


C
om o objetivo de arrecadar
fundos para ajudar o Hospi-
tal do Câncer de Londrina,
sete grandes organizações

ligadas ao agronegócio naquela re-
gião, entre elas a Cocamar, se uniram
no início deste ano para movimentar
a Campanha Solidária Saca do Bem.

HOSPITAL - Envolvendo corporações
do agro, foi a primeira vez que a ação
aconteceu, alimentando a esperança
de milhares de pacientes do Hospital
do Câncer de Londrina (HCL). A insti-
tuição tem 55 anos de existência e
atende hoje cerca de 40 mil pessoas
em mais de 250 municípios.

CAMPANHA - A campanha teve início
na colheita de soja 2020/21, mo-
mento em que os agricultores, ao
fazer a entrega da safra, optaram por
fazer uma doação. Ao final, a arreca-
dação somou mais de R$ 1,2 milhão. 

TROFÉU - Uma solenidade realizada
dia 18/8 na sede da incorporadora
Plaenge, em Londrina, marcou o en-
cerramento da iniciativa, oportuni-
dade em que as empresas
participantes foram agraciadas com
um troféu. A Cocamar foi represen-
tada no ato pelo gerente de Coopera-
tivismo, João Sadao. Da cooperativa,
participaram também o gerente da
unidade local, Valdecir Frare, a cola-

boradora Júlia Gomes e a coordena-
dora de comunicação e eventos, Sa-
brina Morello. 

MANUTENÇÃO - Para a coordena-
dora geral da captação de recursos e
voluntariado do hospital, Iracema Fa-
bian, a mobilização foi fundamental
para a manutenção dos atendimen-
tos. “Somos muito gratos a este be-
líssimo exemplo para a comunidade
empresarial, legado de todo setor do
agronegócio em benefício dos pacien-
tes do Hospital do Câncer”, agrade-
ceu.

Campanha Solidária arrecadou mais de R$ 1,2 milhão.
Mobilização foi fundamental para a manutenção dos atendimentos

Hospital do Câncer
agradece Cocamar 
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SACAS DO BEM

Representantes da cooperativa e do hospital em cerimônia de entrega de troféus



As soluções para avançar
ainda mais na produtividade
estão ao seu alcance
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A
Revista IstoÉ Dinheiro, em
sua publicação anual Melho-
res da Dinheiro, que analisa o
desempenho e os resultados

das 1.000 maiores e mais importan-
tes empresas do país, tendo como
base o exercício 2020, acaba de con-
ferir à Cocamar o reconhecimento de
melhor cooperativa do setor agrope-
cuário em nível nacional. 

Para estabelecer o ranking, a publica-
ção considerou as corporações que
são reconhecidas pela capacidade de
buscar soluções em 1) inovação e
qualidade, 2) recursos humanos, 3)
responsabilidade social, 4) sustenta-
bilidade financeira e 5) governança
corporativa. À exceção desse último
critério, no qual também foi muito
bem avaliada e obteve a 3ª colocação,
a posição da Cocamar foi de liderança
absoluta.

Para chegar a uma conquista tão im-
portante, a cooperativa tem contado
com o apoio, a confiança e a ativa par-
ticipação dos cooperados e suas famí-
lias, o que pode ser demonstrado pelo

crescente aumento de participação de
mercado em todas as regiões. Quanto
maior a participação, mais resultados
retornam em forma de sobras no final
do ano, bem como na construção e no
aprimoramento de estruturas opera-
cionais, o que torna o atendimento
ainda melhor. 

Este, em síntese, tem sido o foco da
Cocamar: melhorar a experiência do
produtor dentro da Jornada do Coo-
perado, de maneira a possibilitar um
atendimento cada vez mais adequado
às suas demandas, sem nunca deixar
de lado um dos pontos que ele mais
admira e valoriza: a segurança em
fazer negócios com a cooperativa. 

O reconhecimento de melhor coope-
rativa do Brasil pode ser creditado
também à alta qualidade, empenho,
dedicação e profissionalismo de uma
valorosa equipe de colaboradores que,
todos os dias, sem se preocupar com
premiações, procura prestar os me-
lhores serviços. São pessoas motiva-
das pelo nobre propósito de cons-
truírem suas carreiras em uma orga-

nização cooperativista, voltada a pro-
mover o bem e o desenvolvimento de
toda a região.

Os méritos se devem, também, ao
profícuo trabalho realizado pelos inte-
grantes do Conselho de Administra-
ção, sob a liderança do presidente Luiz
Lourenço. 

É com esse entusiasmo e otimismo
que estamos dando início ao ciclo da
safra de verão 2021/22, na certeza
de que, sob a orientação especializada
da cooperativa, os cooperados esta-
rão implantando suas lavouras de olho
em níveis mais elevados de produtivi-
dade, a exemplo do que se constatou
em mais uma edição do Prêmio Coca-
mar de Superprodutividade, recente-
mente divulgado, em que ficou claro:
o competente assessoramento téc-
nico somado ao emprego das melho-
res tecnologias, faz toda a diferença.   

Converse sobre isso com o gerente de
sua unidade. As soluções para avan-
çar ainda mais na produtividade estão
ao seu alcance.

