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Cocamar é uma das organiza-
ções de destaque na publicação
anual Época Negócios 360º, da
Editora Globo, que avalia as

500 melhores empresas do Brasil e
cujos dados foram divulgados dia 7/10.
A cooperativa se saiu bem em todas as
práticas consideradas na análise da ges-
tão: Governança Corporativa, Inovação,
Pessoas, Sustentabilidade e Visão de
Futuro. A pesquisa é conduzida pela Fun-
dação Dom Cabral, parceira de Época
Negócios na iniciativa.

PONTUAÇÃO - Dentre as 500 melho-
res empresas do país, a Cocamar apa-
rece na 127ª colocação, totalizando
281 pontos, ante uma média geral de
257 e de 211 se levado em conta ape-
nas o setor em que ela atua, o Agro-
negócio. Por análise, é a 78ª em Aber-
tura/Capital Fechado, 89ª em Melhores
Práticas e a 228ª em Desempenho Fi-

nanceiro. No ranking que inclui apenas
empresas da Região Sul, sua posição é
a 19ª. 

AGRO - No segmento do Agronegócio,
a Cocamar é a 3ª mais bem posicio-
nada, tendo garantido o 1º lugar em
Pessoas, 4º em Visão de Futuro, 4º em
Sustentabilidade, 7º em Inovação,12º
em Desempenho Financeiro e 15º em
Governança Corporativa. 

AMADURECIMENTO - Segundo a pu-
blicação, entre outros aspectos houve
amadurecimento das equipes em torno
da transformação digital e de tecnolo-
gias inovadoras. Em Sustentabilidade,
as companhias ampliaram, no relatório
de desempenho, o uso de indicadores
desenvolvidos, tendo aumentado a pre-
sença daquelas com adesão ao Pacto
Global da ONU (40,3%), caso da Co-
camar.
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RECONHECIMENTO

Cocamar é destaque na Época Negócios

Pelo terceiro ano consecutivo, a Coca-
mar Cooperativa Agroindustrial foi re-
conhecida por possuir uma das vinte
melhores gestões de frotas do Brasil.
Durante a 6ª Conferência Global Parar,
promovida em transmissão ao vivo pelo
Instituto Parar, em outubro, a coope-
rativa alcançou o 5º lugar no ranking
The 100 Best Fleets Brasil, com o case
Vida Segura Cocamar.

MENÇÃO HONROSA – O gerente exe-
cutivo de Logística Integrada, Ezequiel
Scopel, foi destaque entre os profissio-
nais e recebeu menção honrosa na
premiação dos melhores gestores de
frota no Flexy Awards.  

PROPÓSITO - De acordo com o Insti-
tuto Parar, o objetivo da premiação é
distinguir empresas e profissionais
que organizaram o departamento de
frotas com soluções inovadoras, se-
guras, produtivas, sustentáveis e efe-
tivas, trazendo resultado não só para
a empresa, como para a sociedade. O
Parar realiza a edição brasileira da
premiação originada pela NAFA Fleet
Management Association dos Estados
Unidos.

CONQUISTA - “A premiação pelo ter-
ceiro ano consecutivo é uma conquista
da soma de esforços da equipe de ges-
tão de frotas da cooperativa e de todos

os colaboradores que entendem o pro-
pósito de proteção à vida e buscam

construir um trânsito mais seguro, hu-
mano e sustentável”, conclui Scopel.

E está entre as melhores em gestão de frotas



Entre as principais cooperativas brasileiras,
a Cocamar vem procurando cumprir o seu
papel com a preocupação de fazer cada
vez mais pelos produtores cooperados
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A
Cocamar vem trabalhando
muito, há anos, e com bons
resultados, no sentido de
impulsionar o desenvolvi-

mento dos produtores cooperados
nas regiões onde atua.

Seu objetivo é possibilitar que incor-
porem novas tecnologias e, a partir
daí, mais assertivos ao elevar seus
níveis de produtividade, aprimorem
a gestão, abram caminho para o
crescimento e se mantenham com-
petitivos.

Há mais de duas décadas, com uma
equipe técnica bem estruturada, a
cooperativa tem orientado produto-
res a implementarem, com o maior
aproveitamento possível, o progra-
ma de integração lavoura-pecuária-
floresta (ILPF). Com isso, centenas
de propriedades de diferentes por-
tes onde antes só havia pastos de-
gradados, nos estados do Paraná,
São Paulo e Mato Grosso do Sul,
tornaram-se unidades produtivas de
grãos e carnes, com retorno bem

superior em comparação aos pa-
drões regionais.

No norte paranaense, a presença da
Cocamar está igualmente associada
à preocupação com o desenvolvi-
mento técnico dos produtores, os
quais identificaram a cooperativa
como uma referência em segurança,
bem como em qualidade de produtos
e serviços, para concentrar os seus
negócios.

Na região paulista do Vale do Para-
napanema, novos horizontes se
abrem para fortalecer a economia
local e gerar oportunidades para
uma centena de produtores como
fruto da profícua parceria entre a
Cocamar, usinas e pecuaristas para
a reforma de áreas de cana e pas-
tagens a partir do cultivo de soja.

Em paralelo a tudo isso, estamos
avançando no objetivo de proporcio-
nar estabilidade à produção, por
meio do fornecimento de estruturas
de irrigação. Neste ano de 2020

foram instalados mais de 320 hec-
tares com pivô central e para 2021
já temos cerca de 1.300 hectares
confirmados e 7.350 em estudo de
viabilidade econômica.

Tão importante quanto tudo isso é
o fato de que todo o esforço para o
desenvolvimento acontece sobre
bases sustentáveis, como se pode
ver com a ILPF, o consórcio milho e
braquiária, a gestão do solo e tam-
bém, entre outras iniciativas, o pro-
grama de agricultura de precisão
levado a efeito com a participação
de nossa concessionária Cocamar
John Deere.

Entre as principais cooperativas
brasileiras, a Cocamar vem procu-
rando cumprir o seu papel com a
preocupação de fazer cada vez mais
pelos produtores cooperados, in-
cluindo as comunidades onde eles
estão inseridos, no sentido de que
possamos prosperar juntos e cons-
truir um futuro que seja melhor
para todos.

A cooperativa cumpre, historicamente, o papel de propiciar
desenvolvimento técnico e crescimento aos seus cooperados

Prosperar juntos
para um futuro melhor

PALAVRA DO PRESIDENTE

Divanir Higino,
presidente da Cocamar



U
ma categoria ainda relativa-
mente nova de produtor rural
começa a ganhar dimensão
com as oportunidades ofereci-

das por usinas no interior de São Paulo
e outras regiões do país. Em recente
viagem pela região oeste do estado vi-
zinho, o Rally Cocamar de Produtividade
foi saber como é isso. 

PRODUZIR PARA USINAS - O fornece-
dor, como é chamado no meio sucroe-
nergético o arrendatário de terras que
se especializa na produção de matéria-
prima para as usinas, vai ganhando es-
paço com a tendência de essas com-
panhias reduzirem sua operação na área
agrícola para concentrar esforços e in-
vestimentos em suas estruturas indus-
triais. 

JÁ NASCE GRANDE - Assim, a figura do
fornecedor – que nem sempre possui
terras, mas cultiva grandes extensões
com apurada visão empresarial e as
mais avançadas tecnologias – vai se tor-
nando comum. 

NOVA AGRO - Sediado em Presidente
Prudente (SP), o engenheiro agrônomo
Fabiano Pontes fez carreira como dire-
tor em usinas e há três anos, vislum-
brando a oportunidade, decidiu começar
o próprio negócio: fundou a Nova Agro
para produzir cana em terras arrenda-
das junto a indústrias do setor. Pontes
cultiva 14 mil hectares na soma das
áreas em três estados, distribuídas pelo
Pontal do Paranapanema, no oeste pau-
lista, a região de Astorga, no norte do
Paraná, e ao redor de Naviraí, ao sul do
Mato Grosso do Sul. 

REDUZIR - Segundo ele, algumas usinas
começam a diminuir sua presença na
produção de matéria prima, mas devem,

por questão estratégica, preservar uma
participação de 40%, cuidando de ca-
naviais num raio de até 40 quilômetros
de distância das unidades industriais.  

OPORTUNIDADE - Além do potencial
para continuar crescendo como forne-
cedor no segmento canavieiro, Pontes
se deparou mais recentemente com
uma nova oportunidade para diversificar
os negócios e avançar ainda mais rá-
pido: o programa de renovação de áreas
de cana e pastagens que vem sendo im-
plementado pela Cocamar no Pontal do
Paranapanema. 

TODOS GANHAM - Neste ano a coope-
rativa de Maringá (PR) arrendou cerca
de 20 mil hectares de três usinas –
Cocal, Atvos e Umoe Bioenergy, situa-
das respectivamente em Paraguaçu
Paulista, Teodoro Sampaio e Sandovalina

– e repassou para um grupo de 70 pro-
dutores cooperados que selecionou em
seu quadro, para fazer a rotação com
soja. Um bom negócio para todos: além
da economia, as usinas ganham com a
recuperação da fertilidade do solo e o
consequente aumento da produtividade

dos canaviais; os produtores, por sua
vez, têm a chance de ampliar suas áreas
de cultivo de soja, ao passo que a Coca-
mar, responsável pela organização dessa
nova fronteira e a prestação de orien-
tação técnica nas lavouras, se beneficia
ao fornecer os insumos e receber a pro-

RALLY COCAMAR

Altamente profissional, tecnológico e especializado na produção de matéria-prima em terras
arrendadas junto a usinas, ele agora incorpora a soja em programa de renovação de canaviais

Fornecedor, categoria
de produtor que nasce grande
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O coordenador do programa, Marco Antonio de Paula, gerente
de negócios da Cocamar, e o produtor Fabiano Pontes



dução, cumprindo a função social de ge-
rar mais renda aos cooperados. 

UM BOM NEGÓCIO - Pontes, que já
havia arrendado 1,4 mil hectares junto
a Atvos, em Teodoro Sampaio, incorpo-
rou mais 1 mil hectares no mesmo mu-
nicípio, disponibilizado pelo programa da
cooperativa. Ele conta que, até algum
tempo, tinha receio de investir na reno-
vação dos canaviais com soja, por ser
esta uma cultura sem tradição na re-
gião. No entanto, quando soube que a
iniciativa se encontra ancorada na Co-
camar, não hesitou em participar. “Fazer
a reforma das áreas com soja é
atraente, também, pela rentabilidade
que a cultura oferece no momento”,
afirma. 

