Maringá

ENERGIA LIMPA,  
USINA DE COGERAÇÃO 

Em 2019, o consumo total 
de energia na Cocamar 
(complexo industrial, 
entrepostos, unidades e 
industriais fora do com-

plexo) foi de quase 114.000.000 Kwh. 
Para suprir a necessidade de consu-
mo no Complexo Industrial, a Coca-
mar mantém, desde 2009, uma usi-
na de cogeração de energia elétrica 
com capacidade suficiente para esse 
abastecimento. No entanto, o abaste-
cimento de energia nas localidades 
externas ao Complexo (entrepostos, 
unidades e industriais) é realizado por 
meio de Contratos de Energia Incen-
tivada e Geração de Energia Renová-
vel, por placas solares, tendo iniciado 
em 2020 a geração de energia elétri-
ca através de biogás.  No ano de 2019, 
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Projeto Lean Six Sigma - Ges-
tão de Resíduos que implan-
tou a coleta seletiva em todo o 
Complexo Industrial e criou a 
CRC – Central de Resíduos Co-
camar, reduzimos a geração 
de rejeitos em mais de 20%, e 
hoje conseguimos separar os 
materiais recicláveis e comer-
cializá-los;

Kaizen - No ano de 2020 foi 
criado um APP ambiental, 
com a ideia de inovação e 
a necessidade controlar as 
documentações ambien-
tais da cooperativa e tam-
bém dos nossos prestado-
res de serviços.

CULTIVAR, INCLUSÃO  
DE PCD INTELECTUAL

Uma iniciati-
va socioam-
biental que 
já conquis-
tou prêmios 

nacionais importantes e, 
desde 2006, quando teve 
início, é considerada uma 
referência no Paraná, em 
inclusão social. Mantido 

Inauguração da indústria 
de rações 4.0 localizada no 
complexo industrial Cocamar



50

pela Cocamar em parceria com a Apae 
(Associação dos Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais), o Projeto Cultivar reúne 38 
alunos com deficiência múltipla e inte-
lectual em dois viveiros em Maringá e 
Rolândia, no Paraná, onde produzem 
mudas de espécies nativas que são 
doadas para produtores cooperados 
visando a recomposição de áreas de 
preservação permanente. Além de sa-
lários e benefícios previstos em lei com 
a sua inclusão no mercado de trabalho, 
os alunos têm também a oportunidade 
de desenvolvimento pessoal. Em 2020, 
em parceria com os Institutos da re-
de CSD - Companhia Sulamericana de 
Distribuição, a Cocamar plantou uma 
floresta de 15 mil árvores em comemo-
ração a semana do meio ambiente, e 
encerrou o ano distribuindo 60 mil ár-

vores nativas aos seus coopera-
dos para realizarem o refloresta-
mento.

ACERVO COCAMAR 

Idealizado pelo ar-
tista plástico Rey-
naldo Costa (em 
memória), que por 
mais de 30 anos foi 

seu coordenador, o Acervo sur-
giu oficialmente em 02/04/88 
em comemoração aos 25 anos 
da Cocamar. Ao longo desse 
tempo, além dos objetos e regis-
tros fotográficos que compõem 
a sua exposição permanente, há 
mais de 900 itens ali reunidos, 
entre ferramentas, maquinários, 

Produção de fios sustentáveis
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utensílios, documentos diver-
sos, centenas de vídeos anti-
gos e dezenas de milhares de 
fotografias. 

RESGATE DA CULTURA 
GASTRONÔMICA REGIONAL

Com a realização 
de eventos co-
mo o Festival de 
Sabores Chefs 
do Campo, a Co-

camar promove desde 2016 o 
resgate da culinária tradicional 
e tipicamente rural em suas 
regiões como forma de contri-
buir para a preservação da me-
mória cultural regional. 

FIOS SUSTENTÁVEIS,  
DESFIBRADOS E DE 
GARRAFAS PET

A indústria de fios 
Cocamar é uma 
das únicas do 
país a operar na 
produção de fios 

ecológicos. As matérias-primas 
são fibra de poliéster derivada 
de garrafas PET), desfibrados 
(oriundos de retalhos descarta-
dos por indústrias têxteis) e algo-
dão certificado.

