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Temos a honra de apresentar-lhes o relatório 
referente ao desempenho da Cocamar Cooperativa 
Agroindustrial no período de 1º de janeiro a 31 
de dezembro de 2021. Graças à sua confiança e 
participação, bem como às estratégias adotadas 
por uma gestão altamente comprometida na busca 
pelos melhores resultados, a cooperativa registrou 
mais um ano de robusto crescimento, o que revela 
também sua capacidade de superação em um 
período marcado por muitos desafios. 
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MISSÃO

Atender ao 
cooperado, 
assegurando a 
perpetuação da 
cooperativa de forma 
sustentável.
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Com a Cocamar,  
a constante busca  
pela superação

A busca pelo crescimento não é uma 
opção e, sim, uma exigência permanen-
te em um mercado de alta concorrên-
cia, quase sempre sacudido por enor-
mes desafios e adversidades. Manter a 
competitividade é quesito básico para 
sobreviver, vislumbrar futuro, inovar, sur-
preender e estar à frente de outras cor-
porações, algo ainda mais necessário a 
uma sociedade cooperativa como a Co-
camar - pertencente a milhares de pro-
dutores cooperados - para que continue 
prestando a eles apoio logístico e opera-
cional, serviços de qualidade, transferên-
cia de tecnologias e, em suma, todos os 
diferenciais que só o sistema cooperati-
vista é capaz de oferecer, como o retor-
no de resultados e oportunidades para o 
seu crescimento. 

Completamos o ciclo da gestão 
2018/2021 apresentando expressiva evo-
lução em faturamento, resultados, inves-
timentos em estruturas e abertura de 
novos negócios, superando às expecta-
tivas mais otimistas. E, há oito anos ve-
mos, com muita satisfação, o sucesso 
do modelo de governança adotado pela 
cooperativa, cujos ganhos são inúmeros.

Contando com a confiança e a partici-

Mais que dobrando seu faturamento entre 2019 e 2021,  
cooperativa oferece uma série de possibilidades  
para que os cooperados também cresçam de forma sustentável.

PALAVRA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

pação do quadro associativo, a Cocamar 
tem registrado uma contínua expansão. 
Entre 2019 e 2021, por exemplo, mais que 
dobrou o faturamento de R$ 4,6 bilhões 
para R$ 9,6 bilhões e registrou substan-
cial aumento de participação de merca-
do em todas as regiões, assim como fo-
ram abertas novas unidades nos estados 
do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do 
Sul e também indústrias no seu parque 
em Maringá, com destaque para a pro-
dução de rações, fertilizantes foliares e 
biodiesel.

Em relação a novos negócios, entre ou-
tras realizações, implementamos o pro-
grama de renovação sustentável de ca-
na-de-açúcar em parceria com usinas na 
região oeste paulista, oferecendo opor-
tunidades de expansão para mais de 
100 famílias de cooperados; o programa 
de produção de carne, cuja proposta é 
remunerar adequadamente os produ-
tores que investem em qualidade; o in-
centivo ao trigo branqueador e ao culti-
vo de sorgo; e a expansão das atividades 
da concessionária Cocamar John Deere 
para todo o norte do Paraná. E, com a 
Jornada do Cooperado, focamos na ex-
celência do atendimento, visando a sua 
plena fidelização.
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A evolução dos números tem sido tão 
significativa que em 2021 foi necessário 
refazer a planejamento estratégico do 
ciclo 2020/2025. Em vez de R$ 10,3 bi-
lhões almejados para 2025 – e que se-
riam antecipados em 2021 não fossem 
as severas intempéries durante a safra 
de inverno – a meta agora é de R$ 15 bi-
lhões, plenamente factível em se tratan-
do da Cocamar, reconhecida pela capa-
cidade de sua gestão, a inovação em su-
as atividades, o profissionalismo de uma 
qualificada equipe de colaboradores e a 
solidez que possibilita a ela realizar ne-
gociações com seu amplo leque de em-
presas fornecedoras (as mais conceitua-
das do mercado nacional e internacio-
nal), de maneira que isso se traduza em 
benefícios aos cooperados – como, por 
exemplo, preços mais competitivos pa-
ra os insumos.

Estamos falando tudo isso para reforçar, 
junto aos cooperados, o excelente mo-
mento por que passa a Cocamar, coo-
perativa da qual eles devem se orgulhar 
pela sua confortável estrutura, a absolu-
ta segurança na entrega da produção, a 
transparência e uma excepcional trajetó-
ria de crescimento nos últimos anos, tor-
nando-se cada vez mais forte. Importan-
te ressaltar aqui o papel desempenhado 
pelos integrantes do Conselho Consulti-

vo, sempre em busca de atender os an-
seios dos cooperados junto à cooperati-
va.

Quanto mais forte a Cocamar, maiores 
os benefícios e serviços oferecidos aos 
cooperados, que têm, por exemplo, a 
oportunidade de incorporar novas fer-
ramentas para modernizar a gestão do 
seu negócio e impulsionar a produtivi-
dade. A agricultura digital, por exemplo, 
com as sofisticadas tecnologias de pre-
cisão, vem sendo difundida amplamen-
te como forma de racionalizar a deman-
da por insumos e maximizar a rentabili-
dade. Um choque de eficiência propor-
cionado pela conectividade, sob o indis-
pensável acompanhamento técnico da 
cooperativa, que, por sua essência, não 
abre mão do compromisso com o de-
senvolvimento econômico dos produ-
tores para que eles também se mante-
nham competitivos.

Para os cooperados, portanto, o primei-
ro passo para o crescimento está em 
poder contar com uma cooperativa que 
o atende em todas as suas demandas, 
que está ao seu lado durante todos os 
dias do ano e se preocupa em assegu-
rar-lhes as oportunidades para que sua 
evolução aconteça verticalmente e de 
forma sustentável.

Caminhão no tombador entregando soja.
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Cocamar, o porto 
seguro dos cooperados 
em um ano difícil

Considerada por publicação especia-
lizada a melhor cooperativa agrope-
cuária do país, a Cocamar cumpre de 
forma exemplar o papel de organizar 
a produção e proporcionar as melho-
res soluções e resultados possíveis aos 
seus cooperados. Isto vem acontecen-
do todos os anos e, em relação a 2021, 
mais uma vez marcado pelos efeitos 
globais da pandemia que têm impac-
tado sobremaneira o agro, a antecipa-
ção de campanhas de insumos pro-
porcionou aos cooperados que aderi-
ram não apenas um custo médio mais 
vantajoso, como também a garantia 
do fornecimento de todos os produ-
tos desejados. Quem optou por com-
prar mais tarde, onerou ainda mais o 
seu custo e teve que lidar com a indis-
ponibilidade de alguns itens.  