ROTAÇÃO - A cada cinco anos, quando
termina o ciclo natural da cana, as áreas
passam por uma rotação com a finali-
dade de recuperar a fertilidade do solo
e também de quebrar o ciclo de pragas
e doenças. “É uma limpeza”, diz Pontes,
que planejou suas atividades para reno-
var 15% de canaviais a cada ano. 

APOSTA - “Com a segurança oferecida
pelo programa eu pretendo, a partir de
agora, fazer toda essa renovação com
soja”, acrescenta o produtor. Ele in-
forma que vem se estruturando para,
nos próximos anos, ter condições de
cultivar entre 4 a 5 mil hectares com a
oleaginosa. Segundo Pontes, depois de
passar pela rotação, o solo possibilita
que o canavial tenha um aumento médio
de produtividade de 10% durante o
novo ciclo. 

VELOCIDADE - Coordenador do pro-
grama da Cocamar, o gerente de negó-
cios Marco Antônio de Paula comenta
que a adesão à iniciativa de produtores
de grande porte como Fabiano Pontes,
tende a imprimir ainda mais velocidade

à expansão da renovação das áreas de
canaviais e pastagens. “O potencial de
crescimento é muito grande”, afirma.
Além do interesse das usinas em ofe-
recer cada vez mais terras para a re-
forma de canaviais, um estudo da
própria cooperativa aponta que so-
mente nas regiões vizinhas de solos
arenosos do noroeste do Paraná,
oeste de São Paulo e sul do Mato
Grosso do Sul, haveria ao menos sete
milhões de hectares, grande parte dos
quais ocupados por pastagens – em
sua maioria degradada. 

REVITALIZAR - “De um lado, há enor-
mes extensões de pastagens com baixo
retorno econômico, conduzidas com
práticas ultrapassadas. De outro, te-
mos a solução para revitalizar essas
áreas com modernas tecnologias e am-
pliar substancialmente a média de pro-
dutividade da pecuária”, enfatiza de
Paula. 

INTERESSE - Ele comenta que a segu-
rança e os resultados oferecidos pelo
programa de renovação de áreas de ca-
naviais e pastagens conduzido pela Co-
camar e seus parceiros, têm atraído um
número cada vez maior de produtores
interessados em aderir. 

FORTE EXPANSÃO - O histórico do pró-
prio programa deixa isso claro. No ciclo
2019/20, quando foi realizado como pi-
loto, eram 5,2 mil hectares e 19 pro-
dutores. Nesta temporada 2020/21, já
são 25 mil hectares entre áreas de
cana e pastos e a tendência é que con-
tinue avançando em escala geométrica
nos próximos anos. 

RALLY COCAMAR - Patrocinam a sexta
edição do Rally Cocamar de Produtivi-
dade: Fairfax Brasil Seguros Corporati-
vos, Viridian Fertilizantes, Sicredi União
PR/SP, Basf e Zacarias Chevrolet (prin-

cipais), Texaco Lubrificantes, Estratégia
Ambiental, Cocamar Máquinas, Coca-
mar Irrigação, Nutrição Cocamar e Zoe-
tis (institucionais), com o apoio do
Comitê Estratégico Soja Brasil (Cesb),
Aprosoja-PR e cooperativa de serviços
de agronomia Unicampo.

Pontes planejou
suas atividades para

renovar 15% de
canaviais a
cada ano
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L
ugar da mulher é onde ela quiser.”
A frase da jovem cooperada
Amanda Piteri Alcântara, 28 anos,
de São Sebastião da Amoreira, re-

gião de Londrina (PR), resume a sua de-
terminação em participar ativamente da
gestão de uma fazenda de 169 hectares,
ao lado do irmão Allan, de 32, do pai Ivan
Alves Alcântara e da mãe Sandra Marli
Piteri. O Rally Cocamar de Produtividade
foi até lá para conhecer o trabalho reali-
zado por essa produtora. 

PARTICIPAÇÃO FEMININA - Mãe de
Valentina, de sete anos, Amanda men-
ciona ter ouvido de algumas pessoas
não acostumadas ao trabalho feminino
que lugar de mulher não é na agricul-
tura. Engano: se sabe que atualmente,
segundo dados oficiais, 36% das pro-
priedades rurais do país já são coman-
dadas por mulheres. Elas estão pre--
sentes também, em número cada vez
maior, em funções técnicas como agro-
nomia, zootecnia e medicina-veteri-
nária.  

SUCESSÃO - Para a própria Amanda, até
alguns anos, era improvável que viesse a
ser uma sucessora no negócio da família.
Na universidade, chegou a fazer o curso
para seguir a carreira de esteticista.
Porém, como a família reside em Londrina
e a fazenda precisava ser administrada
tal qual uma empresa, houve uma revira-
volta em seus planos: a sucessão foi o
caminho natural e o pai, de 80 anos, deu
todo o apoio e incentivo. 

BARRACÃO - Amanda lembra que uma
de suas primeiras atitudes ao participar
da gestão do negócio familiar foi reorga-
nizar o barracão onde ficam guardados
os maquinários. Dispensou o que não ser-
via mais e deixou as ferramentas e peças
à mão, cada qual em seu lugar. 

MAQUINÁRIO - A estrutura de máquinas
se encontra desatualizada, mas, aos pou-
cos, com o equilíbrio financeiro da pro-
priedade, a ideia é começar a investir na
sua modernização. Para a colheita ainda
é preciso contar com prestadores de
serviços. A produtora fez curso de tra-
torista e diz querer aprender de tudo
“para saber como é feito e poder exigir”. 

DEU CERTO - As principais decisões ainda
são tomadas em conjunto e há três anos
Amanda incorporou de vez à sua vida a
rotina de produtora rural. No início, diz
ter ficado receosa e hoje, mais habituada
à experiência, se sente feliz e afirma que
até prefere o ambiente da fazenda a
estar na cidade. 

SEMENTES - A 750 metros de altitude
em média, a propriedade com 80% de
teor de solos argilosos apresenta condi-
ções adequadas para a produção de se-
mentes, tanto que a totalidade das la-
vouras de soja está voltada a esse obje-
tivo. No inverno, as terras são ocupadas
por milho. 

NA TERCEIRA SAFRA - A produtora inicia
agora a sua terceira safra de verão. Na
primeira, correspondente ao ciclo 2018/
19, foram muitas as dificuldades: estava
no início do aprendizado, o clima não aju-
dou e a média de soja por hectare se re-
sumiu a 43,3 sacas. Mas no período
seguinte (2019/20), sentindo-se mais
segura e com a chuva chegando nos mo-
mentos necessários, colheu a média de
66 sacas, que ficou dentro das expecta-
tivas.  

APRENDENDO – Em seu dia a dia, a jo-
vem tem a companhia diária do funcioná-
rio Francisco Batista, que reside na fa-
zenda há 18 anos, e a orientação técnica
prestada pela Cocamar, por meio do en-

genheiro agrônomo Felipe Sutil. É ele, por
exemplo, quem faz a regulagem da plan-
tadeira e ajuda na escolha dos insumos,
na seleção das variedades mais adequa-
das e acompanha no controle de pragas
e doenças. 

NA COOPERATIVA - “Nos sentimos
muito satisfeitos com o atendimento e a

participação na Cocamar”, afirma a pro-
dutora. É na unidade da cooperativa em
São Sebastião da Amoreira, sob a gerên-
cia de Claudinei Donizete Marcondes, que
ela adquire os produtos de que precisa e
comercializa a safra. A Cocamar é tam-
bém um modelo de participação feminina,
com mais de 15% do quadro de associa-
dos formado por mulheres.  
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Em São Sebastião da Amoreira e Abatiá, no nor te do estado,
mulheres de perfis diferentes se destacam à frente dos negócios

Jovem produtora conquista
espaço na sucessão

RALLY COCAMAR

Amanda Alcântara: procurando aprender de tudo; aos 28 anos,
a esteticista conta com o suporte técnico da cooperativa

Com o agrônomo Felipe Sutil e o gerente Claudinei
Donizete Marcondes: confiança para crescer

Veja o vídeo desta
matéria acessando

o QRCode





Cultivar uma região de relevo ondulado
não é para qualquer produtor. As limita-
ções do terreno restringem a operação
com máquinas e é preciso saber fazer
isso sem danificar o solo, para não de-
sencadear a erosão.

Os altos e baixos na paisagem são uma
característica em Abatiá, município do
norte do estado, a 124 quilômetros de
Londrina, o que não impede o trabalho
do casal José Carneiro, de 75 anos, e
Rosângela Rodrigues de Jesus, a Rose,
de 50. Cuidando pessoalmente de cada
detalhe da fazenda, eles cultivam 1,258
hectares de lavouras de grãos - soja no
verão e milho no inverno - e há também
363 hectares de pastagens, onde estão
alojadas 530 matrizes nelore.

RALLY - O Rally Cocamar de Produtivi-
dade foi até lá para conhecer a fazenda
e também o dia a dia da produtora Rose,
que está nessa lida desde 2002. Casa-
dos em 1998, eles têm uma filha de 18
anos e residem em Cornélio Procópio, a

56 quilômetros. Todos os dias se deslo-
cam até a propriedade, aonde chegam
cedo e só retornam à noite. 

REALIZAÇÃO - Com graduação em co-
mércio exterior, Rose diz se realizar
mesmo é no campo, onde participa das
decisões e está à frente de uma equipe
de dez funcionários. “A gente sabe o
quanto é mais difícil um relevo como
esse, mas, na medida do possível, esta-
mos dando conta do recado”, afirma a
produtora. 

DESAFIO - A soja eles cultivam desde
2002 e atualmente são assistidos nessa
lavoura pelo engenheiro agrônomo Dou-
glas Cibotto, da unidade da Cocamar em
Nova Fátima. Na safra 2019/20, colhida
no início deste ano, a média foi de 62,8
sacas por hectare, considerada satisfa-
tória. “Nosso maior desafio é justa-
mente cultivar o relevo acidentado”, diz
Rose, lembrando que nem todas as má-
quinas e implementos se adaptam às
condições oferecidas pelo terreno. 
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Produzir em relevo ondulado não é para qualquer um

A integração lavoura-pecuária-floresta
(ILPF) é uma tendência na região de
Nova Londrina (PR). Com a presença da
Cocamar, que em 2018 absorveu as es-
truturas da Copagra, parcerias entre
agricultores e pecuaristas, para poten-
cializarem os seus negócios, começam
a se tornar mais comuns.