A satisfação pelo
reconhecimento de ser a
melhor cooperativa do Brasil

PALAVRA DO PRESIDENTE

Divanir Higino,
presidente da Cocamar

Cocamar brilha no topo do ranking do cooperativismo brasileiro e é
também a corporação mais bem avaliada do agronegócio nacional



A
alegria de produzir milho após
um ciclo marcado por grandes
dificuldades estava estampada
na fisionomia do produtor Hide-

raldo Zampar, 55 anos, de Tamarana
(PR). 

COLHEITA - No dia 17/8, quando o Gi-
romilho Cocamar 2021 passou pela re-
gião, ele estava fazendo a colheita do
cereal em 75 alqueires (181 hectares)
ao lado do filho, o engenheiro agrônomo
recém-formado Hideraldo Júnior, 26. 

CONTENTE - “Está muito aquém do po-
tencial, sofremos bastante com a seca”,
relatou o produtor, que ainda não tinha

uma ideia de quanto vai ser a produtivi-
dade. Mesmo assim, está contente. Ele
é um dos poucos por ali onde a lavoura
está dando colheita. Na maioria das pro-
priedades, as geadas acabaram com o
que havia resistido à falta de chuvas.

ESCAPOU - Quando o frio intenso che-
gou, o milho de Hideraldo tinha superado
a fase mais crítica, os grãos estavam
duros e os estragos não foram tantos.
“Conseguimos plantar mais cedo este
ano, ainda na primeira quinzena de
março e com isso escapamos”, contou
o produtor. 

PREÇO COMPENSA - A expectativa de

produtividade é bem menor na compa-
ração com os anos anteriores, mas o
atual preço da saca acaba compensando
um pouco a perda. O produtor fez a ven-
da antecipada de 2 mil sacas a R$ 81. 

SEM RECLAMAR - No ano passado, sua
média foi de 235 sacas por alqueire
(97,1/hectare). “Investimos neste ano
para produzir 260 sacas por alqueire
[107,4/hectare], pelo menos, mas se
der umas 180 de média geral
[74,3/hectare], não poderemos recla-
mar”, acrescentou. 

TECNOLOGIAS - O engenheiro agrô-
nomo da Cocamar, Eduardo Barros

Pires, que acompanhou o Giromilho à
propriedade, mostrou que as espigas,
na medida do possível, estão bem for-
madas e comentou que o produtor é re-
ceptivo à adoção de novas tecnologias.
Neste ano, a lavoura dos Zampar foi a
primeira da região a receber aplicações
com drone, por exemplo. 

EXPECTATIVA - No município de Tama-
rana, a média de produtividade de milho,
em anos normais, varia de 230 a 250
sacas por alqueire (95 a 103/hectare),
mas neste ano, considerando os efeitos
das intempéries, não deve ir além de
120 a 130 sacas (49,5 a 53,7/hec-
tare).

Apesar da produção aquém do potencial, família Zampar, de Tamarana,
está contente por ainda colher em um ano bastante complicado

Escapou das geadas, sofreu com a seca
GIROMILHO

Hideraldo Zampar e o filho: atual preço da saca
acaba compensandoum pouco a perda

Engenheiro Eduardo BarrosPires: espigas,
na medida do possível, estão bem formadas

4  |   Jo rna l  de  S er v iço  C ocamar



C
om a maior parte das áreas
do milho segunda safra já co-
lhidos na área de atuação da
Cocamar nos estados do Pa-

raná, São Paulo e Mato Grosso do
Sul, a safra de inverno 2021 caminha
para sua etapa final, segundo o ge-
rente técnico da Cocamar para a re-
gião de Londrina e São Paulo, Rafael
Herrig Furlanetto. 

MILHO - Em média, as produtividades
têm ficado em torno de 1.432 quilos
de milho por hectare, cerca de 25
sacas por hectare ou 58 sacas por al-
queire, enquanto as produtividades
médias dos produtores da região, em
anos bons, normalmente ficam em
torno de 83 sacas por hectare ou 200
sacas por alqueire, com muitos produ-
tores superando as 250 sacas por al-
queire (103 sacas por hectare). 

PERDA HISTÓRICA - A sequência de
estiagens e geadas nesta safra, além
do atraso no plantio, resultaram em
uma perda estimada em 73% do po-
tencial produtivo da lavoura, sendo o
milho a cultura mais afetada e esta a
maior perda da história do cereal no
Estado, conforme avaliação de espe-
cialistas. A expectativa inicial da Co-
camar era de uma produtividade de
5.316 quilos por hectare, o que dá
88,6 sacas por hectare ou 215 sacas
por alqueire. 

QUALIDADE PADRÃO - A colheita
deve avançar ainda até o final do mês.
E ao contrário do que se esperava de-
pois de tantos contratempos climáti-
cos, a qualidade do milho tem ficado
dentro do padrão. “Esta foi uma safra
muito difícil. Agora é buscar investir
na próxima, caprichar no plantio de
soja para buscar recuperar o prejuí-
zo”, afirma Furlanetto.

TRIGO - A maior parte das lavouras

de trigo estão na fase de maturação
e pré-colheita. Ainda no início, a co-
lheita deve ir até meados de outubro.
A expectativa é de que as produtivi-
dades fiquem em torno de 2.237 qui-
los por hectare, 37,3 sacas por
hectare ou 90 sacas por alqueire, o
que é um resultado razoável para um
ano tão complicado. ”As lavouras de
trigo sofreram um pouco com a última
estiagem e, de forma localizada, com
as geadas”, comenta o gerente téc-
nico.  