A propósito da pandemia, ressaltamos 
o comprometimento do quadro de co-
laboradores que, se sentindo seguros, 
desenvolveram suas funções com es-
pecial brilhantismo, e também a de-
monstração de civilidade e humanis-
mo por parte dos cooperados que, ten-
do a compreensão do momento, adap-
taram-se às mudanças e às novas ferra-
mentas para manter o relacionamento 
e a qualidade dos negócios.

Com sua sólida situação financeira,  
a cooperativa presta todo apoio aos produtores.

PALAVRA DA DIRETORIA EXECUTIVA

Registramos o recebimento de uma 
grande safra de soja e números histó-
ricos na comercialização de insumos 
agropecuários, bem como na venda de 
produtos ao varejo. Praticamente to-
das as áreas da cooperativa apresenta-
ram expansão, o que levou a mais um 
ano de faturamento acima das expec-
tativas.

Vale destacar o quanto é importan-
te contar com a ativa participação dos 
cooperados. Isto foi crucial para a dis-
tribuição, no final do ano, de R$ 135,4 
milhões a título de sobras, pagamento 
por participação em vários programas 
e crédito em conta-capital. Um mon-
tante 30% acima do que havia sido dis-
tribuído na mesma época em 2020, re-
curso esse que surpreendeu positiva-
mente pelo volume, principalmente 
depois de um ano tão difícil, lembran-
do que a diversificação e a verticaliza-
ção da cooperativa asseguraram um 
importante ganho adicional, o mes-
mo ocorrendo com a adoção de tec-
nologias como a agricultura digital, en-
tre outras, incentivadas pela Cocamar 
com o acompanhamento de sua área 
técnica.

O retorno de resultados acontece não 
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apenas ao final do exercício, em espé-
cie, mas de várias outras maneiras ao 
longo do ano, como, por exemplo, na 
forma de investimentos realizados em 
construção, melhorias e ampliações de 
estruturas operacionais, que têm si-
do constantes. Foram mais de R$ 242 
milhões destinados a essa finalidade 
em 2021, visando a aprimorar cada vez 
mais o atendimento aos cooperados.  

Como dissemos, o ano de 2021 foi re-
pleto de desafios – e de todas as mag-
nitudes. Além da preocupação acima 
mencionada em relação aos desajus-
tes com a pandemia e os seus efeitos 
sobre os insumos, tivemos a ocorrência 
de severos problemas climáticos que 
impactaram a safra de inverno e são 
sentidos também durante o ciclo de 
verão 2021/22, sobretudo nas lavouras 
implantadas mais cedo, atingidas pela 
estiagem e as altas temperaturas.

Nesse cenário, digno de registro o ex-
celente trabalho realizado pela corre-
tora de seguros da cooperativa, sem-
pre oferecendo aos cooperados o que 

há de melhor em cobertura e custo, 
impedindo que os prejuízos decorren-
tes das intempéries fossem ainda mais 
impactantes a eles e à própria coope-
rativa.

Da mesma forma, com sua sólida si-
tuação financeira, a Cocamar prestou 
apoio aos associados, parcelando seus 
débitos decorrentes das perdas da sa-
fra em até dois anos.

A Cocamar, em resumo, tem consegui-
do crescer com rentabilidade, o que 
é um valor para a cooperativa, funda-
mental para que ela possa realizar os 
necessários investimentos bem como 
manter os bons serviços que são ofere-
cidos aos cooperados e distribuir as so-
bras geradas ao final do exercício.

Mais que um sistema econômico, o 
cooperativismo é um estilo de vida, a 
contínua prática do bem. Trabalhamos 
sempre com o propósito de que os co-
operados e suas famílias se desenvol-
vam e continuem crescendo com sus-
tentabilidade.

Cocamar - Administração Central.
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Conselho de Administração  
(Gestão 2018/2022)

Conselho Fiscal (2021)

Diretoria Executiva

Superintendências

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. Rasente
Nova Esperança (PR)

Gerson Magnoli Bortoli 
Umuarama (PR)

Johny Nakashima
São Sebastião da Amoreira (PR)

José Rogerio Volpato
Ourizona (PR)

José Oscar Dante
Ivatuba (PR)

Luis Antônio dos Reis
Bela Vista do Paraíso (PR)

Luiz Henrique Pedroni
Cianorte (PR)

Luiz Pio Lonardoni
Rolândia (PR)

Sebastião Pitarelli
Maringá (PR)

Sergio Luiz Viudes
Cambé (PR)

Valdomiro Peres Junior
Terra Boa (PR)

Paulo Vinícius Tamborlim
Atalaia (PR)

Mírian Cristina Neumann   
Rancho Alegre (PR)

Cleber Veroneze Filho  
Maringá (PR)

Ricardo Cypriano  
Japurá (PR)

Guilherme Martins Gomes dos 
Santos  

Assaí (PR)

Divanir Higino da Silva 
Presidente

José Cícero Aderaldo
Vice-Presidente 

Alair Aparecido Zago 
Administrativo e Financeiro

Anderson Alves Bertolleti  
Negócios

Arquimedes Alexandrino 
Concessionária

Leandro Cezar Teixeira 
Relação com o Cooperado

Osmar Liberato 
Operações
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Conselho Consultivo 2018/2021

Altônia (PR) 
Barruíno Gonzaga Siqueira
Hailton Pacola

Alvorada do Sul (PR) 
Jean Francis Pedrão 
Paulo Cesar 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 Ricardo Cicotti

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

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

Carlópolis (PR) 
José Ricardo Keder 

Cianorte (PR) 
Edgar Brazolotto
Roberto Carlos Palaro

Cruzália (SP) 
Nei Rodrigues da Silva 

Cruzeiro do Oeste (PR) 
Hugo Bortolon Duarte 

Doutor Camargo (PR)
Carlos Altair Fidelis
Marcelo Pastre Mori
Marisa Helena Navarro Marostica

Floraí (PR) 
Lucila de Fatima C. Gimenez
Paulo Cezar de Mello Falavigna 

Floresta (PR) 
José Antonio Gezualdo
Wilson Antonio Palaro

Iepê (SP)
Josemar Martins Fernandes 

Ibiporã (PR) 
Junior Hideu Tsuruda 

Icaraíma (PR) 
Junior Wilson Vedovoto

Iporã (PR) 
Alex Piveta
Amâncio Andriato

Ivatuba (PR) 
Francis Henrique Mori 

Ivinhema (MS) 
Edivaldo Rogerio Orvath

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

Japurá (PR) 
Nelson dos Reis de Oliveira
Ricardo Cypriano 

Jussara (PR)
Gilberto Moro

Londrina (PR) 
Alcides Spoladore Filho

Lupionópolis (PR) 
Marcio Antonio de Lima

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

Nova Esperança (PR) 
Oscar Galhardoni

Nova Fátima (PR) 
Nisael Edvaldo Dal Santos

Ourizona (PR)
Gines Sanches Cavalcante

Paiçandu (PR) 
José Adenilton Bianco

Palmital (SP) 
Bruno Garcia Moreira
Fred Frand Frandsen

Paraíso do Norte (PR) 
Edson Aparecido Brumatti

Paranacity (PR) 
Paulo Sergio Dela Torre 

Paranavaí (PR) 
Marilza Beraldi Vendramin 
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Pitangueiras (PR) 
Arlindo Osvair Benetoli 