AVANÇO DA SOJA - Juscelino Félix Fa-
rina, por exemplo, começou fazendo in-
tegração há dois anos e, nesse período,
sua área saltou de 29 para 121 hecta-
res, parte delas de Oscar da Silva. Tra-
dicional pecuarista, Farina lembra que,
atento ao avanço da soja na região, deu
início ele próprio à atividade agrícola há
cinco anos, investindo no cultivo da ole-
aginosa. 

BRAQUIÁRIA - Na primeira safra, por
causa da estiagem, a produção foi pe-
quena, apenas 16,9 sacas por hectare;
na segunda, no entanto, após proteger o
solo com braquiária, a média evoluiu para

41,3 sacas/hectare. A Cocamar é tam-
bém uma parceira do produtor: além de
oferecer insumos e fazer a comercializa-
ção, a unidade local da cooperativa pres-
ta orientação técnica, por meio do en-
genheiro agrônomo Willian Fogassi. 

MELHORA DO SOLO - “Com a integra-
ção eu melhorei a condição do solo e,
consequentemente, as pastagens”,
afirma Farina, salientando que esse é o
caminho mais viável para aquela região
arenosa, em grande parte formada por
pastagens degradadas. “Os pecuaristas
estão enxergando isso e puxando con-
versa sobre integração”, afirma o pro-
dutor, destacando que o gado precisa
de comida boa e conforto. 

SEGURO - Outro ponto que, a seu ver,
gera mais confiança na atividade é o fato
de a Cocamar, por meio da sua corre-
tora, disponibilizar um seguro adequado
às condições da região. “No primeiro
ano eu deixei de fazer seguro e tive que

vender algumas novilhas para pagar as
contas”, recorda-se. 

ILPF - Outro fato a considerar é que o
ILPF valoriza o capital, no caso a proprie-

dade. E, nas áreas de pastos recupera-
dos, a ocupação média acaba ficando em
2,5 cabeças por hectare, bem acima de
1 cabeça do sistema tradicional, onde
falta comida. 

Integração cresce em Nova Londrina

Rosângela, a Rose: desde 2002 enfrentando
as limitações de cultivar em solo acidentado

Na propriedade de Farina, em Nova Londrina:
“melhorei as condições do solo”

RALLY COCAMAR





O
período de semeadura é sem-
pre de intensa movimentação.
Neste ano, muitos produtores
realizaram a operação com o

parque de maquinários e equipamentos
renovado. Diante dos bons resultados
com as colheitas e as oportunidades
oferecidas pelo mercado, investimentos
foram canalizados para a incorporação
de novas tecnologias. Os pátios das con-
cessionárias estão vazios.

PLANTADEIRAS - A família Damázio, em
São Jorge do Ivaí, região de Maringá,
adquiriu plantadeiras de última geração,
adequadas ao avanço da agricultura de
precisão que implementam em suas ter-
ras. São unidades modelo RowComan-
der da John Deere que, por meio de
sensores, fazem o desligamento auto-
mático ao trafegar sobre linhas já se-
meadas. Com isso, garantem economia
de sementes e o aproveitamento de
cada metro quadrado nos talhões. Se
quiser, o proprietário pode acompanhar
tudo por meio do aparelho celular. 

VALE A PENA - “Estamos tendo uma
boa economia de sementes”, afirmou
Leonardo Damázio, que foi visitado no
dia 20/10 pela equipe do Rally Cocamar
da Produtividade. Cultivando 700 hec-
tares em companhia do irmão Eduardo,
Leonardo diz que para crescer é preciso
estar atualizado em matéria de tecno-
logias. “Vale a pena investir, o retorno
é garantido e geralmente vem até antes
do que a gente imagina.” 

VERTICALIZAR - Os Damázio planejam
suas atividades para verticalizar a pro-
dução, elevar os níveis de produtividade
e racionalizar custos. “Comprar mais
terra ficou impraticável, está muito
caro, então o caminho é produzir mais
com o que temos”, afirma Leonardo,

que é engenheiro agrônomo e tem 31
anos. 

SUSTENTÁVEL - Em Ivatuba, também
na região de Maringá, desta vez o pro-
dutor Ângelo Celestino não investiu em
novas máquinas, mas nos últimos anos
ele estruturou-se com o que havia de
melhor - tratores, plantadeiras, colhei-
tadeira e pulverizador, todos John
Deere. Bem cuidada, a frota está im-
pecável. “Gosto de tudo bem arru-
mado”, diz Ângelo, de 85 anos, que há
21 deu os primeiros passos no cultivo
sustentável nos 193,6 hectares da Fa-
zenda Estrela, ao adotar um bem pla-
nejado programa de rotação de cultu-
ras. Com isso, entra ano, sai ano, o
produtor se sobressai entre as maio-
res produtividades de sua região.

CONSÓRCIO - A sustentabilidade, aliás,
é algo do qual Gladimir Perin Clemens,
de 50 anos, do mesmo município, não
abre mão. São 150 hectares onde ele

faz no inverno o consórcio de milho e
capim braquiária para proteger o solo e
garantir um bom plantio direto. 

SUCESSÃO - As trajetórias desses três
produtores apresentam um ponto em
comum. Jovens ainda e bem prepara-
dos, Leonardo e Eduardo Damazio suce-
dem ao pai José na gestão da
propriedade, enquanto Ângelo conta
com a parceria do filho Sidnei e da filha
Tânia na condução da propriedade. Já
Gladimir está encaminhando o filho João

Henrique, de 16, que diz gostar da ati-
vidade rural e pensa em cursar agrono-
mia. “Eu comecei a trabalhar aos 16
anos e estou aqui até hoje, firme”, sorri
o produtor. 

ACOMPANHAMENTO - O Rally foi
acompanhado em São Jorge do Ivaí e
Ivatuba do supervisor técnico em agri-
cultura de precisão da concessionária
Cocamar John Deere, Bruno Guidi, e do
especialista em agricultura de precisão,
André Aguilera. 
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Diante dos bons resultados com as colheitas e as opor tunidades oferecidas pelo
mercado, investimentos foram canalizados para a incorporação de novas tecnologias

Produtores modernizam
seus maquinários

Leonardo Damázio: a família planeja suas atividades para verticalizar a produção 

Plantadeira com sensor que evita a sobreposição de sementes 

Veja o vídeo desta
matéria acessando

o QRCode





Mais de 350 máquinas estão atual-
mente conectadas à concessionária Co-
camar John Deere, que acompanha toda
a movimentação delas, em tempo real,
desde o seu Centro de Suporte a Ope-
rações em Maringá. 

Conforme explica o superintendente de
concessionária, Arquimedes Alexandri-
no, técnicos monitoram atentamente
toda a operação executada pelas máqui-
nas, nas mais diferentes regiões. 

PLANEJAMENTO - Para chegar a esse
estágio é preciso que seja feito antes
um planejamento, o qual começa nas
colheitas de soja e milho anteriores,
quando vão ser gerados mapas de pro-
dutividade. Quase sempre os proprietá-
rios das máquinas trabalham com taxa
variável, utilizando maior ou menor
quantidade de insumos nos talhões, de
acordo com as necessidades detectadas
nos mapas.  

AVALIAÇÃO DETALHADA - Alexandrino
informa que quando o produtor procura
a concessionária para fazer uma aquisi-
ção, é procedida uma avaliação deta-
lhada de qual máquina e plantadeira mais
se adequam às características da pro-
priedade. Após isso, é verificada a co-
nectividade – as máquinas precisam
estar conectadas pela internet ao Cen-
tro de Suporte a Operação – para que
se possa extrair todas as informações
disponibilizadas pelas mesmas, como
operação, consumo, rendimento e ou-
tras, que vão se somar às informações
agronômicas. 

BANCO DE DADOS - “Com todo esse
banco de dados é possível tomar a me-
lhor decisão para o produtor ter o ge-
renciamento mais eficaz da pro-
priedade e aumentar a sua produtivi-
dade”, salienta o superintendente,
mencionando que a concessionária par-
ticipa diretamente do planejamento e
das operações do produtor a campo, o
que proporciona a ele mais segurança
em sua atividade.  

INFORMAÇÕES - O superintendente
explica que por meio do sistema JD
Link, pelo qual a máquina é conectada
ao Centro de Suporte, é possível
saber, também, entre muitas outras
informações, como está o consumo de
combustível, a eficiência, a quantidade
de horas trabalhadas, as horas para-
das e até mesmo detectar um pro-

blema. “Se houver um problema, a
gente pode fazer interferências remo-
tas na máquina ou entrar em contato
com o produtor para informá-lo da si-
tuação”, diz Alexandrino, acrescen-
tando que, não raro, o cliente, du-
rante uma operação, nem sempre
percebe que algo não esteja funcio-
nando bem.

Concessionária monitora
mais de 350 máquinas 

O superintendente de
concessionária, Arquimedes

Alexandrino, com Bruno Guidi e
André Aguilera, respectivamente
supervisor técnico e especialista

em agricultura de precisão,
da concessionária Cocamar

John Deere; na tela, a
propriedade da família Damázio,

de São Jorge do Ivaí
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O
comprometimento de uma
concessionária de máquinas
agrícolas John Deere em ofe-
recer o melhor resultado aos

seus clientes pode ser avaliado pelo que
aconteceu há algum tempo com o pro-
dutor Fabrício Maestrello, cooperado da
Cocamar. 

MAIS COM O MESMO - Há cinco anos
produzindo soja e milho nos solos are-
nosos de Paranacity e imediações, no
extremo noroeste do Paraná, Maestre-
llo, 41, conta que depois de expandir
suas áreas resolveu focar no aprimora-
mento das médias de produtividade e na
gestão dos negócios. “Em vez de conse-
guir mais terras, é preferível crescer
verticalmente, tirar mais do mesmo ta-
lhão, otimizar o que já temos’, diz. 

TERRAS PRÓPRIAS E ARRENDADAS -
Ele cultiva 72,6 hectares em terras pró-
prias e 411 em arrendamento, além de
incorporar recentemente outros 363
hectares como participante do pro-
grama de renovação de áreas de cana e
pastagem que vem sendo implementado
pela Cocamar na região oeste paulista.   