SOJA - Liberado pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e do Abasteci-
mento (Mapa), para plantio desde o
dia 13 de setembro até 31 de janeiro

no Paraná, a safra de soja 2021/22
promete. O Estado é o segundo maior
produtor nacional da oleaginosa.

RECORDE - De acordo com a Compa-
nhia Nacional de Abastecimento (Co-
nab), que divulgou levantamento em
26/8, a previsão para a safra de grãos
brasileira 2021/22 é de um novo re-
corde e a soja deve ter um avanço de
3,9% na produção em comparação à
safra anterior (2020/21). A estatal
indicou que a safra de soja poderá
chegar a 141,26 milhões de tonela-
das, puxada pela expectativa de um
aumento de 3,6% na área plantada
em razão de preços atrativos e expec-
tativas positivas de rentabilidade.

ÁREA MAIOR - A área de cultivo da
oleaginosa no país tende a alcançar
39,91 milhões de hectares na nova
temporada, segundo a Conab, citando
também o câmbio atrativo neste mo-
mento, com o real desvalorizado fren-
te ao dólar e estimativas de aumento
nas exportações e no esmagamento
no ano que vem.

SEM PRESSA - “O produtor deve ter
calma e não sair plantando na pressa,
sem as condições ideais. É importante
caprichar no plantio adotando o ma-
nejo recomendado pela equipe técnica
da Cocamar, preparando a planta para
possíveis adversidades climáticas”, fi-
naliza Furlanetto.

Agora é investir na próxima safra
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É importante caprichar no plantio adotando as recomendações de manejo da equipe técnica da Cocamar

Com a colheita de milho na etapa final e a de trigo em
seu início, os produtores focam no plantio de soja 





C
om o objetivo de conhecer as
práticas sustentáveis que são
realizadas pelos produtores
rurais, começa no final deste

mês de setembro a 7ª edição do Rally
Cocamar de Produtividade. O evento
vai compreender o período da safra de
soja 2021/22, do pré-plantio, no início
de setembro, à colheita, em março. 

ILPF - Práticas inovadoras e sustentá-
veis como a integração lavoura-pecuá-
ria-floresta (ILPF) estarão no roteiro
do Rally, que mobiliza uma equipe for-
mada por engenheiros agrônomos e
jornalistas em visitas técnicas a pro-
priedades rurais nas regiões atendidas
pela cooperativa, nos estados do Pa-
raná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. 

SINTONIZADA - “O Rally é uma reali-
zação muito sintonizada ao objetivo da
Cocamar de divulgar as boas práticas
e também as tecnologias para o au-
mento da produtividade das lavouras”,
comenta o vice-presidente de Negócios
da cooperativa, José Cícero Aderaldo. 

SURPRESA - Aderaldo lembra que
havia uma expectativa, no início, quan-
to ao sucesso da realização, mas a
cooperativa foi surpreendida pela im-
portância que o evento conquistou, es-
pecialmente por difundir tecnologias
que servem de referência para a evo-
lução do setor. “A grande força do Rally
é poder ajudar a Cocamar a fazer aquilo

que é a missão dela: fazer com que o
produtor ganhe mais dinheiro na sua
atividade”.  

VISITAS - Nas visitas aos programas
de integração são avaliados vários
itens, entre os quais o desempenho de
variedades de soja cultivadas em solo
com palhada de braquiária e produção
de gado precoce, mas no radar do Rally
estão também gestão compartilhada,
protagonismo da mulher, saber como
está sendo encaminhada a sucessão na
propriedade, diversificação de negócios
e inovação (agricultura digital e conec-
tividade).

ROTEIRO - São rodados, em média, 10
mil quilômetros a cada edição, percor-
rendo mais de 50 municípios, com visi-
tas a aproximadamente 100 proprie-
dades de produtores rurais coopera-
tivistas. 

MAIOR DIVULGAÇÃO - Parte das vi-
sitas é acompanhada pelo programa
RIC Rural, exibido nas manhãs de do-
mingo em todo o Paraná pelas emis-
soras do sistema RIC/Record. Neste
ano, além de a divulgação do evento
ser ainda mais fortalecida nas redes
sociais, uma dezena de emissoras de
rádio, de várias regiões, estarão re-

verberando as viagens e os seus re-
sultados. 

PATROCÍNIO - O Rally conta com o pa-
trocínio principal das seguintes empre-
sas: Basf, Fairfax Brasil Seguros
Corporativos, Fertilizantes Viridian, Si-
credi União PR/SP e Zacarias Chevro-
let. Participam, como patrocinadores
institucionais: Cocamar Máquinas Con-
cessionária John Deere, Texaco, Irriga-
ção Cocamar e Estratégia Ambiental. 

APOIO - Apoiam a iniciativa: Unicampo,
Comitê Estratégico Soja Brasil (Cesb)
e Associação dos Produtores de Soja
(Aprosoja/PR).
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Começa neste mês a 7ª edição do
Rally Cocamar de Produtividade 

PROGRAMAÇÃO

O evento vai compreender o período da safra de soja 2021/22,
do pré-plantio, no início de setembro, à colheita, em março
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O
brilhante desempenho da Co-
camar no exercício 2020,
quando bateu vários recor-
des, ampliou de forma ex-

pressiva sua participação de mercado
em todas as regiões onde atua e apre-
sentou uma expansão de 52% no fatu-
ramento geral, rendeu à corporação a
conquista do Prêmio IstoÉ Dinheiro, de
melhor cooperativa agropecuária do
Brasil. 