Presidente Prudente (SP) 
Roberto Cardoso dos Santos 

Primeiro de Maio (PR) 
Eiderval V. Piazentin Pinto 
Gervasio Damaceno e Souza 

Rancho Alegre (PR) 
Fernando Augusto Scherch

Rolândia (PR) 
Marcelo Abrunhosa
Moacir Canônico 
Sergio 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) 
Claudio Fumikazu Nakamura 

Sertanópolis (PR) 
Antonio Luiz Bortholazzi
José Luiz Menck Soriani

Tamarana (PR) 
Helder de Oliveira Barbosa 

Tapira (PR) 
Roberto Flavio Heller  

Terra Boa (PR) 
Antonio Fábio Andreassi
Ronaldo Antonio Peres

Tuneiras do Oeste (PR) 
Paulo Alexandre Gonçalves Piassa 

Umuarama (PR) 
Antonio Cesar 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.

• Prestar assessoria comercial e  
estabelecer parâmetros de mercado.

• Reforçar o conhecimento  
com transferência de tecnologias.

• Organizar a produção e  
oferecer insumos de qualidade.

• Garantir o armazenamento  
da produção com segurança.

• Realizar projetos para  
aumentar a renda da região.

• Exercer atividades com  
responsabilidade social e ambiental.

• Disponibilizar infraestrutura  
adequada ao atendimento.

• Industrializar a produção  
para agregar mais valor.

• Representá-los politicamente.

• Retornar os resultados.
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PARANÁ

SÃO PAULO
MATO 
GROSSO
DO SUL

ÁREA DE ATUAÇÃO

Ivinhema

Naviraí

Itaquiraí

Querência
do Norte

Sta. Cruz do
Monte Castelo

Icaraíma

Douradina

Tapira

Loanda

Santa Isabel 
do Ivaí

Nova Londrina

Terra Rica

Altônia

Iporã

Umuarama

Cruzeiro
do Oeste

Tuneiras
do Oeste

Cianorte

Terminal
de Calcário

Paraíso
do Norte

Paranavaí

Japurá

Jussara

Terra Boa

Floraí

Ourizona

Paiçandu

Marialva

Caramuru

Sabáudia

Pitangueiras

Prado Ferreira

Jaguapitã

Arapongas

Apucarana

Doutor
Camargo

Ivatuba
Floresta

Nova
Esperança

Paranacity

Paranapoema

Lupionópolis
Centenário
do Sul

Presidente Prudente

Mirante do
Paranapanema

Iepê
Maracaí

Cruzália

Primeiro
de Maio

Bela Vista
do Paraíso

São 
Martinho

Rolândia

Warta
Cambé/
Cambé II

Londrina

Ibiporã

Assaí

São Sebastião
da Amoreira

Nova Fátima

Santa Cecília
do Pavão

Tamarana

Santa
Mariana

Panema

Palmital

Itaberá Itapeva

Buri

Carlópolis

São Jerônimo
da Serra

Sertanópolis Rancho
Alegre

Sertaneja

Serrinha

Alvorada
do Sul

Porecatu

Florestópolis

Atalaia

Pulinópolis

Ângulo

Pres.
Castelo Branco

MARINGÁ

São Jorge
do Ivaí

São Lourenço

São Miguel do Iguaçu

(Cianorte)

Guerra

Nova Andradina

Ivaiporã

São Pedro
do Ivaí 

Cornélio
Procópio

Andirá

Concessionária John Deere

Unidade Cocamar
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VISÃO

Crescer com 
rentabilidade.
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2021, um ano 
repleto de desafios

Atípico e extremamente desafiador 
para a sociedade em geral, o ano de 
2021, a exemplo do anterior, foi carac-
terizado em nível global pelos efeitos 
que os desajustes da pandemia do no-
vo coronavírus têm ocasionado, com 
seus percalços e desdobramentos. Em 
algumas regiões do planeta, incluindo 
nações desenvolvidas, a persistência 
ou a retomada dos índices de infec-
ção, com suas consequências, sugere 
ainda um cenário de muitas incerte-
zas e preocupações. Por sua vez, a ine-
vitável desarticulação da logística, de-
corrente de paralisações e restrições, 
tem afetado inúmeros países, dentre 
os quais o Brasil.  

Ao mesmo tempo, grandes potências 
como a China anunciam a desacelera-
ção do crescimento, o que impacta a 
economia global e mantém em aler-
ta países que muito dependem de ex-
portações para o gigante asiático - caso, 
também, do nosso país. 

No plano interno, a volta da espiral infla-
cionária vem prejudicando, sobretudo, 
as camadas menos favorecidas da po-
pulação, sendo um ingrediente a mais 
na rotina de um país que, a despeito de 
seus potenciais, se mantém paralisado 
pelas constantes crises políticas e refor-
mas que não saem do papel. 

Para grande parte dos cooperados, o apoio da Cocamar tem sido fundamental 
para enfrentar os tempos de dificuldades e incertezas.

RESUMO DO QUE FOI O ANO DE 2021

À frente do setor mais dinâmico da eco-
nomia, os produtores brasileiros conso-
lidam sua nação como uma respeitável 
força do agro mundial, tendo colhido 
uma safra recorde de soja, de 135,9 mi-
lhões de toneladas, bem acima dos Es-
tados Unidos, os segundo na escala de 
produção, que contabilizaram cerca de 
120 milhões de toneladas. Da mesma 
forma, a agropecuária brasileira inten-
sificou ainda mais as suas exportações 
ao longo do ano, gerando divisas e um 
apreciável superávit na balança comer-
cial de aproximadamente 100 bilhões 
de dólares.  

PROBLEMAS CLIMÁTICOS - No decor-
rer do ano, a incidência de severos pro-
blemas climáticos prejudicou alguns 
municípios na safra de verão 2020/21, 
porém, muito mais fortemente a pro-
dução brasileira de inverno 2021, fa-
zendo com que o volume geral do ci-
clo 2020/21, na soma de todas as cul-
turas, fosse de aproximadamente 252 
milhões de toneladas, 2% a menos no 
comparativo com o ano anterior, que-
brando assim uma sequência de volu-
mes recordistas. O próximo ciclo tam-
bém começa com desafios, como as es-
tiagens, afetando a safra 2021/22. 

Tais adversidades revelam, mais uma 
vez, o quanto é importante para os pro-
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dutores contarem com seguro para sua 
lavoura, sendo que a Cocamar tem pro-
curado conscientizar seus cooperados 
nesse sentido, para que os mesmos não 
sofram perdas em seu patrimônio. A 
propósito, a Cocamar foi uma das pri-
meiras cooperativas de produção a ofe-
recer, aos cooperados, os serviços de 
uma corretora própria. 