POTENCIAL PRODUTIVO - Seu objetivo,
em resumo, é criar condições para ex-
plorar todo o potencial produtivo das la-
vouras e racionalizar custos, lembrando
que nos últimos cinco anos, nas terras
de baixo teor de argila do noroeste pa-
ranaense – que variam entre 15 e 30%
- suas médias foram de 50 sacas de soja
e 74,3 sacas de milho por hectare.  

COMO TUDO COMEÇOU - Na busca por
evoluir, há menos de dois anos o produ-
tor, que é graduado em administração
de empresas, dirigiu-se à concessionária
Cocamar John Deere em Maringá, ci-
dade onde reside, para adquirir um tra-
tor. “Eu não tinha muito conhecimento
sobre agricultura de precisão e optei
por uma versão sem piloto automático”,
explica Maestrello. Durante o atendi-

mento, ao dialogar com especialistas de
empresa, ele acabou descobrindo que as
soluções para crescer em sua atividade
estavam ali, em forma de modernas tec-
nologias. 

PARQUE DE MÁQUINAS - “Fui conhe-
cendo melhor a agricultura de precisão
e decidi, então, investir na estruturação
de um parque de máquinas voltado para
esse fim”, conta o produtor. O trator
recebeu piloto automático e, na sequên-
cia, ele comprou uma plantadeira dotada
de transmissão variável e desligamento
de semente linha a linha, seguida da
aquisição de uma colheitadeira S550,
com mapa de produtividade e telemetria
(transmissão de dados em tempo real,
o JD Link). 

TRATOR E PULVERIZADOR - Um trator
mais tecnológico, modelo 7210, espe-
cialmente preparado para agricultura de
precisão, foi o investimento seguinte.
Por fim, o conjunto completou-se com a
chegada de um pulverizador 4025, pos-
sibilitando assim que os equipamentos,
todos dotados de piloto automático e
outros recursos, ficassem conectados,
oferecendo ao produtor a comodidade
de acompanhar suas operações por
meio do aparelho celular. 

EFICÁCIA - “O produtor Fabrício Maes-
trello montou um ecossistema para tra-
balhar com agricultura digital”, explica o
especialista em agricultura de precisão
da concessionária, Bruno Guidi, assina-
lando que o mesmo passou a desenvolver
suas atividades de forma ainda mais as-
sertiva e com maior eficácia no gerencia-
mento. Segundo Guidi, ele conta agora
com mapas e dados estatísticos para
avaliar o desempenho, criar um histórico
e saber exatamente que quantidades exa-
tas de corretivos e fertilizantes devem
ser depositadas nas áreas sem que haja
desperdício ou falta dos mesmos. 

ALTERAÇÃO - Mastrello conta que,

recentemente, durante aplicação de
fertilizante, observou pelo celular que
a quantidade por hectare sofrera
uma repentina e brusca alteração de
um lote para outro. Imediatamente
entrou em contato com o operador
para comunicar-lhe o ocorrido e fa-
zer a correção. “Pelo método con-
vencional, eu nunca saberia disso”,
comenta.

DIAGNÓSTICO DE SOLO - Demons-
trando estar interessado em trabalhar
com as melhores tecnologias, o produ-
tor aceitou uma sugestão da conces-
sionária para evoluir ainda mais. Nesta
safra de verão 2020/21, ele conta com
os serviços de uma empresa de tecno-
logia em diagnóstico de solo, a Crop-
man, para a adoção de uma série de
manejos localizados, a chamada “ges-
tão por metro quadrado”, conforme
define o seu diretor e sócio, Henrique
Junqueira Franco. 

MAPAS - “Utilizando algorítimos de úl-
tima geração, produzimos mapas de
zonas permanentes de manejo de am-
bientes de produção, bem como diagnós-
tico de compactação de solo”, explica
Franco, ao salientar que todas essas in-
formações permitem o uso racional de
insumos, a adoção correta de cultivares,
e de práticas de preparo de solo a pro-
fundidade variável. “O resultado está na
economia, eficiência, produtividade e
sustentabilidade do produtor.” 

DIAGNÓSTICO - Com um equipamento
de condutividade elétrica acoplado a um
veículo com o qual se percorre a pro-
priedade, é possível ter em mãos um de-
talhado diagnóstico do solo. Segundo
Oswaldo Junqueira Franco, irmão de
Henrique e também sócio da Cropman,
a “gestão por metro quadrado” é um
refinamento da agricultura de precisão,
“é como chegar à fronteira do conheci-
mento nesse assunto”.

AGRICULTURA DE PRECISÃO
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Produtor faz mais com o mesmo
Fabrício Maestrello, de Paranacity, estrutura conjunto de máquinas
para trabalhar com agricultura digital e otimizar seus resultados

Agricultor descobriu que solução para crescer estava nas modernas tecnologias



O
princípio da agricultura de
precisão é o manejo dos fa-
tores que causam variações
no resultado da fazenda,

aplicando o insumo certo, no momen-
to certo, na forma correta, na quan-
tidade certa e no local certo e uma
das tecnologias com maior poten-
cial para caracterizar a variabilidade
natural que ocorre nos solos agrícolas
é a condutividade elétrica aparente
(CEa).

O uso da condutividade elétrica apa-
rente para estudo do solo é relativa-

mente antigo e é muito utilizados nas
indústrias de mineração e do petróleo.
Recentemente seu uso na agricultura
vem ganhando importância, motivo
pelo qual a Cocamar, através de uma
parceria da concessionária John Deere
e com a CROPMAN (empresa especia-
lizada no mapeamento de solos por
condutividade elétrica aparente) vem
divulgando este método de avaliação,
que consiste em sensores conduzidos
por veículos agrícolas, ao longo das la-
vouras, fazendo a leitura da condutivi-
dade elétrica aparente durante o
trajeto pelos talhões.

Um aliado preciso e poderoso na identificação da variabilidade do solo
começa a ser utilizado por agricultores assistidos pela Cocamar

Vantagens da condutividade
elétrica aparente do solo 
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Figura 1. Sensores de CEa do solo: por resistividade elétrica, mostrando os discos
que precisam estar em contato com o solo (esquerda); sem contato nenhum com solo

(centro) e por indução eletromagnética, que é conduzido sobre o solo (direita) 



APLICAÇÃO - Uma importante aplicação
da CEa para a agricultura brasileiras é
no direcionamento de amostras do solo,
podendo auxiliar na confecção de mapas
de fertilidade ou criação de zonas de ma-
nejo. 

CLASSIFICAÇÃO - Apesar da agricul-
tura de precisão vir ganhando importân-
cia no Brasil ainda é comum que o
manejo da fazenda seja realizado com
dados e informações de poucos locais
(pontos amostrais) ao longo das áreas,
seja por conta da dificuldade ou do custo
operacional. A definição se dá basica-
mente pela expertise do técnico respon-
sável pelo levantamento ou pelas
experiências práticas e visual do produ-
tor, e é nesse sentido, que a CEa pode
auxiliar na classificação do solo e dos
ambientes de produção, uma vez que
fornece dados em alta densidade, per-
mitindo a delimitação mais assertiva da
variabilidade do solo existente nas áreas
(Figura 2), além de ganho de tempo e
economia de recursos.  

FERTILIDADE - Outra aplicação dos sen-
sores de CEa do solo é no auxílio à alo-
cação de amostras para caracterização
espacial da fertilidade do solo. Isso por-
que a amostragem inadequada de solo
em grade ocasiona adubações inconsis-
tentes com as reais necessidades do
solo e da cultura. Porém, devido aos
custos envolvidos, frequentemente a
densidade amostral praticada no Brasil
é ineficiente. Assim, a partir de potentes
algoritmos que cruzam dados variados
do talhão (textura, fertilidade, forma do
relevo, topografia dentre outros) a
amostragem de solo direcionada pela

CEa pode reduzir a necessidade de
amostras para representar a mesma
propriedade do solo. 

AVANÇO - Paralelamente a isso, os
dados de CEa podem ser usados como
informação auxiliar na interpolação e
criação de mapas de prescrição de fer-
tilizantes. A figura 3 mostra a seme-
lhança entre dois mapas do teor de
argila de um canavial, sendo um cons-
truído por meio de 300 amostras de
solo (3 amostras por hectare) e outro
por apenas 40 amostras (2,5 hectares
por amostra) alocadas de forma direcio-
nada e utilizando os dados de CEa para
preparação dos mapas. Isso mostra que
o uso da CEa do solo representa um
grande avanço para a caracterização
dos solos. 

ZONAS DE MANEJO - Por fim, é possí-
vel, por meio do uso das informações de
CEa associados a dados de solo e alti-
metria, determinar zonas de manejo,
como as que a empresa CROPMAN vem
realizando juntamente com a Cocamar
(Figura 4)  aonde a variabilidade do solo
é identificada e utilizada para a criação
das zonas de manejo, as quais serão a
base para recomendação e aplicação
dos insumos na dose certa, no local ade-
quado e no tempo certo conforme po-
demos ver na Fazenda Júlia em Parana-
city (figura 5).

VANTAGENS - Os equipamentos exis-
tentes no mercado podem utilizar dife-
rentes métodos de mensuração, sendo
que o método de indução eletromagné-
tica (que vem sendo utilizado pelo Coca-
mar em parceria com a CROPMAN)

apresenta a vantagem de mensurar a
condutividade elétrica aparente sem en-
trar em contato direto com o solo (Fi-
gura 1), inclusive sendo o método
preferencial no Paraná, pelo plantio di-
reto ser uma prática comum, o que di-
ficultaria a utilização de outros métodos
que necessitassem contato com o solo. 

INFLUÊNCIAS - Independentemente do
método utilizado, diversas propriedades

do solo influenciam o sinal elétrico do
sensor, como umidade do solo, capaci-
dade de troca de cargas, presença de
sais, compactação, dentre outros. Uma
característica interessante da variabili-
dade espacial da CEa é a sua alta repe-
tibilidade ao longo dos anos; o valor
absoluto se altera, mas as manchas/re-
giões visualizadas nos mapas se man-
tém; logo, não é necessário realizar
constantes mapeamentos.
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Figura 3. Mapa de variabilidade espacial do conteúdo de argila do solo de
um canavial com 100 ha, comparando os resultados de uma amostragem
direcionada pela CEa e uso dos dados na interpolação (à esquerda) com

uma amostragem densa sem o uso da CEa (à direita).