SELEÇÃO - A informação foi oficializada
no dia 20/8 pela Revista IstoÉ Dinheiro,
que elabora todos os anos o ranking As
Melhores da Dinheiro, já em sua 18ª
edição, destacando as empresas cam-
peãs em 22 setores. Para chegar às
vencedoras, a publicação analisou os
resultados das 1.000 melhores em-
presas do Brasil reconhecidas pela ca-
pacidade de buscar soluções em
inovação e qualidade, recursos huma-
nos, responsabilidade social, gover-
nança corporativa e sustentabilidade
financeira.

RANKING - De acordo com a Revista,
a Cocamar foi classificada em primeiro
lugar no ranking geral do setor Agro-
negócio/Cooperativas, que engloba as
maiores e mais importantes organiza-
ções desse segmento no país, depois

de garantir o primeiro lugar em Recur-
sos Humanos, 1º lugar em Inovação e
Qualidade, 1º lugar em Responsabili-
dade social, 1º lugar em Sustentabili-
dade Financeira e 3º lugar em
Governança Corporativa. 

MELHOR DE TODOS OS TEMPOS -
“Mesmo com as incertezas trazidas
pela pandemia, o exercício 2020 foi o
melhor da história da cooperativa”, co-
menta o presidente executivo Divanir
Higino, assinalando que todos os seto-
res da corporação apresentaram ex-
pansão. Por crescer fortemente em
participação de mercado, o recebi-
mento de soja, milho e trigo, entregue
pelos produtores, foi o melhor de todos
os tempos, a exemplo do montante co-
mercializado em insumos agropecuá-
rios. 

FATURAMENTO - Por sua vez, as ven-
das de produtos ao varejo, cujo leque
é liderado pelo óleo de soja, atingiram
também a sua melhor marca. Com
isso, o faturamento do grupo saltou de
R$ 4,650 bilhões em 2019 para R$

7,049 bilhões em 2020, o que propor-
cionou a distribuição de R$ 103 mi-
lhões aos cooperados - números igual-
mente recordistas.  

BOM TRABALHO - “Ficamos muito fe-

lizes pelo reconhecimento de melhor
cooperativa do Brasil”, cita Higino. A
conquista, segundo ele, demonstra que
está sendo feito um bom trabalho, “só
possível graças à confiança e ao apoio
dos cooperados”.

RECONHECIMENTO

IstoÉ Dinheiro elege a Cocamar
a melhor cooperativa do Brasil 
Seleção analisou capacidade de buscar soluções em inovação e qualidade, recursos
humanos, responsabilidade social, governança corporativa e sustentabilidade financeira

2020 foi o melhor ano da história da cooperativa

Na avaliação do presidente executivo
Divanir Higino, a conquista pela Coca-
mar do primeiro lugar no Ranking de
Melhor Cooperativa do Brasil, elabo-
rado pela Revista IstoÉ Dinheiro, es-
pelha a alta qualidade do trabalho que
vem sendo realizado pela equipe de
colaboradores.

COMPROMETIMENTO - Conforme Hi-
gino, os itens analisados pela publica-
ção e a classificação obtida em cada

um deles pela Cocamar, “resultam do
empenho e do comprometimento dos
colaboradores, integrantes de um ti-
me coeso, motivado e  inovador, fo-
cado em proporcionar benefícios para
os cooperados e a comunidade, que
não tem a preocupação de ganhar
prêmios, mas contribuir para uma boa
gestão e a perpetuidade da coopera-
tiva”.

PROPÓSITO - Ainda segundo o pre-

sidente, a premiação de melhor coo-
perativa do Brasil é um reconheci-
mento importante que confirma o
propósito da Cocamar em prestar
serviços de qualidade, com organiza-
ção e planejamento, superando sem-
pre as expectativas dos produtores,
que demonstram sua confiança na
cooperativa com o contínuo aumento
na participação de mercado e na fi-
delização dentro da Jornada do Coo-
perado.

Presidente atribui conquista à
qualidade do trabalho dos colaboradores

• Faturamento: R$ 7 bilhões
• Recebimento de Soja: 1,7 milhão t
• Esmagamento de Soja: 1 milhão t
• Recebimento de Milho: 1,5 milhão t
• Vendas Insumos Agropecuários:

R$ 1,8 bilhão
• Vendas ao Varejo: R$ 903 milhões

NÚMEROS
EM 2020
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A
estratégia do governo brasi-
leiro, liderada pela ministra da
Agricultura, Tereza Cristina,
para divulgar as técnicas de

produção de baixa emissão de carbono
do país e tentar melhorar a imagem da
agropecuária nacional no exterior dá os
primeiros sinais de sucesso.

O QUE O MUNDO PRECISA - Em um
vídeo publicado nas redes sociais no dia
7/8, o presidente da Conferência das
Nações Unidas para Mudanças Climá-
ticas (Cop 26), Alok Sharma, relatou a
visita que fez nos dias anteriores à uni-
dade da Embrapa Cerrados, no Distrito
Federal, e disse que a tecnologia apli-
cada aos sistemas produtivos do Brasil
são o tipo de inovação que o mundo

precisa para manter viva a meta de li-
mitar o aquecimento global a 1,5 grau.