As oscilações meteorológicas, no entan-
to, não foram as únicas a tirarem o sono 
dos produtores. Alarmados pelos efeitos 
da pandemia sobre a produção e a lo-
gística global, e também por situações 
pontuais em importantes países forne-
cedores de matérias-primas destinadas 
à composição de insumos, eles assisti-
ram, ao longo dos meses, a uma esca-
lada dos preços de fertilizantes e defen-
sivos, produtos muito dependentes de 
importação. Não bastasse a significativa 

elevação de custos, a falta de insumos 
constituiu mais um desafio com o qual 
os produtores tiveram que lidar.  

Mas é, sobretudo, em períodos tumul-
tuados e preocupantes assim, que os 
produtores cooperados da Cocamar 
encontram na cooperativa o seu porto 
seguro, uma vez que a mesma procura 
atendê-los e apoiá-los em todas as suas 
demandas. Uma das medidas adotadas 
nesse sentido foi a estratégica antecipa-
ção das campanhas de insumos, sen-
do a de verão (ciclo 2021/22) promovi-
da ainda em fevereiro, antes da colheita 
da soja (safra 2020/21). Nessa e em ou-
tras campanhas, entre elas a de inver-
no e a de produtos pecuários, a coope-
rativa negociou com as empresas for-
necedoras de maneira a possibilitar aos 
cooperados um custo médio de pro-
dução mais suportável, além de plane-

Colheita de soja.



R E L A T Ó R I O
C O C A M A R

22

jar as entregas. Assim, enquanto na Co-
camar os produtores se sentiram prote-
gidos, no mercado em geral as aquisi-
ções mais tardias esbarraram em custos 
bem mais elevados e na escassez de vá-
rios itens.  

INVESTIMENTOS – Com a finalidade de 
estar ainda mais perto dos cooperados, 
agilizando e tornando mais confortável 
o atendimento, além de continuar avan-
çando em participação de mercado em 
todas as regiões, em especial o norte do 
Paraná, a Cocamar realizou durante o 
ano um aporte de R$ 242 milhões pa-
ra a execução de obras de construção, 
ampliação e melhorias estruturais. Fo-
ram contemplados o complexo grane-
leiro em Maringá e as unidades de Cia-
norte, Floraí, Iporã, Jussara, Tamarana, 
Iepê, Nova Andradina, Doutor Camar-
go, Panema, Serrinha, Nova Fátima, Pre-
sidente Prudente, incluindo também o 

complexo graneleiro de Cambé, o Moi-
nho de Trigo em Marialva e a indústria 
de fios têxteis, além da instalação da 
usina de biodiesel em Maringá, conclu-
ída no início de 2022 e que vai benefi-
ciar pequenos produtores de grãos que 
se enquadram no programa Selo Com-
bustível Social; e das novas unidades de 
São Miguel do Iguaçu e Mirante do Pa-
ranapanema. 

QUALIDADE E TECNOLOGIAS – Tam-
bém com o intuito de avançar na pres-
tação de um atendimento de excelên-
cia aos cooperados, suprindo-o em to-
das as suas necessidades, a Cocamar 
deu início aos programas Jornada do 
Cooperado e Jornada do Colaborador. 
A cooperativa tem intensificado a agri-
cultura digital, com o uso de drones pa-
ra mapeamento e aplicação, bem co-
mo a conectividade dos maquinários, 
promovendo substancial redução do 

Colheita de milho.
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consumo de produtos e aprimorando a 
gestão do negócio. Inovadora, a Coca-
mar caminha para ser uma referência 
em agricultura de precisão no Paraná. 

PROGRAMAS - Por falar em inovação, 
o programa de integração lavoura-pe-
cuária-floresta (ILPF) se expande pelas 
regiões da cooperativa, que foi precur-
sora nesse modelo voltado ao cresci-
mento sustentável das propriedades, 
enquanto algumas outras iniciativas se 
fortalecem a cada ano. É o caso, prin-
cipalmente, do programa de renova-
ção de áreas de cana-de-açúcar na re-
gião oeste paulista, mantido em par-
ceria com usinas e oferecendo opor-
tunidades para que mais de uma cen-
tena de famílias de cooperados am-
pliem seus cultivos de soja. Referimo-
-nos, também, ao programa de produ-
ção de carne, que avança com o obje-
tivo de assegurar uma remuneração 
mais adequada aos pecuaristas que in-
vestem na qualidade da carne, destina-
da a um mercado exigente. 

CRESCIMENTO - Graças à ativa parti-

cipação dos cooperados e a grande 
confiabilidade que inspira em todas 
as regiões onde atua, a Cocamar teve 
em 2021 mais um ano de expressivo 
crescimento. Contribuíram para isso a 
velocidade da expansão dos negócios 
a partir de 2020, quando os volumes 
de vendas foram ampliados, com for-
te aumento de participação de mer-
cado. Tudo isso combinou com a no-
va realidade de preços praticados em 
2021, cujo impacto é observado no fa-
turamento. A cooperativa tem, tam-
bém, buscado novas oportunidades 
previstas em seu planejamento estra-
tégico e, com referência ao tema da 
Convenção 2021, que é Foco na Exce-
lência, pretende intensificar esforços 
no sentido de que os cooperados te-
nham um atendimento cuja qualida-
de supere suas expectativas. 

RECEBIMENTOS – A Cocamar recebeu 
a maior safra de soja da história, de 1,852 
milhão de toneladas, além de 707 mil 
toneladas de milho, 61 mil toneladas de 
trigo, 21 mil sacas de café beneficiado e 
3,1 milhões de caixas de laranja.

Parque Industrial Maringá.
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VENDAS – Números históricos, da or-
dem de R$ 2,80 bilhões, foram atingi-
dos com a comercialização de insumos 
agropecuários, frente aos R$ 1,85 bilhão 
de 2020. Por sua vez, as vendas de pro-
dutos ao varejo também bateram recor-
de, somando R$ 1,10 bilhão em 2021, an-
te os R$ 975 milhões do último ano, e o 
negócio de fios têxteis, igualmente, ob-
teve um faturamento recorde de R$ 164 
milhões, crescimento de 66% em rela-
ção ao ano anterior. 

INDÚSTRIAS – No parque industrial, 
foram esmagadas 930 mil toneladas 
de soja, com o refino de 120 mil tone-
ladas de óleo e produção de 5,5 mi-
lhões de litros de bebidas (compreen-
dendo néctares e bebidas à base de 
soja), 2,5 mil toneladas de molhos, 7,4 
mil toneladas de fios têxteis, 35 mil to-
neladas de rações, 1,33 milhão de litros 

de fertilizantes foliares e adjuvantes, 
310 toneladas de café torrado e moí-
do, 86 mil caixas de álcool doméstico 
e 52 mil toneladas de farinha e farelo 
de trigo. 