Figura 4. Mapa de condutividade elétrica e mapa de zonas de manejo confeccionadas
com dados de CEa na parceria da  CROPMAN com a Cocamar máquinas

Figura 5. Aplicação planejada conforme zonas de manejo definidas por
Condutividade Elétrica (esquerda) e mapa de aplicação realizada (direita)

Figura 2. Ambientes de Produção caracterizados por técnicas usuais
(à esquerda) em canavial com 28 ha, comparado à informação de
variabilidade espacial que um sensor de condutividade elétrica
aparente do solo (EM38-MK2® - Geonics) pode fornecer (à direita)





E
specialista em fertilidade do
solo e nutrição de plantas, o
pesquisador da Embrapa Soja,
Adonis Moreira, ressalta que o

solo é um sistema totalmente hetero-
gêneo: “Quando você olha o solo em
uma propriedade rural, ele parece igual
em toda a área, mas não é bem as-
sim”, afirmou ele à Concessionária Co-
camar John Deere, comentando sobre
agricultura de precisão.  

DETALHES - Moreira explica que, inva-
riavelmente, cada local apresenta uma
característica distinta, pois há teores
de argila diferentes, um nível mais
baixo ou mais alto de fósforo, enfim. Em
resumo: há vários detalhes que influen-
ciam a característica do solo e o pro-
dutor precisa saber como lidar com
isso. 

AMOSTRAGEM - “Temos várias tecno-
logias com as quais podemos minimizar
essas diferenças, mas é preciso, pri-
meiro, fazer um mapa de colheita para
saber quais são as áreas mais produ-
tivas e as menos produtivas da pro-
priedade”, orienta Moreira. A partir
daí, segue, é possível ter uma amos-
tragem de solo. “O mais argiloso, por
exemplo, tem maior capacidade de re-
tenção de água, é mais vivo. Então, é
bom primeiro avaliar esse tipo de solo
e, posteriormente, fazer uma análise
química.”

FATORES - Quando se vê o mapa de
acidez no solo, há pontos mais e menos
ácidos. Da mesma forma, o teor de
matéria orgânica pode variar. “Essa é
a variabilidade no conceito da fertili-
dade do solo. Há mais de 50 fatores
que influenciam a produtividade”, co-
menta o pesquisador, exemplificando

que em lugares mais quentes, a planta
respira mais durante a noite, produ-
zindo menos energia, o que diminui a
produtividade. Por isso, as regiões
mais altas são as mais produtivas, ao
contrário das mais baixas. 

PALHADA - Segundo Moreira, a pa-
lhada é fundamental – e não apenas
para o plantio direto. “Quanto maior o
volume de palha, maior será a disponi-
bilidade de nutrientes durante todo o
ciclo da cultura”, enfatiza, mencio-
nando que a palhada vai mineralizando
com o tempo. Como a soja tem um
ciclo de 120 dias, nutrientes vão ser
disponibilizados pela matéria orgânica
praticamente durante todo o período
da cultura. “Quanto maior o volume de
matéria orgânica, melhor será a quali-
dade do solo.”

ÁGUA - No entanto, não pode faltar
umidade: Moreira explica que a maioria
dos nutrientes é absorvida por fluxo de
massa e, em razão disso, necessita de
água para a planta absorver. 

EVOLUÇÃO - O pesquisador lembra
também que nos últimos anos a agri-
cultura tem evoluído muito. “Dentro da
inteligência artificial da agricultura, o
manejo denominado agricultura de pre-
cisão possibilita ao produtor conseguir,
de uma forma adequada, aplicar o fer-
tilizante na quantidade certa, no local
certo e no momento certo.” Se conse-
gue, igualmente, fazer uma calagem
mais bem feita, economizando recur-
sos. 

EFICIÊNCIA - Antes o produtor fazia
uma amostragem aleatória e utilizava
uma quantidade fixa de calcário ou fer-
tilizante. “Hoje não, ele tem uma taxa

variável e muda”, observando que o
mapa de colheita é a resposta da efi-
ciência da aplicação do fertilizante, feita
com taxa variável.

SOLO

Há vários detalhes que influenciam a característica do solo
e o produtor precisa saber como lidar com isso

Pode parecer tudo igual,
mas tem variabilidade 
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Adonis Moreira:
tecnologias podem

minimizar essas
diferenças





O
destacado desempenho do
agronegócio em 2020, com
safra recorde e preços puxa-
dos pela alta do dólar, que le-

varam a um patamar superior ao dos
últimos anos, pode ser avaliado pelos nú-
meros da Cocamar, uma das principais
cooperativas agropecuárias brasileiras. 

INÉDITO - Em outubro, o faturamento
foi superior a 800 milhões de reais, o
maior para um único mês, superando de
longe o de setembro, em que a coope-
rativa alcançou a marca inédita de 670
milhões.Com isso, a Cocamar caminha
para fechar o ano registrando um fatu-
ramento geral acima de 6,3 bilhões, ul-
trapassando os 6 bilhões previstos pelo
planejamento estratégico 2015/2020. O
crescimento é de 47% no exercício até
o momento, ante os R$ 4,6 bilhões ob-
tidos em 2019. 

PERFORMANCE - Conforme detalha o
superintendente de negócios, Anderson
Alves Bertolleti, vários fatores contri-
buem para essa performance. Entre
eles, os preços recordistas praticados
pelo mercado de grãos ao longo do ano
– caso da soja, milho e trigo - e os volu-
mes igualmente históricos de recebi-
mento desses mesmos produtos nas
regiões de atuação da Cocamar, que
possui uma rede com mais de 85 estru-
turas operacionais nos estados do Pa-
raná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. 

PARTICIPAÇÃO - “Tivemos um aumento
significativo de participação da coopera-
tiva no mercado”, pontua Bertoletti. Isso
inclui a comercialização de insumos em
montantes igualmente históricos, “refle-
tindo alta competitividade e o senti-
mento de confiança e segurança dos
produtores em relação à cooperativa”,
cita o superintendente. 

TURBINADOS - Os números são turbi-
nados, ainda, pelas operações do parque
industrial, com o abastecimento de pro-
dutos de varejo, principalmente óleos de
soja e especiais (milho, girassol e ca-
nola), farinha de trigo, bebidas a base de
soja, néctares de frutas e fios têx-
teis. Ainda em relação aos produtos in-
dustrializados, o óleo de soja continuará
sendo produzido normalmente para
abastecer os supermercados. 

FIOS - Por sua vez, o setor de fios tem
apresentado surpreendente recupera-
ção em volume e preços após o período
de paralisação e incertezas ocorrido no
início da pandemia. 

CONCESSIONÁRIA - O ano positivo da
Cocamar é completado pelo bom mo-
mento da concessionária de máquinas
agrícolas John Deere – presente nas re-
giões noroeste e norte do Paraná – e as
exportações volumosas de commodities
nos primeiros dez meses de 2020.

DESEMPENHO

O número foi superior a 800 milhões de reais, o maior para um único
mês e caminha para fechar o ano com mais de 6,3 bilhões

Cocamar bate recorde
de faturamento em outubro
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Anderson Bertolleti: resultado é reflexo da alta competitividade da
cooperativa e do sentimento de confiança e segurança dos produtores



A
umidade deixada no solo pelas
chuvas ocorridas nos últimos
dias em algumas regiões vem
sendo aproveitada por produ-

tores cooperados da Cocamar para ace-
lerar a semeadura da safra de soja
2020/21. Até o início de novembro, se-
gundo o gerente técnico Rafael Furla-
netto, já tinham sido plantados 66% do
total esperado em todas as regiões de
atuação da Cocamar, um atraso de
20% em média devido à falta de chuvas
e da má distribuição desta.

PERÍODO ADEQUADO - No mesmo pe-
ríodo do ano passado, a média cultivada
era de 78%, ano que também regis-
trou atrasos no plantio por falta de
chuvas. Nos anos de condições climá-
ticas normais, o plantio da área de soja
já superaria os 80%, na mesma época
do ano. “O plantio de soja está atra-
sado, mas ainda dentro do período de
zoneamento agrícola para a cultura.
Aliás, novembro é considerado uma boa
janela para o plantio de soja, com bons
rendimentos para a cultura”, afirma
Furlanetto.

MILHO - E mesmo para os produtores
que estão preocupados com o plantio de
milho segunda safra, o gerente técnico
ressalta que, apesar dos atrasos regis-

trados, “ainda estamos dentro da janela
para plantio de milho de inverno com
altas produtividades e com a cobertura
do seguro agrícola”. Quanto às lavouras
de soja já plantadas, Furlanetto diz que
a maior parte das áreas vem apresen-
tando um desenvolvimento satisfatório,
dentro da normalidade, apesar das chu-
vas escassas e irregulares.

A ESPERA DE BOAS CHUVAS - Em Cia-
norte, no noroeste do estado, Roberto
Carlos Palaro e dois irmãos sempre co-
meçam a semear lá pelo dia 25 de se-
tembro ou até antes e aproveitaram
todos os intervalos entre chuvas para
semear os 392 hectares da família, na
expectativa de que venham chuvas mais
volumosas até o final da safra para que
toda essa preocupação com o clima
fique para trás. 

PERDAS - No ano passado, em 50 al-
queires, as altas temperaturas na fase
final da lavoura acabaram afetando a
produtividade. “Acho que perdemos de
20 a 30 sacas de soja por alqueire”, es-
tima o produtor, que colheu a média
geral de 130 sacas/alqueire ou 54 sacas
por hectare. Em parte de suas terras,
onde fez o cultivo de braquiária solteira
durante o inverno, o solo apresenta
mais umidade. 

ACELERANDO - Sérgio Ishikawa, produ-
tor de São Sebastião da Amoreira, onde
cultiva 484 hectares, espera concluir o
plantio ainda em novembro. Segundo

Ishikawa, nos talhões onde é possível se-
mear e colher mais cedo, a preferência
no inverno recai para o milho. E, onde de-
mora mais, a opção acaba sendo o trigo.
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Lavouras têm apresentado desenvolvimento satisfatório

SAFRA

Mas, segundo depar tamento técnico da Cocamar, “ainda estamos dentro da janela
para plantio de milho de inverno com altas produtividades e cober tura do seguro agrícola”

Plantio de soja está atrasado



Com a dificuldade climática que os pro-
dutores enfrentam neste ano para a se-
meadura da safra, quem retirou as
sementes dos armazéns da cooperativa
ficou preocupado, pois sabe que o in-
sumo, em condições não ideais de ar-
mazenamento, pode perder qualidade,
em especial quanto ao vigor e a capaci-
dade de germinação. 