PARA OUTROS PAÍSES - Sharma co-
nheceu o sistema de Integração La-
voura-Pecuária-Floresta (ILPF) e pediu
para que as técnicas sejam apresenta-
das para outros países. A Cocamar é
pioneira nesse modelo inovador e sus-
tentável que passou a incentivar em
1996. A cooperativa conta que mais de
200 mil hectares em diferentes forma-
tos integrados, nas regiões onde atua,
nos estados do Paraná, São Paulo e
Mato Grosso do Sul. A cooperativa faz
parte da Rede de Fomento ILPF, da qual
foi uma das fundadoras, ao lado da John
Deere, Bradesco, Syngenta, Ceptis, Se-
mentes Soesp e Embrapa.  

ILPF, a tecnologia
que o mundo precisa
Presidente da Cop 26 se empolga com o sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta
e pede para que as técnicas sejam apresentadas para outros países

AQUECIMENTO GLOBAL

Alok Sharma conheceu o sistema em visita que
fez à unidade da Embrapa Cerrados



VIDEO - ‘Estou falando aqui da Em-
brapa Cerrados, nos arredores de Bra-
sília, onde tecnologias inovadoras e de
baixo carbono estão ajudando a aumen-
tar a produtividade agrícola brasileira
ao evitar o desmatamento prejudicial e
criando empregos verdes para os bra-
sileiros”, disse Sharma no vídeo.

VISITA - Durante a visita, o presidente
da Embrapa, Celso Moretti, o secretá-
rio de Desenvolvimento Rural e Inova-
ção, Fernando Camargo, e a coorde-
nadora-geral de Mudanças do Clima do
Ministério da Agricultura, Fabiana Villa
Alves, mostraram áreas experimentais
de integração Lavoura-Pecuária-Flo-
resta e resultados obtidos com a téc-
nica para mitigação de emissão de
gases de efeito estufa. Sharma tam-
bém conheceu iniciativas desenvolvidas
pela estatal junto ao setor privado,
como o protocolo para Carne Carbono
Neutro. 

INOVAÇÃO - “Este é precisamente o

tipo de inovação de que o mundo pre-
cisa se vamos manter vivo o objetivo
crítico de limitar o aquecimento global
a 1,5 grau”, relatou.

CONFERÊNCIA - “Peço ao Brasil que
apresente este trabalho pioneiro e
traga outros países para esta jornada.
O Reino Unido está defendendo esses
esforços por meio dos nossos projetos
financiados pelo Financiamento Inter-
nacional sobre o Clima”, disse o britâ-
nico, designado para presidir a confe-
rência que será realizada de 1 a 12 de
novembro em Glasgow, na Escócia.

VITAL - Sharma disse que é preciso
trabalhar juntos para aproveitar as
oportunidades que a tecnologia ofe-
rece. “Isso é absolutamente vital para
colocar em prática um futuro mais
verde e brilhante que todos quere-
mos”, concluiu.

NÃO HÁ CONTRADIÇÃO - O embaixa-
dor britânico no Brasil, Peter Wilson,

que acompanhou a visita, divulgou o
mesmo vídeo e comentou que “não
existe contradição entre economia
forte e economia verde”.

A COP 26 - Realização conjunta do go-
verno britânico com parceiros da Itália,
a COP-26 tinha seu cronograma origi-

nalmente previsto para novembro de
2020; porém, como mais um dos refle-
xos da pandemia, sua realização foi
adiada e remarcada para este ano. No
entanto, independentemente da data,
o evento tem grande relevância para
que as ações de transição energética
mundiais sejam colocadas em prática.
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Foram mostradas áreas experimentais e resultados obtidos com
a técnica para mitigação de emissão de gases de efeito estufa
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E
m setembro a Cocamar com-
pleta um ano de atuação no
mercado de carne de alta quali-
dade, em uma parceria que vem

assegurando mais rentabilidade a pro-
dutores pecuaristas de várias regiões
do estado. Por meio da cooperativa, os
animais são abatidos no Frigorífico
Argus, de São José dos Pinhais, região
metropolitana de Curitiba, que faz tam-
bém a distribuição ao segmento vare-
jista.  

BONS RESULTADOS - Conforme ob-
serva o médico veterinário do programa
de Produção de Carne Precoce Coca-
mar, Luiz Henrique Garcia Abreu, ao
longo desse ano têm chamado atenção
os bons resultados obtidos pelos pe-
cuaristas participantes, com seus lo-
tes. Além da precocidade, destaque
para o melhoramento genético realizado
nas propriedades, bem como a nutrição
adequada para atingir o critério dese-
jado de gordura. 

QUALIDADE - “Os animais se sobres-
saem pela qualidade diferenciada da
carne destinada ao mercado consumi-
dor”, diz, salientando que cooperados
das regiões de Paranavaí, Nova Fátima,
Santa Mariana e Cianorte apresenta-
ram o melhor desempenho no último
trimestre (maio-julho). 

PLANEJAMENTO - Abreu comenta que
o planejamento é essencial e lembra
que a pecuária, por ser uma atividade
de ciclo longo, começa agora, por
exemplo, a programação para os lotes
que serão abatidos em 2023 e 2024.
“O ciclo de um animal voltado a esse
programa inicia muito antes do seu nas-
cimento, com as matrizes e a genética
do touro a ser utilizado na estação de
monta. Depois, serão nove meses de
gestação e mais sete até a desmama;
na sequência, um período de seis a dez
meses de recria e entre 100 a 120 dias
de confinamento. São exigidos muito

trabalho e dedicação em todas as eta-
pas para garantir o que há de melhor
para um mercado consumidor exigen-
te”, completa Abreu. 