EMPRESAS - Importante destacar, tam-
bém, o forte ritmo de expansão de to-
das as empresas da cooperativa, entre 
elas a Cocamar Máquinas, concessioná-
ria John Deere, que registra excepcio-
nal crescimento mesmo em meio a di-
ficuldades para a entrega de maquiná-
rios devido à falta de vários componen-
tes na indústria. 

Em resumo, excetuando as reduções 
promovidas por quebras de safra, todos 
os setores da Cocamar apresentaram 
notável expansão em 2021. 

FATURAMENTO – O montante de R$ 

Convenção Foco na Excelência.
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9,6 bilhões obtido no exercício 2021 re-
presenta um crescimento de 37% sobre 
os R$ 7 bilhões de 2020. Como o cres-
cimento nesses últimos dois anos foi 
muito além das expectativas, a Coca-
mar se viu na necessidade de promo-
ver uma alteração em seu planejamen-
to estratégico do ciclo 2020/2025, ajus-
tando em 50% o montante a ser alcan-
çado em 2025, de R$ 10,3 bilhões para 
R$ 15 bilhões. 

SOBRAS - Tudo o que a cooperativa 
oferece aos seus cooperados em es-
truturas, bem como em benefícios 
com programas e serviços, represen-
ta um retorno direto de resultados, 
além, é claro, da distribuição de so-
bras ao final de cada exercício, que su-
perou, desta vez, todas as expectati-
vas. O volume de sobras, acrescido do 
pagamento referente a participação 
dos cooperados em vários programas, 
bem como o crédito em conta capital, 
totalizou R$ 135,4 milhões, 30% a mais 
em comparação ao montante alcan-
çado em 2020. 

RECONHECIMENTOS - O ano de 2021 
foi marcado também por importantes 
reconhecimentos à Cocamar, como o 
que foi concedido pela conceituada 
revista IstoÉ Dinheiro, que a elegeu, 
após a avaliação de uma série de in-
dicativos, a melhor cooperativa agro-
pecuária do Brasil. Destacou-se tam-
bém entre as organizações paranaen-
ses distinguidas pelo Great Place to 
Work (GPTW) como uma das melho-
res do país para se trabalhar. E con-
quistou a categoria Ouro – Rumo à Ex-
celência, do Prêmio SomosCoop Exce-
lência em Gestão 2021, realizado pe-
lo Sistema Organização das Coopera-
tivas Brasileiras (OCB) e Sescoop Na-
cional, como uma das cooperativas 
com melhor gestão do país. Ao con-
cluir o seu programa de governança, a 
Cocamar caminha com brilhantismo, 
transparência e solidez na consolida-
ção do crescimento sustentável, de-
senvolvendo um amplo leque de rea-
lizações ambientais e sociais que be-
neficiam as comunidades nas regiões 
onde atua.

Distribuição de sobras: o volume superou as expectativas.
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Recebimentos 

Com o bom desempenho da safra de verão 2020/21, apesar de alguns problemas 
climáticos pontuais, a cooperativa recebeu o maior volume de soja de sua 
história, pouco acima em relação ao volume registrado na temporada anterior. 

Problemas climáticos como estiagem e geadas de grande intensidade 
prejudicaram fortemente a produção de milho de inverno.

Safra recorde de soja/recebimentos (recebimento)

RECEBIMENTO DE SOJA*

RECEBIMENTO DE MILHO*

Conteúdo 
Digital 

Exclusivo

Acesse e confira 
os recebimentos 

de 2021

2018 2019 2020 2021
(*) Em mil toneladas.

1.332 1.291

1.697
1.852

(*) Em mil toneladas.
2018 2019 2020 2021

736
1.007

1.483

707
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O trigo também sentiu bastante as intempéries, ocasionando uma redução da 
produtividade.

Por razões como a concorrência com outras culturas, a pouca oferta de mão de 
obra e problemas climáticos, as lavouras de café vêm apresentando gradativa 
diminuição nas regiões atendidas pela Cocamar.

RECEBIMENTO DE TRIGO*

RECEBIMENTO DE CAFÉ*

2018 2019 2020 2021 
(*) Em mil toneladas.

31

52

95

61

2018 2019 2020 2021 
(*) Em sacas beneficiadas.

39.807 23.203

25.988

21.000
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As dificuldades de lidar com o greening (a doença mais importante da 
citricultura), o envelhecimento dos pomares e problemas climáticos,  
têm levado a uma diminuição das safras.

Bem-sucedidas campanhas para a comercialização de insumos, combinadas 
com a nova realidade dos preços no mercado, elevaram os números em 2021, 
mantendo a trajetória ascendente.

RECEBIMENTO DE LARANJA*

FATURAMENTO DE INSUMOS*

2018 2019 2020 2021 
(*) Em mil caixas.

6.491

4.535

2.843 3.139

2018 2019 2020 2021 
(*) Em R$ mil.

1.259 1.378

1.854

2.790
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Novas estratégias de comercialização e o reconhecimento pela alta qualidade 
dos produtos têm provocado um crescimento nas vendas.

O faturamento do Grupo Cocamar teve um impulso tão grande que já em 2021, 
no primeiro ano do planejamento estratégico do ciclo 2020/2025, poderia ser 
alcançado o montante previsto para 2025, ao redor de R$ 10,5 milhões, o que só 
não aconteceu devido à forte quebra da safra de inverno.  

FATURAMENTO DOS PRODUTOS DE VAREJO*

FATURAMENTO COCAMAR*

2018 2019 2020 2021 
(*) Em R$ mil.

597 543

974
1.085

2018 2019 2020 2021 
(*) Em R$ mil.

4.571 4.650

7.049

9.629
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Balanço Patrimonial
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO 
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Conteúdo 
Digital 

Exclusivo

o Balanço em
detalhes com o

Presidente 
Divanir Higino

(Em milhares de reais)

(DEPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS

Despesas com Pessoal -168.512

Despesas Técnicas -256.803

Despesas com Vendas -174.595

Equivalência e outras receitas -114.712

-714.622

RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Venda de produtos e serviços 8.669.960 

Deduções - impostos e devoluções -496.282

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 8.173.678 

Custo dos Produtos e Serviços Vendidos -7.059.394

Sobra Bruta 1.114.284 

399.662 

RESULTADO FINANCEIRO 34.602 

Sobra Líquida Antes do IR e CS 434.264 

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -17.650

Sobra Líquida do Exercício 416.614 

Demonstração de Sobras e Perdas
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ATIVO

CIRCULANTE
Disponível  1.252.860 
Clientes  409.810 
Créditos com  
cooperados  728.813 

Estoques  2.338.295 
Outros  85.890 

4.815.668 

NÃO CIRCULANTE
Créditos com  
cooperados  26.952 

Créditos Tributários  77.526 
Outros  57.561 
Investimentos  283.468 
Imobilizado  1.187.902 