CORRIDA CONTRA O TEMPO - “A se-
mente é um ser vivo e mantê-la em boas
condições é uma corrida contra o
tempo”, resume o engenheiro agrô-
nomo Diogo Amaral, gerente da Unidade
de Beneficiamento de Sementes (UBS)
da Cocamar em São Sebastião da Amo-
reira, região de Londrina. 

TESTES E AVALIAÇÕES - Para que o
produtor se sinta mais seguro em rela-
ção à semente que é beneficiada e re-
cebe tratamento industrial na UBS da
cooperativa, Amaral explica que o in-
sumo passa por várias etapas de testes
e avaliações em laboratório, estufa e
também em canteiro, na própria UBS,
para que seja considerada apta.

NÃO HÁ RISCO - Em um deles é verifi-
cado o vigor, o desenvolvimento da
parte aérea e também do sistema radi-
cular. “O produtor não corre o risco de
receber uma semente de baixo vigor”,
assegura o gerente.  Neste ano, a UBS
beneficiou e fez o tratamento industrial
– aplicação de inseticida, fungicida e po-
límeros – de 210 mil sacas de 40 kg se-
mentes. 

DIFERENCIAL – No tratamento indus-
trial, a semente branca passa por equi-
pamentos que têm capacidade para 18

toneladas/hora, em cujo processo re-
cebe aplicação de inseticida, fungicida e
polímeros de alta qualidade. O acaba-
mento final, para melhorar sua fluidez na
semeadora, inclui pó secante para a rá-
pida aderência dos produtos, o que con-
fere a ela um tom esverdeado brilhante. 

SEGURANÇA - Amaral acrescenta: “O
tratamento industrial é uma operação
altamente profissional e conduzida com
muita seriedade, que visa proporcionar
segurança ao produtor quanto à quali-
dade das sementes, que ganham unifor-
midade e precisam entregar garantia de
germinação, vigor e pureza genética”. 

EVITAR DANOS - Para o representante
técnico de vendas da Basf, Elton Salata,
o produtor precisa ficar atento para,
durante a movimentação das sementes
em sua propriedade, não ser causado
dano mecânico às mesmas, como um
atrito, por exemplo. Outra recomenda-
ção é que a plantadeira esteja bem re-
gulada. 

ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL - O
acompanhamento técnico, acrescenta
ele, também é indispensável, pois há va-
riedades que não apresentam matura-
ção uniforme. “Há plantas que já estão
prontas para a colheita enquanto outras
ainda vão chegar, o que vai requerer a
experiência do responsável técnico pela
condução das áreas”, afirma. É esse
profissional, muitas vezes, quem vai re-
comendar uma dessecação, identificar o
ponto ideal de colheita, fazer a regula-
gem da máquina. 

SUPERIOR - “O produtor deve adquirir
sempre uma variedade que apresente

qualidade superior”, diz Salata, mencio-
nando um teor de germinação entre 90
e 95% para que o volume de sementes
a ser acrescentado durante a semea-
dura não leve a um gasto econômico sig-
nificativo. “Lógico que se uma semente
está com 80 a 85% de germinação,
será preciso corrigir para atingir o es-
tande ideal daquela variedade”, com-
pleta.

Sementes Cocamar: qualidade assegurada
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Veja o vídeo desta
matéria acessando

o QRCode

Equipe da UBS com o representante técnico
de vendas da Basf, Rafael Franciscatti

Diogo Amaral, gerente da UBS: tratamento altamente profissional
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Q
uando instalou o primeiro pivô
central de irrigação em sua
propriedade em Santa Ma-
riana, há 18 anos, Jaime Silva

Telles diz que o custo do equipamento
era bem alto, mas mesmo na época o
investimento valeu a pena e hoje ainda
colhe os lucros dessa tecnologia. “Atual-
mente, o valor do sistema barateou
muito e está muito mais acessível rela-
tivo ao custo da terra e aos benefícios.
No cerrado mineiro, onde também
temos terras, é um investimento funda-
mental, e mesmo no Paraná, apesar da
maior regularidade de chuvas, é um di-
ferencial que vale muito a pena”, avalia
Telles.

RETORNO - Recentemente, o produtor
comprou da Cocamar e instalou em sua
propriedade um novo sistema de irriga-
ção, ampliando a área irrigada em mais
100 hectares somando, ao todo, 320
hectares irrigados dos 920 hectares que
cultiva na região. “Além do retorno finan-
ceiro, é um investimento que te dá maior
segurança e só o fato de poder dormir
tranquilo, já faz toda diferença. Mesmo
em anos de chuvas relativamente nor-
mais, a irrigação já garante uma produ-
ção média de 25% a 30% superior às
demais áreas. Em anos mais secos, essa
diferença pode aumentar significativa-
mente”, afirma Telles ressaltando que
este ano tem sido fundamental para dar

maior tranquilidade já desde o plantio.

ESTIAGENS - Enquanto boa parte dos
produtores enfrentaram dificuldades
para plantar a soja nesta safra, devido à
falta de chuvas, Telles conseguiu acelerar
o processo nas áreas irrigadas, que já
estão todas plantadas. “Esta safra tem
sido péssima de chuvas para nós. Só con-
seguimos plantar 50 hectares do total

não irrigado. Estamos super atrasados,
mas a situação poderia ser bem mais
complicada se não tivéssemos irrigação”,
comenta. Atento às recomendações téc-
nicas da Cocamar, Telles pretende come-
çar a plantar braquiária para proteger
mais o solo, dando maior sustentabilidade
ao sistema produtivo, e já fez alguns tra-
balhos com milheto, visando melhorar a
qualidade do solo.

Dos riscos climáticos que afetam a agri-
cultura, a falta de chuva é um dos que
mais interfere negativamente na produti-
vidade das culturas. Quando se pensa em
uma solução ou alternativa para este pro-
blema, geralmente a primeira coisa que
vem à cabeça é o fornecimento de água
para as culturas por meio de irrigação.
Atualmente os estados de Minas Gerais,
Goiás, Bahia e São Paulo são os que pos-
suem maiores áreas irrigadas por pivô no
Brasil. Entretanto, por conta da maior
ocorrência de perdas de produtividades
por falta de chuva, outras regiões passa-
ram a adotar a tecnologia. No noroeste
do Paraná, por exemplo, existem regiões
com solos com teores de argila muito bai-
xos e histórico de elevadas temperaturas
que aumentam os riscos para as culturas
como soja, milho e feijão até em momen-
tos de média estiagem.

ALTERNATIVA - Atenta a essa demanda,
a Cocamar passou a apresentar aos pro-
dutores a possibilidade de reduzir os ris-
cos com o uso de sistemas de irrigação

por pivô central nas culturas anuais. Em
2020 foram instalados 321 hectares irri-
gados por pivô central. Para 2021, 1.335
hectares já estão confirmados para se-
rem instados e ainda há mais 7.350 hec-
tares que estão em estudo de viabilidade
econômica. Todas as instalações em áreas
de cooperados da Cocamar. 

SEGURANÇA - Segundo o departamento
técnico da Cocamar, estes produtores en-
xergam a oportunidade de trazerem mais
segurança e futuras possibilidades para a
atividade que desenvolvem. Para safra de
soja 2020/21 muitos cooperados esta-
vam preocupados com a semeadura da
soja, porém em áreas irrigadas por pivô,
houve registros de semeadura já na se-
mana em que o vazio sanitário terminou,
mais de 30 dias antes da média da maioria
dos cooperados. 

MONITORAR - A Cocamar instalou um
pivô de irrigação na Unidade de Difusão
Tecnológica de Guairaçá para monitorar e
avaliar as diferenças de produção em

áreas iguais, com e sem a irrigação. O
projeto ainda está no início, mas visa tra-
zer informações aos cooperados sobre
como manejar culturas e sistemas de
forma mais eficiente em áreas irrigadas.
Na safra 2019/20 ocorreu a primeira co-
lheita de soja com resultados promisso-
res, mostrando o quanto o sistema de
irrigação pode viabilizar a atividade em
regiões que até então não tinham a pre-
disposição para isso. A média de pro-
dutividade na área irrigada foi de 68
sc/ha, com cultivares passando das 75
sc/ha, enquanto nas áreas de sequeiro a
média foi de 32,5 sc/ha, resultados foram
obtidos em um solo com 12% de argila.
A pesquisa, feita em parceria com a Em-
brapa, continua e a expectativa é que nos
próximos anos haja informações que au-
xiliem o produtor a realizar um manejo
mais eficiente.

ACOMPANHAMENTO - A agricultura em
sistemas irrigados, independente da cul-
tura (perene, anual, semi-perene) e do
tipo (pivô central, gotejamento, aspersão

fixa, carretel, inundação, micro aspersão,
etc), tem como objetivo viabilizar o de-
senvolvimento das plantas e a maior se-
gurança e estabilidade em momentos de
falta de chuvas. Para ambos os objetivos
há a necessidade de se avaliar se real-
mente é factível a execução do projeto na
propriedade e para isso o acompanha-
mento técnico é muito importante. Para
culturas anuais, como soja, milho, trigo,
feijão, entre outras, o sistema de pivô
central é o mais utilizado por conta da
possibilidade de aplicação em grandes
áreas de forma mais homogênea, a quali-
dade de irrigação e tecnologias embutidas
(automação) que facilitam sua operação. 

INTERESSADOS  - Os produtores que tive-
rem interesse em conhecer mais sobre os
sistemas de irrigação podem se dirigir a
qualquer unidade da Cocamar. Um técnico
da área de irrigação será disponibilizado
para dar toda orientação necessária e sanar
dúvidas, além de providenciar um estudo de
viabilidade para uma possível instalação do
sistema de irrigação na propriedade.

PRODUZIR MAIS

Além do retorno financeiro, Jaime Telles,
de Santa Mariana, destaca a maior
segurança. Recentemente, adquiriu
mais um pivô central na Cocamar

“Irrigar vale muito a pena”, diz produtor

Cresce procura por projetos de irrigação por pivô central 



P
romovida nos dias 19 e 20 de
outubro, na Associação Co-
mercial e Empresarial de Ma-
ringá (Acim), o Summit Pacto

Global 2020 reuniu signatários da
Rede Brasil de Maringá, entre os quais
a Cocamar Cooperativa Agroindustrial. 