EM TODOS OS ELOS - A Cocamar tem
o objetivo de consolidar sua presença
em todos os elos da cadeia”, apoiando
os produtores desde a compra dos be-
zerros de qualidade, à recria e termi-
nação, prestando assistência técnica,
fornecendo insumos e medicamentos e
chegando ao mercado com o produto
final - cortes especiais - identificado por
um selo do programa.

DEMANDA - A demanda surgiu de pro-
dutores que desenvolvem o sistema de
integração lavoura-pecuária (ILP) e in-
tegração lavoura-pecuária-floresta
(ILPF) em suas propriedades e conse-
guiram reduzir a idade de abate de seus
animais, mas não estavam encontrando
no mercado uma precificação adequada
para animais de melhor qualidade. 

QUESITOS - Segundo Abreu, o progra-
ma vem se consolidando com animais
provenientes de cruzamento industrial
entre nelore e angus. Os produtores
que atendem aos quesitos desejados de

carcaça, como acabamento uniforme de
gordura, idade, faixa de peso e outros
critérios, têm direito a um valor adicio-
nal pela arroba.

PADRONIZAÇÃO - “Estamos padroni-
zando os rebanhos, trabalhando apenas

com animais de idade inferior a 24
meses, avaliados pela dentição, com
gordura uniforme e na faixa de peso de
19 a 23 arrobas”, salienta o médico-
veterinário, explicando que 90% dos
animais abatidos têm abaixo 20 meses
de idade.

NOVILHO PRECOCE

Pecuaristas comemoram bons resultados
Com um ano de atuação no mercado de carne de alta qualidade,
Cocamar é destaque em produção de novilho precoce no Paraná
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O
cooperado Marciel Pedralli,
de Ourizona, município da
região de Maringá (PR), sa-
grou-se campeão geral do

10º Concurso Cocamar de Superpro-
dutividade de Soja, safra 2020/21. Ele
obteve a média de 97 sacas por hec-
tare (235 na equivalência em al-
queire). Os ganhadores (1º e 2º luga-

res na categoria Geral e 1º em Inte-
gração Lavoura-Pecuária-Floresta-
ILPF) foram conhecidos em meados de
agosto durante a apresentação do
programa de televisão aberta RIC
Rural, da Rede Independência de Co-
municação, afiliada Record, apresen-
tado pelos jornalistas Sérgio Mendes
e Rose Machado.  

Resultado da 10ª edição do concurso
foi divulgado no dia 15 de agosto,
no programa RIC Rural

Os campeões
de produtividade
de soja 

SAFRA 2020/21

Agrônomo José Eduardo Marcon e o campeão na
categoria geral, Marciel Pedralli



AS MELHORES TECNOLOGIAS - Há
quatro anos na sucessão do pai Ayres
Pedralli, Marciel contou com a orien-
tação técnica do engenheiro agrô-
nomo José Eduardo Marcon, da
cooperativa, que presta seus serviços
em um grupo de cooperados interes-
sados em aplicar as melhores tecno-
logias do mercado. 

INVESTIMENTOS CORRETOS - Marciel
agradeceu ao pai por confiar a ele a
condução da propriedade e também ao
trabalho da cooperativa: “a presença
do profissional, acompanhando as la-
vouras e fazendo suas recomendações,
foi fundamental para esse resultado”,
afirmou. “É uma conquista difícil, pois
muitos cooperados participam”, disse,
mencionando ter feito os investimentos
corretos, sobretudo em manejo do solo
e escolha de variedades altamente pro-
dutivas. 

TUDO BEM FEITO - A segunda coloca-
ção ficou com o casal Tiezo e Keiko Su-
guiura, de Apucarana (PR), com a
média de 94,6 sacas por hectare
(229/alqueire). Foi a segunda vez que
os dois subiram ao pódio - na edição an-
terior (2019/20) obtiveram o primeiro
lugar. Com a orientação do engenheiro
agrônomo Gustavo Emori, dona Keiko
comentou que além do apoio técnico
oferecido pela cooperativa, eles fazem
um planejamento com bastante antece-
dência, selecionando os melhores pro-
dutos. “Gostamos de fazer tudo muito
bem feito, com capricho”, comentou a
produtora. 

TRICAMPEÃO - Na categoria ILPF, o
campeão foi o cooperado César Luis Ve-
llini, de Jardim Olinda (PR), com a média
de 77 sacas por hectare (187/al-
queire). É a terceira vez que o produtor
garante a primeira colocação, tendo
sido assistido na safra 2020/21 pelo
engenheiro agrônomo Alysson Galbiate,
da unidade da cooperativa em Parana-
city. 

NOVILHOS PRECOCES - Adepto da ILPF
há mais de 20 anos, Vellini é também
produtor de novilhos precoces da raça
angus e participa do programa de pro-
dução de carne precoce da Cocamar.
O cultivo de capim braquiária após a
colheita de soja foi destacada pelo pro-

dutor. Além de ter palhada para prote-
ger o solo durante o plantio direto da
soja, a braquiária serve de pastagem
para o gado no inverno. “Eu não sabe-
ria mais trabalhar sem a braquiária”,
completou. 

PRÊMIOS - Os ganhadores e os res-
pectivos técnicos receberam troféus e
também, como prêmio, o direito de par-
ticipar de uma viagem à região produ-
tora de grãos dos Estados Unidos em
2022. 