A equivalência é que a cada mil 
quilos de fio PA Eco vendidos, 11 
mil garrafas PET sejam retiradas 
do meio ambiente, gerando uma 
economia circular. A tendência 
de mercado, nos próximos anos, 
é de aumento de consumo de 
fios ecológicos devido a cons-
cientização de grande parte dos 
consumidores quanto ao impac-
to causado pela produção con-
vencional e, ao mesmo tempo, 
os benefícios trazidos pela opção 

sustentável. Nesse contexto, 
a Cocamar vem se aprimo-
rando no desenvolvimento 
de fios reciclados, os cha-
mados desfibrados, incenti-
vando a economia circular e 
oferecendo ao mercado um 
produto já colorido, o que 
dispensa o tingimento (fator 
de poluição ambiental). Da 
mesma forma, uniformes fo-
ra de padrão ou recolhidos 
de colaboradores desligados 
da cooperativa, são desfibra-
dos e reaproveitados para 
a produção de um novo fio 
sustentável, matéria-prima 
para a indústria de vestuário.    

REDUÇÃO E  
COMPENSAÇÃO DE 
CARBONO

A Cocamar 
reduz suas 
emissões de 
carbono com 
a cogeração 

de energia limpa e compen-
sa com a produção e plantio 
de dezenas de milhares de 
mudas de espécies nativas a 
cada ano. Além disso, neste 
ano toda a frota pesada da 

Monitoramento da frota  
pesada de caminhões para  
o programa Despoluir
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Cocamar entrou para o programa des-
poluir da Fetranspar, passando a vistoriar 
100% da sua frota pesada periodicamen-
te, buscando a adequação das inconfor-
midades mecânicas e redução dos gases 
poluentes.  

REDUÇÃO DE PLÁSTICO DE USO 
ÚNICO, CANECAS USE E ABUSE

Redução drástica do uso 
de copos plásticos des-
cartáveis na cooperativa, 
substituindo-os por cane-
cas que são fornecidas a 

todos os colaboradores da Administração 
Central e entrepostos. As canecas são fa-
cilmente higienizadas, possuem tampa (o 
que evita acidentes com derramamentos 
e até mesmo queimaduras com líquidos 
quentes) e já se tornaram um material de 
expediente. 

PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL – 
BRAQUIÁRIA 

Incentivada pela coope-
rativa em consórcio com 
o milho de inverno ou de 
forma solteira, a braquiária 
promove a reestruturação 

física e química do solo e, ao ser desseca-
da, deixa intensa palhada para o plantio 
direto, inibindo ervas daninhas de difícil 
controle, caso da buva e do capim-amar-
goso. O agressivo enraizamento desse 
capim rompe a camada de compacta-
ção, abre canais para a infiltração de água 
e, entre outros benefícios, cicla nutrientes 
das camadas mais profundas. 

GOVERNANÇA COCAMAR

Seguindo os princípios da 
Governança Cooperativa, 
a Governança Cocamar, 
no seu quinto ano de im-
plantação em 2020, é um 

manual de autoavaliação de gestão 

com 450 requisitos que segue 
recomendações das melhores 
práticas previstas no Programa 
de Desenvolvimento de Ges-
tão de Cooperativas (PDGC) e 
normais internacionais, entre as 
quais a ISO 9001, ISO 14001, ISO 
45001, SA 8000 e HACCP, sendo 
auditada anualmente. 

CAMPANHA  
UNIÃO SOLIDÁRIA

A Campanha União 
Solidária 2020, re-
alizada pelo Lions 
Club Paranavaí Dis-
trito LD6 e Lions 

Londrina Igapó Distrito LD6 com 
o apoio da Cocamar e Sicredi 
União PR/SP, entregou os prê-
mios no começo do ano da cam-
panha realizada em 2019, que ar-
recadou R$ 3,5 Milhões com a 
distribuição e a venda de 350 
mil cupons, vendidos a R$ 10 ca-
da, por 438 entidades assisten-
ciais do norte e noroeste do Pa-
raná. Lançada em abril de 2020, 
a nova edição distribuiu 500 mil 
cupons no Paraná e buscou ma-
neiras inovadoras para atender 
as entidades nesse momento de 
pandemia, como por exemplo a 
venda online de cupons. Coca-
mar e Sicredi de orgulham em 
ser apoiadores dos prêmios nes-
sa linda missão. 

DIA C: DIA DE COOPERAR 

O Dia Interna-
cional do Coope-
rativismo, mais 
conhecido co-
mo “Dia C”, é um 

evento tradicionalmente cele-
brado no primeiro sábado de 
julho. Entretanto, devido à pan-
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demia global a celebração da 
data começou antes. Sete co-
operativas de Maringá, de vá-
rios ramos diferentes, se uni-
ram para mobilizar doações 
voluntárias em prol do enfren-
tamento do Coronavírus. Jun-
tas, elas garantiram a produ-
ção de 20 mil máscaras que 
foram doadas para entidades 
assistenciais.