DESAFIOS - Com a finalidade de mobi-
lizar a região pelo desenvolvimento sus-
tentável, o evento propiciou aos
participantes a oportunidade de deba-
terem os desafios da década com o se-
cretário executivo da Rede Brasil do
Pacto Global, Carlo Pereira. 

DESTAQUE - De acordo com a analista
de sustentabilidade da Cocamar, Sa-

brina Ambrósio, “as atividades realiza-
das visaram a instruir, conscientizar e
promover ações em prol do alcance
dos Objetivos do Desenvolvimento Sus-
tentável”. Além de fazer parte da mesa
redonda, a cooperativa foi destaque
com a apresentação do seu programa
de produção de fios sustentáveis, a
cargo da gerente industrial Valquíria de
Marchi Arns. 

VERSÃO HÍBRIDA - Por causa da pan-
demia, o Summit Pacto Global 2020,
em seu segundo ano de realização,
ganhou uma versão híbrida, com inscri-
ções limitadas para participação pre-
sencial e transmissão ao vivo pelo canal
da Acim.

SUSTENTABILIDADE
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Cocamar no Summit Pacto Global 2020
Além de fazer par te da mesa redonda, a cooperativa foi destaque
com a apresentação do seu programa de produção de fios sustentáveis
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O
ano é de números recordes
na Cocamar. Depois de atin-
gir marcas históricas de re-
cebimento de soja e milho e

de alcançar neste ano um volume iné-
dito de comercialização de insumos
para a safra de verão 2020/21, a coo-
perativa acaba de registrar uma con-
quista semelhante, também, em sua
campanha de insumos para a safra de
milho de inverno 2021. 

MONTANTE - Ao longo de algumas se-
manas de realização de negócios junto
aos cooperados, entre sementes de
milho e braquiária, fertilizantes e defen-
sivos, o montante chegou próximo a R$
450 milhões – o maior de todos os tem-
pos em se tratando de insumos para
milho de inverno, superando a meta de
R$ 430 milhões. 

EVOLUIR - O gerente executivo comer-
cial de Insumos da Cocamar, Geraldo
Amarildo Ganaza, explica que a con-
quista revela não apenas a forte com-
petitividade da cooperativa na oferta de
produtos de alta qualidade e das mais
reconhecidas marcas do mercado, dis-

poníveis em sua rede de lojas agrope-
cuárias, como também “o interesse dos
produtores cooperados em evoluir na
cultura do milho, de maneira a explorar
todo o seu potencial produtivo”. 

INVESTIR - Segundo ele, com as cota-
ções promissoras para o cereal, os coo-

perados estão buscando um padrão tec-
nológico superior em comparação aos
últimos anos, no sentido de apostar em
altas médias de produtividade, lem-
brando ainda que a cultura é uma das
mais responsivas a investimentos. 

PROJEÇÃO - A exemplo do que vem

acontecendo ano após ano, a área co-
mercial de insumos da Cocamar segue
ampliando seu faturamento e caminha
para encerrar 2020 batendo o próprio
recorde. A projeção é somar R$ 1,740
bilhão em negócios, um crescimento ex-
pressivo diante dos R$ 1,378 bilhão ob-
tidos em 2019.

GERAL

Campanha de insumos de milho bate recorde

A projeção é somar R$ 1,740 bilhão em negócios

A Cocamar e o Conselho Regional de En-
genharia e Agronomia do Paraná (Crea-
PR) firmaram Termo de Cooperação
para a implantação de programa de in-
teresse social na área rural. Por meio
desse entendimento, o modelo até
então vigente de Anotação de Respon-
sabilidade Técnica (ART), que antes im-
plicava no recolhimento por parte do
produtor rural do valor de R$ 88,78, foi
substituído pelo que atende as necessi-
dades da Assistência Técnica Pública,
conhecida por ART Social, e que vai cus-
tar apenas R$ 5,22 por ART. 

ATENÇÃO - “Com isso, estamos tra-
zendo mais um benefício ao cooperado”,
afirma o presidente da cooperativa, Di-
vanir Higino, lembrando que o Termo
está sendo firmado exclusivamente com
cooperativas. E enfatiza a necessidade

de o produtor ficar atento às obrigações
legais existentes para a condução da
sua atividade.  

OBRIGAÇÕES - Uma dessas obrigações
é, justamente, o recolhimento da Ano-
tação de Responsabilidade Técnica
(ART) para todas as culturas mantidas
na propriedade rural. Em caso de fisca-
lização do Crea-PR, o produtor deve
apresentar a guia quitada do recolhi-
mento da ART - o documento legal que
comprova que a propriedade rural tem
o acompanhamento técnico do profis-
sional indicado – no caso, o engenheiro
agrônomo. 

SEGURANÇA JURÍDICA – Conforme ex-
plica o Crea-PR, a exigência de um res-
ponsável técnico e o recolhimento da
ART são previstos em Lei e regula o

exercício das profissões de engenheiro,
arquiteto e engenheiro agrônomo. A exi-
gência de um responsável técnico e o
recolhimento da ART trazem segurança
jurídica ao produtor.

ART Social beneficia cooperado

A exigência de um
responsável técnico e o

recolhimento da ART
trazem segurança jurídica

ao produtor



E
m seu segundo ano de atuação,
a Corretora de Seguros da Co-
camar vem registrando expres-
sivo crescimento de suas

atividades. Recentemente foi finalizado
mais um ciclo de contratações do se-
guro agrícola, dessa vez para a safra
de verão 2020/21, na qual registrou-
se um crescimento de 57% em área
segurada. 

CRESCIMENTO - São 150 mil hectares
protegidos pelas 2,6 mil apólices de se-
guro, enquanto o valor em risco segu-
rado saltou para R$ 525 milhões, um
crescimento de quase 100% na com-
paração com a safra anterior. Já o
valor coberto médio por hectare pas-
sou de R$ 2,8 mil para R$ 3,4 mil
(24,3% a mais), o que, segundo o ge-
rente da Corretora, André Barberá, se
deve em grande parte a elevação dos
preços fixados nas apólices, que subi-
ram 22%.

GERAL - Somando as demais culturas,
de 2019 para 2020 o número de apó-
lices cresceu de 3,2 mil para 4,6 mil

(42%), a área segurada em hectares
evoluiu de 153,7 mil para 227,4 mil
(48%) e a importância segurada total
expandiu de R$ 362,3 milhões para R$
680 milhões.

PRODUTOS PERSONALIZADOS - Con-
forme explica Barberá, estão sendo
oferecidos benefícios em seguro agrí-
cola aos cooperados por meio de pro-
dutos personalizados. Entre eles:
Cocamar ILPF, específico para áreas im-
plantadas no sistema de cultivo inte-
gração lavoura-pecuária-floresta;
Cocamar MCPC, para áreas de pri-
meiro e segundo ano de cultivo pós-
pastagem, cana, mandioca, solo tipo 1
(arenoso) – “especialmente impor-
tante, pois está havendo expansão
nessas regiões, onde o seguro agrícola
viabiliza e garante segurança”, afirma;
Cocamar Vip – que toma como refe-
rência o histórico de produtividade do
cooperado na cooperativa, assegu-
rando uma cobertura maior; Cocamar
Usinas –customizado para cooperados
que participam do projeto de reforma
de áreas de canaviais em parceria com

usinas paulistas; Cocamar Irrigada –
para cooperados que possuem sistema
de irrigação, excluindo o evento seca
da cobertura e o tornando mais ba-
rato. A corretora passou a prestar
atendimento, também, à concessioná-
ria Cocamar John Deere para Maqui-
nas e Implementos.

INDENIZAÇÕES - Barberá informa
também que a corretora em 2020 in-
termediou um volume de indenizações
no montante de mais R$ 20 milhões.
“Mais do que números estamos le-
vando proteção e tranquilidade para
nossos cooperados e segurança finan-
ceira para a cooperativa” completou.

SEGURO RURAL
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Já são 150 mil hectares protegidos por 2,6 mil apólices de seguro na região,
enquanto o valor em risco segurado saltou para R$ 525 milhões, um
crescimento de quase 100% na comparação com a safra anterior

Corretora Cocamar expande
negócios e mostra força

São oferecidos aos cooperados benefícios em seguro
agrícola por meio de produtos personalizados



Conduzir a safra com tranquilidade, sem
medo de secas ou outras intempéries é
o desejo de todo produtor. Embora nin-
guém tenha controle sobre o clima, a
contratação de um seguro agrícola pro-
tege as finanças do agricultor, minimi-
zando os riscos climáticos. A cultura de
assegurar a lavoura está em expansão no
Brasil e os produtores estão atentos em
busca de boas oportunidades para con-
tratar o seguro.

BOA NOTÍCIA - A boa notícia é que o
setor vem recebendo maior atenção do
Ministério da Agricultura, por meio do
Programa de Subvenção ao Prêmio do
Seguro Rural (PSR). Todo produtor que
já contratou um seguro ou se interes-
sou pelo tema, com certeza já ouviu falar
no PSR. Trata-se de uma política pública
fundamental para apoiar as contratações
de apólices, que oferece um percentual
subsidiado pelo governo sobre o valor do
prêmio.

“O PSR é um direito do produtor. Ao longo
dos anos, o programa de subvenção vem
se adaptando. O ministério tem buscado
incentivar alguns tipos de produtos, como
o seguro de produtividade, custeio e se-
guro de faturamento”, afirma Guilherme
Frezzarin, gerente Técnico da Unidade de
Agronegócios da Fairfax Brasil.

RECORDE - Segundo Frezzarin, o ano de
2020 está se consolidando como um

marco para a história do seguro rural
brasileiro, com o investimento do go-
verno em torno de R$ 955 milhões para
os subsídios, ante R$ 440 milhões em
2019. “Temos o melhor cenário de todos
os anos para o acesso ao seguro rural,
com o maior volume de recursos dispo-
nível. O cenário está caminhando para
que grande parte da produção agrícola
brasileira seja assegurada. Este ano de-
verá superar os 10 milhões de hectares
com apólices subvencionadas”, afirma
Frezzarin.