SUSTENTABILIDADE - A entrega dos
troféus foi feita pelo superintendente
de Relação com o Cooperado, Leandro
Cezar Teixeira que, ao comentar sobre
a premiação, salientou que a agricultura
conduzida com nível tecnológico ade-
quado contribui, além da produtividade,
para que a atividade seja mais susten-
tável. 

APOIO AOS COOPERADOS - No início,
ao fazer sua saudação, o presidente do
Conselho de Administração da Cocamar,
Luiz Lourenço, ressaltou trabalhos de-
senvolvidos pela cooperativa para
apoiar os cooperados, enumerando o
manejo adequado do solo, o incentivo
ao consórcio milho x braquiária no in-
verno, a renovação de áreas de cana-
viais com soja no estado de São Paulo -
que gerou oportunidades para mais de
100 famílias de cooperados na última
safra -, e a ILPF como a melhor alter-
nativa para regiões de solos arenosos. 

DISPERSÃO - Lourenço destacou as
187 sacas por alqueire produzidas
pelo campeão da categoria ILPF para
exaltar a revolução econômica que
pode ser promovida por essa prá-
tica na região noroeste paranaense,
por exemplo, onde predominam pas-

tos degradados. Finalizando, falou
também sobre a grande dispersão
de produtividade que há entre pro-
dutores de todas as regiões, reco-
mendando, para reverter esse
cenário, o uso das melhores tecno-
logias.

Engenheiro agrônomo Gustavo Emori com o casal Keiko
e Tiezo Suguiura, segundo colocado categoria geral

O campeão na categoria ILPF, César Luis Vellini (centro), com superintendente de Relação
com o Cooperado, Leandro Cezar Teixeira, e o gerente da unidade de Paranacity, Lucas Marchi
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U
ma metodologia inédita e ino-
vadora, única no mundo, que
diagnóstica a saúde do solo e
ajuda na tomada de decisão

para transformar um ambiente adverso
em altamente produtivo: a Bioanálise do
Solo. Este foi o tema da apresentação
que abriu o Dia de Campo de Inverno Di-
gital da Cocamar, realizado de 9 a 15 de
agosto, com transmissão ao vivo. O
evento teve a participação de 30 em-
presas parceiras e uma série de outras
atrações.

APRESENTAÇÃO - A apresentação da
metodologia foi feita pela pesquisadora
Iêda Mendes, da Embrapa Cerrados de
Brasília (DF), instituição que desenvol-
veu a inovadora tecnologia de bioaná-
lise de solo, com a participação do
pesquisador Henrique Debiasi, especia-
lista em solos da Embrapa Soja de Lon-
drina (PR) e do coordenador técnico
das Unidades de Difusão de Tecnologias
(UDT) da cooperativa, Rodrigo Saku-
rada.

O QUE É - A tecnologia é única em todo
o mundo, resultado de mais de 20 anos
de pesquisas. A Bioanálise do Solo é uma
avaliação qualitativa de solo que quanti-
fica os principais grupos de organismos
biológicos que são bioindicadores da
saúde do solo e estão relacionados ao
seu potencial produtivo.

MEMÓRIA - “A bioanálise reflete tudo
que foi feito anteriormente com ou sem
sistema de plantio direto, integração la-
voura-pecuária e consórcio, por exem-
plo. É como se tivesse a memória do
solo. E as enzimas são os indicadores de
toda a biologia do solo, que refletem ge-
rações passadas de organismos que já
estiveram presentes ali”, explica a pes-
quisadora.

AJUDA - Em resumo, a metodologia
diagnóstica a saúde do solo e ajuda na
tomada de decisão para transformar um
ambiente adverso em altamente produ-
tivo. Iêda observa, ainda, que a análise
biológica mostra porque áreas quimica-
mente semelhantes podem ser biologi-
camente diferentes.

ANÁLISE - A bioanálise de solo foi de-
senvolvida para preencher a lacuna cau-
sada pela ausência do componente
biológico nas análises de rotina de solos.
A BioAS, como é conhecida, consiste na
análise das enzimas arilsulfatase e β-gli-
cosidase, associadas aos ciclos do enxo-
fre e do carbono, respectivamente.

BIOINDICADORES - “Por estarem rela-
cionadas direta ou indiretamente ao po-
tencial produtivo e à sustentabilidade do
uso do solo, as enzimas funcionam como
bioindicadores e ajudam a avaliar a saúde
dos solos”, explica Iêda. Em seu estágio
atual, a tecnologia está delineada para
cultivos anuais de grãos e fibras no

bioma Cerrado, mas em breve deve che-
gar ao Paraná.

VALORES DE REFERÊNCIA - Nas análi-
ses químicas, pela comparação dos va-
lores obtidos para uma amostra de solo
como os das tabelas de interpretação,
atribui-se o nível de fertilidade. Poste-
riormente, para cada cultura/tipo de
solo, define-se a quantidade de fertili-
zantes, ou de corretivos, a serem apli-
cados. De forma análoga, pesquisas
desenvolvidas pela Embrapa permitiram
formular tabelas de interpretação dos
bioindicadores, as quais estabelecem
valores de referência para avaliar o es-
tado do funcionamento biológico do
solo.

SISTEMAS DE MANEJO - Valores ele-
vados destes bioindicadores indicam sis-
temas de produção e práticas de manejo
do solo adequadas e sustentáveis. Ao
contrário, valores baixos servem de
alerta ao agricultor para uma reavaliação
do sistema de produção e adoção de

boas práticas de manejo, por isso a bioa-
nálise pode auxiliar nas tomadas de de-
cisões relacionadas aos sistemas de
manejo adotados nas propriedades agrí-
colas.