1.633.409 

PASSIVO

CIRCULANTE
Empréstimos e  1.274.058 

Fornecedores  221.901 
Débitos com  
cooperados  1.537.584 

Sobras a pagar  
216 101 Outros

3.327.456 

NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e  1.273.771 

Outros  97.324 
 1.371.095 

PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO
Capital Social  250.736 
Reservas  1.499.790 

 1.750.526 

TOTAL 6.449.077 TOTAL 6.449.077 

Balanço patrimonial

77.812
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-  A cooperativa fez jus à faixa ou-
ro no Prêmio SomosCoop de Ex-
celência de Gestão,  concedido 
pelo Sistema OCB/2021; 

-  Se posiciona entre as 100 corpo-
rações mais inovadoras do Brasil 
e a 1ª  do agronegócio,  segundo a 
IT Mídia; 

Reconhecimentos  
de 2021
O ano de 2021 foi marcado, também, por importantes reconhecimentos à 
Cocamar, como o que foi concedido pela conceituada revista IstoÉ Dinheiro,  
que a elegeu, após avaliação de uma série de indicativos,  
a melhor cooperativa do Brasil. 

Conteúdo 
Digital 

Exclusivo

Acesse e confira 
mais conteúdos 

sobre nosso 
reconhecimento
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Concessionária Cocamar Máquinas.

- Pesquisa de clima conduzida pe-
la GPTW aponta a Cocamar entre as 
melhores empresas para se traba-
lhar no Paraná;

- A Cocamar é a 4ª maior cooperativa do 
País, em desempenho, segundo a Revis-
ta Exame.

- A concessionária Cocamar Máquinas 
classificou-se em 1º lugar no Hackathon 
da John Deere para desenvolvimen-
to de um aplicativo de relacionamento 
com o cliente; 

- Um prêmio que vale por dois. Com o pro-
jeto “Minuto do Operador”, de pós-vendas e 
marketing, e por ter obtido a melhor classi-
ficação na somatória de todos os critérios 
de avaliação dos projetos, a Cocamar Má-
quinas foi a grande vencedora nacional do 
CX Awards 2021 da John Deere Brasil; 

- A concessionária Cocamar Máquinas 
foi destacada entre as melhores empre-
sas para se trabalhar no mundo;
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dual de Maringá (UEM) e o Institu-
to Dashen, de Bandeirantes (PR) – 
a validação científica dos produtos. 

Ao mesmo tempo, testes de valida-
ção a campo estão sendo conduzi-
dos nesta safra 2021/2022 em 1.290 
parcelas distribuídas em três áre-
as experimentais nos municípios 
de Umuarama, São Jorge do Ivaí e 
Apucarana, que apresentam condi-
ções de solo, altitudes e clima dife-
rentes. Os produtos são utilizados, 
também, em lavouras de coopera-
dos de referência nas regiões. Em 
todos esses trabalhos é avaliado o 
desempenho da linha Viridian e os 
resultados são apresentados aos 
produtores em eventos técnicos 
como palestras e dias de campo.  

A Cocamar passa a contar ago-
ra com o apoio de outras institui-
ções de pesquisa para o desenvol-
vimento de novos produtos, volta-
dos, inclusive, para outras cultu-
ras. E, em relação à soja, está sen-
do testada nos protocolos a combi-
nação de produtos para assegurar 
os melhores resultados de produ-
tividades por região, consideran-
do as características de cada qual. 
Nesse sentido, encontra-se em an-
damento um refinamento regional 
para que as recomendações sejam 
ainda mais precisas para todas as 
regiões onde a Cocamar atua. 

Linha Viridian avança 
para se consolidar  
entre os cooperados
Lançada em meados de 2020, a li-
nha de fertilizantes foliares e adju-
vantes Viridian, produzida pela Co-
camar, vem conquistando espaço 
entre os produtores associados da 
cooperativa, que cultivam mais de 
950 mil hectares com soja nos es-
tados do Paraná, São Paulo e Ma-
to Grosso do Sul. A oleaginosa res-
ponde por 80% do faturamento do 
portfólio composto por 13 foliares e 
quatro adjuvantes.

Pelo planejamento da Cocamar, o 
objetivo é, primeiramente, consoli-
dar a marca entre os cooperados e 
só depois sair em busca de novos 
mercados. Para se destacar em um 
segmento marcado pela presença 
de grande número de empresas, a 
Cocamar estruturou uma equipe 
de profissionais com larga experi-
ência em todas as áreas de produ-
ção e busca matérias-primas jun-
to a fontes idôneas, sem esquecer 
que a força do seu nome, natural-
mente, inspira confiança no mer-
cado.  

O objetivo é oferecer os melhores 
produtos aos cooperados e apoiá-
-los no esforço para o aumento da 
produtividade. Para conferir isen-
ção e ressaltar ainda mais a credi-
bilidade da linha Viridian, a coope-
rativa atribuiu a duas respeitadas 
instituições – a Universidade Esta-
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O sucesso do programa 
de renovação de cana 
em SP
Enquanto o clima predominantemente 
seco castigou as regiões produtoras de 
soja atendidas pela Cocamar no Para-
ná, as famílias de cooperados que par-
ticipam do programa de renovação sus-
tentável de cana-de-açúcar na região do 
oeste paulista, conduzido pela coopera-
tiva em parceria com usinas, torcem pa-
ra que continue chovendo por lá. 

São cerca de 30 mil hectares de áreas de 
canaviais destinadas à renovação com 
soja, 20% a mais em comparação aos 25 
mil hectares do ciclo anterior (2020/21). 

A cooperativa arrenda as terras junto às 
usinas e as distribui para mais de uma 
centena de famílias de cooperados do 
Paraná e de São Paulo, fornece os insu-

mos, presta orientação técnica e recebe 
a produção em suas unidades de Iepê, 
Cruzália e Mirante do Paranapanema, 
em terras paulistas. 

Em grande parte das áreas as lavouras 
têm apresentado desenvolvimento pra-
ticamente normal, sendo que, embora 
pontuais e mal distribuídas, chuvas têm 
ocorrido em quantidades razoáveis. 

Muitos produtores que enfrentaram di-
ficuldades neste ano com o clima no 
Paraná, estão esperançosos de conse-
guirem uma boa colheita nas áreas de 
renovação. Como no vizinho estado o 
plantio foi feito um pouco mais tarde, 
isto ajudou a manter o potencial produ-
tivo das lavouras. 

Área de Renovação Sustentável mantida pela Cocamar  
em parceria com usinas no Pontal do Paranapanema.
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Cocamar Máquinas 
apresenta
ferramentas 
inovadoras
A Cocamar Máquinas, Concessionária 
John Deere, está trabalhando com ferra-
mentas inovadoras para que os produto-
res possam, com seus maquinários, avan-
çar na adoção de modernas tecnologias, 
com maior eficiência de seu trabalho. Tra-
ta-se dos projetos Solo Forte, Linhas de 
Plantio, Conectividade e Aplicação Loca-
lizada, estruturados pela concessionária e 
a cooperativa.