TERRENO FÉRTIL - Se depender do PSR,
o segmento de seguro rural vai encontrar
terreno fértil para prosperar. Os produ-
tores podem contratar seguro com sub-
venção de até 55%, a depender das
regras da modalidade do seguro e do per-
fil do produtor. Essa  realidade traz um
enorme benefício para o agricultor, que
pode arcar com um custo menor ao ad-
quirir o seguro agrícola, ao passo em que
terá todas as vantagens de ter a sua la-
voura assegurada. “O seguro é um indu-
tor de tecnologia. O produtor está in-
vestindo cada vez mais em insumos e não
pode correr o risco de perder tudo. Com
o seguro, ele fica amparado e consegue
se manter na atividade”, diz Frezzarin.

NOVIDADE - Outra novidade foi o lança-
mento, em julho, do projeto Monitor do
Seguro Rural. A iniciativa do Departa-
mento de Gestão de Riscos do Ministério

da Agricultura está desenvolvendo uma
série de reuniões para avaliar os produ-
tos e serviços ofertados pelas segurado-
ras e propor melhorias até 2022. O
projeto cria oportunidades para ouvir
pro- dutores, cooperativas, associações,
revendas de insumos, companhias segu-
radoras, empresas resseguradoras,
corre- tores, peritos e instituições finan-
ceiras com o objetivo de aperfeiçoar as
soluções em seguros para mais de 60
atividades de grãos, frutas, olerícolas, pe-
cuária, florestas, aquícola, café e outras
culturas.

COMO FUNCIONA - Quando o agricultor
contrata o produto, a seguradora envia
a proposta para a análise do Ministério
da Agricultura. Então, lá vai se formando
uma espécie de “fila de pedidos de sub-
venção”, que segue a regra de prioridade
por ordem de chegada. Até a primeira
quinzena de outubro, 140 mil apólices de
seguro rural (todas as modalidades) já
tinham sido subvencionadas com recur-
sos previstos para 2020. Desse total, 75
mil foram aprovadas para assegurar la-
vouras de soja verão. Em 2019, o PSR
encerrou o ano com 95 mil apólices sub-
vencionadas.

FILA - As propostas de todas as segura-
doras do mercado brasileiro aguardam
nessa “fila” e disputam por uma fatia dos
recursos do PSR, que são disponibilizados
pelo Ministério da Agricultura em lotes,
gradativamente, ao longo do ano. “Quan-
to mais cedo o produtor adquirir o se-
guro, mais chances ele terá de conseguir

o empenho da subvenção”, aconselha
Frezzarin.

DESTAQUES - A Fairfax Brasil é uma
aliada do produtor que deseja conquistar
a subvenção e busca conscientizar os in-
teressados sobre a necessidade de ad-
quirir o seguro com antecedência, para
que haja tempo hábil de seguir o trâmite
de regras e espera na fila do PSR. No
mês de outubro, o Ministério da Agricul-
tura liberou o último lote oficial de recur-
sos do orçamento 2020 do PSR. Até
então, a Fairfax Brasil responde por 15%
das apólices subvencionadas para soja.
“Estamos liderando nas contratações de
seguro subvencionado para as safras de
verão”, conta Frezzarin. No Paraná, a
Fairfax tem um destaque ainda maior,
com 25% do total de apólices de soja
subvencionadas.

ZONEAMENTO - Diante do cenário de
mudanças climáticas e desafios para a
agricultura, todos os elos da cadeia bus-
cam compreender as ameaças do clima.
“O zoneamento agrícola é um definidor de
risco. A gestão de riscos é muito efer-
vescente do Ministério da Agricultura e
o PSR é um braço desse departamento.
Temos um histórico recente de quebras
de safra na região Sul, a sinistralidade foi
altíssima para safras de verão e de in-
verno. Os eventos climáticos têm acon-
tecido com mais frequência e com maior
severidade”, analisa Frezzarin. Dessa for-
ma, a tendência é que o papel estratégico
do seguro para a proteção da atividade
agrícola seja cada vez mais valorizado.

Subvenção fortalece seguro rural no Brasil
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O produtor
está investindo
cada vez mais
em insumos e
não pode correr
o risco de
perder tudo





A
safra de inverno do milho só
deve ser plantada em meados
do ano que vem, mas desde se-
tembro a Sicredi União PR/SP

disponibiliza crédito para o custeio da
safra. Até agora a cooperativa de cré-
dito liberou mais de R$ 20 milhões para
os associados no norte e noroeste do
Paraná, centro e leste paulista. A taxa
de juros para pequenos produtores
(Pronaf) é de 4% ao ano, passa para
5% para médio produtores (Pronamp)
e 6% para os demais - o prazo de pa-
gamento é até 60 dias após a colheita.

DESCOMPLICAR - Com o objetivo de
descomplicar o Agro, a Sicredi União
PR/SP está em constante melhoria do
processo de crédito rural, voltado a
uma melhor experiência para o asso-
ciado. A novidade para a safra de inver-
no 2021 é a possibilidade de contra-
tação do crédito de forma simplificada,
apresentando o orçamento padrão e a
reutilização dos documentos válidos da
safra anterior, em caso de renovação.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA - Apesar de não
ser um item obrigatório para a liberação
do crédito, o gerente de desenvolvimento
agro da Sicredi União, Vitor Pasquini, res-
salta a importância da assistência técnica
no campo ser feita por um profissional
qualificado, já que esse trabalho contribui
para o desenvolvimento da agricultura
sustentável. Tanto que a cooperativa tem
mais de 300 profissionais cadastrados
para prestar esse serviço aos produtores
rurais. E em caso de dúvida, todas as
agências da Sicredi União contam com es-
pecialistas em agronegócio.

CUSTEIO - O produtor Thiago Munhoz
Pedrilho pela primeira vez acessou o
custeio de forma simplificada. O plantio
do milho na propriedade em Doutor Ca-

margo só deve acontecer em fevereiro,
com colheita prevista para agosto do
ano que vem, mas ele já garantiu o cré-
dito. Pedrilho também recorre à Sicredi
União para o custeio da soja e paga o fi-
nanciamento de três colheitadeiras e de
dois tratores com recursos da coope-
rativa. “Em breve vou adquirir um pul-
verizador autopropelido, e novamente
recorrerei à Sicredi”, conta. 

LINHAS DE CRÉDITO - Na cooperativa,
o produtor também encontra linhas de
crédito para investimento, como com-
pra de maquinários, e para instalação de
energia solar.

RECURSOS

Cooperativa já liberou mais de R$ 20 milhões; associados têm opção de recorrer
ao crédito de custeio de forma simplificada, utilizando um orçamento padrão

Sicredi União PR/SP oferece
custeio da safra de inverno 2021
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Thiago Pedrilho,
de Doutor Camargo,
já garantiu o crédito





D
e origem rural, na adolescên-
cia Genivaldo Markolino, de
Xambrê, foi para a cidade tra-
balhar. Fez de tudo um pouco,

inclusive trabalhou fora do país para jun-
tar recursos e investir na sua região,
mas a área que mais se deu bem foi o
comércio, atividade que ainda desen-
volve em paralelo a atividade rural.

PEIXE - Os seus primeiros 5 hectares
foram adquiridos há cinco anos na Co-
munidade Santa Luzia, trabalhando ini-
cialmente com criação de bois. Aos
poucos foi ampliando e diversificando e
atualmente tem 17 hectares onde tam-
bém planta mandioca e tem três açudes
com produção média de 10 mil tilápias,
com um quilo a um quilo e meio cada, e
outras variedades de peixes. “Ainda
estou investindo, montando a estrutura.
Tem que ir com calma”, afirma. A ideia
é construir mais dois açudes, produzir
15 mil peixes por criada e montar um
pesque e pague. Como há cerca de 20
pequenos produtores de tilápia na re-
gião de Perola e Xambrê, o grupo tem
também tentado montar um abate-
douro coletivo para vender para frigorí-
fico e para merenda escolar.

UNIÃO - Muito mais do que o retorno

ao meio rural e as suas raízes, na Co-
munidade Santa Luzia, em Xambrê, Ge-
nivaldo reencontrou-se com a vida em
comunidade, onde os pequenos produ-
tores, que moram na propriedade, se
unem e desenvolvem diversas ações,
em unidade, para se manterem na ati-
vidade e buscarem novas formas de
gerarem renda na propriedade rural,
inclusive através do turismo rural, pre-
servando os laços da comunidade, a fé
e os costumes da região. Ao todo são
mais de 150 famílias de pequenos agri-
cultores, que possuem entre sete a 24
hectares em média, boa parte coope-
rados na área de ação da unidade da
Cocamar de Altônia. “Meu projeto é de
ter uma vida tranquila no campo”, diz
Genivaldo.

ASSOCIAÇÃO - O grupo de pequenos
produtores se reúnem em torno da As-
sociação Agriluz, criada há quase 20
anos no município com o objetivo de in-
centivar e preservar a comunidade e a
agricultura familiar, segundo o ex-pre-
sidente da associação e também pro-
dutor rural de Xâmbrê, Luiz Carlos
Botari. “As comunidades rurais estão
se acabando. É preciso preservar os
laços e a sustentabilidade das peque-
nas propriedades”, diz.

TURISMO - Além de trabalharem com
atividades agrícolas como produção de
café, leite, peixe, frango, suínos, mel,
hortaliças e frutas (amora, limão, ace-
rola e laranja), os agricultores da Comu-
nidade Santa Luzia têm investido em
turismo rural e a ideia é futuramente
montar um roteiro, com atrações típi-
cas, comenta Genivaldo, o atual presi-
dente da associação. Por enquanto, vêm
criando opções atrativas como a gruta,
construída em meio a samambaias e
nascentes de água nas pedras naturais
da região, onde se encontram para ora-
ções, a Capela de Santa Luzia, padroeira
da comunidade e o portal, na entrada da

comunidade, onde foi feito um rosário
com 16 metros de circunferência e
cinco metros e meio de altura, todo em
peroba rosa. 

SERVIÇOS - A Associação também
presta serviços aos pequenos produto-
res como de reforma de pastagem,
plantio de diversas culturas, adubação
em geral e até fazendo silagem de cana-
de-açúcar, milho, sorgo ou napiê. Para
isso conta com tratores e implementos
e com os tratoristas que prestam ser-
viços para os associados a custos mais
baratos do que o serviço de terceiros,
facilitando a vida do pequeno produtor. 
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COMUNIDADE

Genivaldo Markolino, de Xambrê, é um dos 150 pequenos agricultores
da Comunidade Santa Luzia que trabalham juntos pelo bem de todos

Na unidade, a força
do pequeno produtor

A ideia é construir mais dois açudes e produzir 15.000 peixes por criada
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