Um time de costureiras de 
Maringá e de cidades da re-
gião, trabalharam na produ-
ção das máscaras com o obje-
tivo de gerar renda para suas 
famílias. 

A ação integrou as cooperati-
vas Cocamar, que atua no setor 
agropecuário, Sicredi União PR/

SP e Sicoob, da área de cré-
dito, Unimed e Uniodonto, 
respectivamente dos cam-
pos de saúde e odontolo-
gia, Unicampo e Pluricoop, 
que congregam, pela or-
dem, profissionais de agro-
nomia e técnicos especiali-
zados em cooperativismo. 
A iniciativa foi tão bem su-
cedida que ganhou uma 
segunda fase incorporando 
empresas de outros ramos, 
as quais mobilizaram inves-
timentos e voluntários para 
a realização de ações vo-
luntárias em mercados, pa-
ra troca de 1 kg de alimen-
tos por 1 máscara. Esses ali-
mentos foram destinados 
a pessoas em situação de 
vulnerabilidade social.

Cuidado para todos. Foram realizadas trocas de máscaras por alimentos
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Outros 
destaques de 2020

Dia de Campo de Inverno pela 
primeira vez totalmente digital

Num ano em que a realização de even-
tos técnicos presenciais se tornou im-
praticável diante da necessidade de 
isolamento e a adoção de outras medi-
das protetivas em razão da Covid-19, a 
Cocamar inovou ao promover pela pri-
meira vez o seu Dia de Campo de Inver-
no totalmente digital. A realização, com 
seu tradicional formato em que a coo-
perativa e dezenas de empresas parcei-
ras apresentam soluções e inovações 
geralmente para cerca de 2 mil coope-
rados formadores de opinião e técnicos 
na Unidade de Difusão de Tecnologias 
(UDT) em Floresta, ganhou uma nova 
dimensão. Divulgada por meio de um 
programa especializado em um canal 
de televisão aberto, a iniciativa procurou 
reproduzir a experiência de um coope-
rado ao percorrer o evento, em busca 
de informações técnicas. Acessando o 
site do Dia de Campo de Inverno, era 
como se ele estivesse visitando os pro-
tocolos e adentrando aos estandes das 
empresas, onde, em vídeo, ouvia expla-
nações de seus representantes. Consi-
derada um sucesso pela praticidade do 
novo formato e a qualidade do conteú-
do – além de permitir que o internau-
ta possa rever as mensagens e sanar 
eventuais dúvidas - a realização somou 
mais de 130 mil acessos ao longo de dez 
dias. Com isso, a Cocamar venceu o de-
safi o de adaptar-se rapidamente ao ano 
atípico, colocando a digitalização como 
mais uma estratégia para cumprir seu 

objetivo de levar informações 
técnicas aos cooperados.

Engajamento de 
uma dedicada equipe 
de profi ssionais

Para inovar, crescer e superar 
seus desafi os, a Cocamar conta 
com o engajamento de uma de-
dicada equipe de profi ssionais 
que, trabalhando nos bastido-
res, desempenha suas funções 
com grande brilhantismo. Esse é 
um dos diferenciais de uma or-
ganização que planeja crescer e 
estar entre as melhores do país. 
A propósito, em 2020 a coope-
rativa foi certifi cada como uma 
excelente empresa para se tra-
balhar. Pesquisa de clima apli-
cada pela Great Place to Work 
(GPTW), garantiu à Cocamar o 
Selo do Programa de Certifi ca-
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ção GPTW Brasil, com 88% de 
adesão. 

Planejamento Estratégico 
2020-2025

 No ano de 2020 a Cocamar revi-
sou o seu Planejamento Estra-
tégico para um novo ciclo, até 
2025, quando pretende che-
gar a um faturamento superior 
a R$ 10,5 bilhões por meio da 
continuidade de seu cresci-
mento sustentável. Na formu-
lação do novo planejamento, 
cooperados foram convidados 
a participar com sugestões. Es-
tar cada vez mais perto dos co-
operados, atendendo-os com 
excelência de qualidade em to-
das as suas demandas, é uma 
das premissas desse novo perí-
odo, em que a cooperativa vis-
lumbra ampliar cada vez mais 
a sua participação de mercado 
e aproveitar oportunidades de 
expansão nas regiões.
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