O Solo Forte consiste em um serviço de 

amostragem de solo com pontos aloca-
dos de forma inteligente, utilizando co-
mo direcionador o conhecimento do 
agricultor, somado a informações como 
imagens de satélites, índices de Vegeta-
ção (NDVI) e mapa de produtividade.

Já o Linhas de Plantio possibilita ao pro-
dutor fazer o planejamento da operação, 
definindo o melhor trajeto para maior 
rendimento e menos manobras, entre 
outros benefícios.  
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Com o Pacote de Conectividade, o pro-
dutor tem acesso a informações so-
bre suas operações com máquinas em 
tempo real e recebe atendimento à dis-
tância, sendo também possível, remo-
tamente, a criação, configuração e en-
vio de mapas de taxa variável e linhas 
de plantio, bem como a gestão e a or-
ganização de dados e mapas, atualiza-
ções remotas de monitores, receptores 
e controladoras, relatórios customizá-
veis e gestão de horímetro (indicação 
de manutenções preventivas). 

Por fim, o Aplicação Localizada é um 
serviço realizado em conjunto com o 
Xarvio, uma plataforma digital que aju-
da a racionalizar custos de produção 
durante o manejo de plantas daninhas. 

Sobre o Projeto Solo Forte, o mesmo 
se encontra totalmente em linha com 
a necessidade que o produtor tem de 
otimizar as suas aplicações de correti-
vos e fertilizantes. O objetivo é fazer a 
amostragem de solo das áreas dos pro-
dutores, utilizando-se de dados preci-
sos. Para isso, os equipamentos, além 
de executar as operações, registram e 
fazem o sensoriamento de tudo o que 
está acontecendo no campo.

Só onde é preciso - A concessionária 
tem condições de levantar os dados de 
uma colheita, por exemplo, trazer pa-
ra a plataforma digital e analisar ponto 
a ponto do talhão onde o cliente efe-
tivamente produz mais e onde pro-
duz menos. Com base nisso é ofereci-
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da uma amostragem de solo inteligen-
te, alocando os pontos de coleta de so-
lo tendo como base o mapa de produ-
tividade. 

Menos custos - O mapa mostra on-
de há necessidade de direcionar os es-
forços para que se consiga melhorar e, 
dessa forma, são otimizados os custos 
com amostragem de solo e, numa se-
gunda etapa, também os de aplicação 
de corretivos e fertilizantes.

Quanto ao Linhas de Plantio, o produ-
tor pode otimizar o piloto automático 
para definir o melhor traçado. Conven-
cionalmente, ainda há uma dependên-
cia de a mão de obra definir o alinha-
mento do plantio. E essa definição es-
tá sujeita a erros, não fazendo da ma-
neira ideal.”

Estudo das operações - Por meio 
desse pacote, a Cocamar Máquinas faz 
todo o mapeamento da área do pro-
dutor com o uso de drone, leva os da-
dos para o Centro de Soluções Conec-
tadas da concessionária, onde é reali-
zado um estudo para definir o melhor 
traçado das operações de plantio, pul-
verização e colheita. Um software per-
mite simular vários cenários e definir 
qual a melhor condição possível pa-
ra executar determinada operação, re-
duzindo manobras, melhorando a efi-
ciência profissional e consumindo me-
nos combustível, entre vários outros 
benefícios.

Com relação à Conectividade, é possí-
vel à concessionária estar o tempo to-
do junto ao produtor, independente da 
distância ou limitações físicas. Antes 
havia dificuldades em executar uma 
grande quantidade de trabalho e nem 
havia como o produtor utilizar cem por 
cento dos seus equipamentos porque 

não havia capacidade de atender to-
dos os produtores a campo. O pacote 
de conectividade permite que a con-
cessionária consiga dar uma atenção 
especial ao produtor por meio de aten-
dimentos remotos, recorrendo à equi-
pe de especialistas do Centro de Solu-
ções Conectadas. Atendendo à distân-
cia, eles apresentam uma taxa de reso-
lução remota - sem contato presencial 
-, de praticamente 85% das demandas. 
Por meio das plataformas digitais, os 
profissionais estão sempre conectados 
ao produtor.

Pulverizadores - Finalmente, o paco-
te de Aplicação Localizada está em li-
nha quando se trata da otimização dos 
equipamentos que o produtor já pos-
sui e praticamente 100% dos pulveri-
zadores autopropelidos John Deere es-
tão aptos a executar esse trabalho. Ou 
seja, o cliente já tem a tecnologia e o 
objetivo da concessionária é fazer com 
que ele possa tirar proveito dela e re-
duzir o custo com herbicidas.

É possível com esse trabalho promover 
uma agricultura mais sustentável por-
que o herbicida só é aplicado onde há 
necessidade. Por meio de parceria com 
o Xarvio, o mapeamento dos talhões, 
feito por drone, identifica somente os 
pontos onde há plantas invasoras, con-
cebendo um mapa de aplicação cujos 
dados podem ser levados ao pulveri-
zador em um pendrive ou enviados re-
motamente.

Com isso, o pulverizador gerencia a li-
gação e o desligamento com base nes-
se mapa de aplicação. O equipamen-
to somente liga onde há planta dani-
nha, o que resulta em uma aplicação 
muito mais eficiente e sustentável para 
os produtores, havendo uma redução 
média de 60% no uso de herbicida.
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Usina de Biodiesel.

Usina de biodiesel  
entra em operação  
no início de 2022
Com capacidade de produção de 300 
toneladas/dia, a usina demandou inves-
timentos de R$ 42 milhões. A estrutu-
ra, inteiramente automatizada, vai gerar 
15 postos de trabalho, devendo consu-
mir soja produzida por cooperados que 
se enquadram no programa Selo Com-
bustível Social e têm direito a um valor 
adicional por saca. 

Linha diversificada - Com essa maté-
ria-prima que é o seu carro-chefe, a Co-
camar produz uma diversificada linha, 
agora acrescida de biodiesel e que con-

ta com óleo comestível, bebidas à base 
de soja prontas para o consumo, maio-
neses e rações animais. São produtos 
destinados ao mercado interno, além 
do farelo, que segue em grande parte 
para exportação.

A unidade de produção de biodiesel é 
a terceira indústria implantada desde 
2020 pela Cocamar em seu parque, um 
dos maiores e mais diversificados do co-
operativismo brasileiro (as duas primei-
ras foram as de rações animais e fertili-
zantes foliares/adjuvantes, em 2020).
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Declaração de Apoio 
e Engajamento com 
Pacto Global | ESG

Sustentabilidade 
| Boletim de 
comunicação de 
progresso em ESG

Com satisfação em poder continuar con-
tribuindo para um mundo melhor, reafir-
mo por meio deste documento o apoio 
e engajamento da Cocamar – Cooperati-
va Agroindustrial com o Pacto Global da 
ONU. Tendo em vista nossa preocupação 
com o cenário global atual, declaro nosso 
comprometimento com os 10 princípios 
universais e com o progresso dos Objeti-
vos de desenvolvimento Sustentável. 

Manifestando nosso empenho em inte-
grar os fatores ESG (Environmental, Social 
and Governance) em nossa cadeia de va-
lor, atuando junto as partes interessadas 
com objetivo de maximizar impactos po-
sitivos e mitigar os negativos, estamos in-
tegrados ao grupo de empresas da se-

A Cocamar se destacou em nível nacio-
nal ao ser eleita como a Melhor Coope-
rativa Agropecuária do Brasil, pela Re-
vista IstoÉ Dinheiro, na 18ª edição do 
prêmio que avaliou 31 setores da ativi-

Conteúdo 
Digital 

Exclusivo

Acesse e confira 
o vídeo com o 
Relatório de

Sustentabilidade

Sigla referente aos fatores ambientais, sociais e de governança.

gunda edição do Programa Ambição 
pelos ODS. 

Nosso empenho não se funda somen-
te na obrigação que toda empresa deve 
ter com a comunidade, mas na neces-
sidade de defender e promover os ob-
jetivos mais amplos de desenvolvimen-
to, de forma a encontrar equilíbrio entre 
o social, o ambiental e o econômico, on-
de todos possam prosperar sem deixar
ninguém para trás.

Divanir Higino da Silva
Presidente Executivo
Trecho do documento endereçado  
ao H.E. António Guterres -  
Secretário Geral das Nações Unidas.

dade econômica. De acordo com a Re-
vista, a liderança da Cocamar se deve 
ao  primeiro lugar obtido em quatro ca-
tegorias, sendo elas Responsabilidade 
social, Inovação e Qualidade, Recursos 
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Humanos e Sustentabilidade financeira.

 Além dessa premiação nacional, o com-
prometimento da Cocamar com o pro-
gresso do desenvolvimento sustentável 
garantiu a certificação na categoria OU-
RO do Selo ODS. 

A certificação foi concedida à Coca-
mar durante a realização do evento 
Summit Pacto Global Signatários da 
ACIM, Associação Comercial e Indus-
trial de Maringá, que em sua 3° edi-
ção, envolveu o primeiro, segundo e 
terceiro setores em debates com o 
tema “Como vencer a recessão com 
sustentabilidade”.

Foram auditadas 17 práticas ESG (sigla 
em inglês que significa environmental, 
social and governance, e corresponde 
às práticas ambientais, sociais e de go-
vernança), as quais garantiram à Coca-
mar o Selo ODS OURO, em reconhe-
cimento ao engajamento da coopera-
tiva com a sustentabilidade. Conheça 
agora algumas delas:

Ambiental

A Cooperativa foi reconhecida por uti-
lizar energia renovável em suas ope-
rações industriais e nas unidades, e 
por apresentar progresso em um dos 
principais temas ambientais. A utili-
zação de biomassa, painéis fotovol-
taicos e biogás faz a Cocamar se des-

tacar no quesito “Energia Limpa”.

Fonte: Portal Cocamar.

É importante ressaltar que em 2021 o 
fomento ao reflorestamento com a do-
ação de mudas nativas continuou e a 
Gestão Ambiental da COCAMAR pro-
grediu em alguns projetos fundamen-
tais para controle e monitoramento 
das questões ambientais na coopera-
tiva, como a implementação de indi-
cadores para controle de: Determina-
ção de Aspectos e Impactos Ambien-
tais (DAIAs) existentes nas suas indús-
trias e unidades, licenças, relatórios, 
processos, atendimento à legislação, 
e a determinação dos principais cená-
rios de emergências ambientais exis-
tentes, com a elaboração e simulação 
do Plano de Emergência e Contingên-
cia Ambiental.

Social

O cooperativismo é um modelo indiscu-
tível de responsabilidade social. A coope-
rativa representa a união de pessoas que, 
movidas pelos mesmos ideais, agregam 
seus esforços, somando forças, para que 
ao final, possam dividir os resultados. E 
é isso o que acontece na Cocamar, que 
apresenta um considerável progresso na 
quantidade de cooperados, na quanti-
dade de unidades operacionais e conse-
quentemente na geração de emprego 
para milhares de pessoas, contribuindo 
assim para a erradicação da pobreza. 
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Campanha de doação de alimentos - 
Em 2021, foram realizadas duas com-
panhas de arrecadação de alimentos, 
sendo a primeira em comemoração ao 
aniversário da cooperativa, denomina-
da Solidariedade em Dobro e a segun-
da, no mês de dezembro, denominada 
Campanha Solidária de Natal. Soman-
do a quantidade de alimentos arreca-
dados por cooperados e colaborado-
res nessas duas campanhas, foi possível 
doar 58.863 Kg de alimentos para pes-
soas em vulnerabilidade social.

Fonte: Formulário de registro de alimentos - 
Instituto Cocamar.

Governança

A Governança Cocamar é composta por 
15 princípios que são descritos para ga-
rantir a gestão e compliance dos pro-
cessos, seguindo as normas e a cultu-
ra da empresa.  Ela foi baseada nas me-
lhores práticas de gestão e governan-
ça do mercado e em práticas e certifi-
cações pré-existentes (ISO, OHSAS, SA, 
FLO, FSC, etc.) e levando em considera-
ção o contexto econômico, ambiental, 
social, de qualidade, entre outros.

Em 2021, o Sistema OCB promoveu 
mais um ciclo do Prêmio SomosCoop 
Excelência em Gestão, e como confir-
mação do compromisso da Cocamar 
com a governança e compliance, a co-
operativa foi reconhecida com o selo 
na FAIXA OURO no nível de maturidade 
RUMO A EXCELÊNCIA, que representa a 
categoria mais avançada da premiação.

Fonte: Portal Cocamar módulo CAP.

Fonte: Portal Cocamar módulo CRH.

Esse modelo segue 07 princípios, e um 
deles é o “Interesse pela comunidade”, 
e para colocá-lo em prática, a coopera-
tiva mantém o Instituto Cocamar, cujos 
principais projetos são:

Campanha União Solidária - Com o 
objetivo de gerar impacto social e trans-
formar vidas, essa iniciativa promove de 
forma equitativa, o investimento nas co-
munidades, a prática da intercooperação 
e a solidariedade. Desde 2018, por meio 
de sorteio de prêmios, as instituições do 
3° setor cadastradas puderam arrecadar 
recursos financeiros para executarem 
seus projetos com excelência e atender 
pessoas em vulnerabilidade social. 

Fonte: https://campanhauniaosolidaria.com.br/ 
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