QUALIDADE BIOLÓGICA - Devido à rela-
tiva facilidade de correção da acidez e
fertilidade de solo, é muito comum que
as áreas agrícolas sob uso intensivo pos-
suam qualidade química do solo ade-
quada, mas não necessariamente asso-
ciada a uma qualidade biológica também
adequada.

COMPLEMENTAR - Nesses casos, a
bioanálise permite revelar aspectos re-
lacionados ao funcionamento da maqui-
naria biológica do solo que passam
despercebidos nas análises de fertili-
dade e que podem impactar significati-
vamente o desempenho econômico das
lavouras. Constitui-se, portanto, em
análise complementar à de fertilida-
de, ao considerar aspectos da saúde
do solo que não podem ser
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Bioanálise do Solo facilita tomada
de decisão e potencializa resultados
Técnica inédita permite ao produtor conhecer bem seu solo e adotar o
melhor manejo para transformar um ambiente adverso em altamente produtivo

DIA DE CAMPO DE INVERNO

Tecnologia é resultado de mais de 20 anos de pesquisas
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diretamente inferidos a partir
das análises de rotina tradicionais. En-
tretanto, ressalta-se que há uma rela-
ção intrínseca entre a qualidade química
e a qualidade biológica de um solo.

ADUBANDO - Práticas como a corre-
ção da acidez superficial e subsuperfi-
cial, e adubações corretivas ou de
manutenção, estão intimamente asso-
ciadas ao desenvolvimento das plantas.
Consequentemente, plantas bem nutri-
das aportam maiores quantidades de
resíduos ao solo, “adubando” as comu-
nidades microbianas do solo com car-
bono e outros nutrientes.

INSUMOS - Ou seja, é possível ter um
solo com baixa qualidade, mas cujas
elevadas produtividades estejam rela-
cionadas a entradas de insumos em
doses muito acima das recomendadas
para solos bem manejados, uma condi-
ção que não é sustentável em longo
prazo, pois pode resultar em contami-
nação do ambiente e prejuízos aos agri-
cultores.

QUANDO COLETAR - A coleta da amos-
tra é realizada pós-colheita (mesmo pe-
ríodo da coleta da análise química) e
deve ser da camada de 0 cm a 10 cm.
É a camada diagnóstica, que reflete o
solo como um todo. “Com o diagnós-
tico, posso inferir o que está aconte-
cendo na área mais profunda”, afirmou
Iêda. “Se o resultado mostrar níveis
biológicos baixos e o produtor não ado-
tar tecnologias adequadas, a situação
do solo pode piorar”, alertou. “Atual-
mente, na maioria dos casos, o que
falta é aplicar as tecnologias que já exis-
tem. Um solo biologicamente ativo ar-
mazena mais água, sequestra carbono,
é tolerante a doenças, pragas e plantas
daninhas”, disse a pesquisadora.

SUPER ORGANISMO - “Devemos olhar
e pensar o solo como um super orga-
nismo (macro, meso e microrganismo)
e cuidar dele como tal”, enfatiza. A pes-
quisadora disse que vários laboratórios
já foram capacitados para realizarem a
bioanálise do solo, e os nomes serão di-
vulgados neste primeiro semestre. Ou-

tros laboratórios também estão na lista
para a capacitação.

NO PARANÁ - Em sua participação, o
pesquisador Henrique Debiasi comentou
que a Embrapa Soja, em parceria com
a Cocamar, desenvolveu nas safras
2018/19 e 2019/20, 49 visitas a pro-
priedades com os mais diferentes tipos

de solos, nas regiões da Cocamar, no
Paraná, oportunidade em que fez um
amplo diagnóstico dos mesmos. O ob-
jetivo do SuperSolo, o nome do pro-
grama, foi apresentar essa realidade
aos produtores cooperados e orientá-
los sobre práticas visando a contribuir
para o aumento da produtividade das
lavouras. 
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A segunda edição do Dia de Campo de In-
verno Digital, promovida pela Cocamar na
semana de 9 a 15/8, totalizou 38 mil vi-
sualizações e atendeu ao que era espe-
rado pela cooperativa. 

ESTANDES - Ao acessar a plataforma, os
produtores visitavam estandes virtuais
em que vários trabalhos técnicos desen-
volvidos pela Cocamar e parceiros eram
apresentados, além de 30 empresas for-
necedoras, geradoras de novas tecnolo-
gias. Um debate sobre a bioanálise do solo
marcou a abertura do evento, que contou
também com um balcão de negócios. 

INFORMAÇÕES - “Tivemos mais de 420
minutos de informações de grande inte-
resse dos produtores, que puderam ser
absorvidas de forma prática e cômoda, ao
longo de uma semana, no conforto de sua
residência”, comentou o coordenador
técnico das Unidades de Difusão de Tec-
nologias (UDTs) da cooperativa, Rodrigo

Sakurada. “É tudo o que o produtor pre-
cisa saber: ao incorporar novas práticas
e tecnologias, consegue evoluir em seu
negócio, ampliando as médias de produti-
vidade”, complementou.

FORMATO CONSOLIDADO – Esta foi a se-
gunda versão digital do Dia de Campo de
Inverno, a qual, segundo Sakaruda, con-
solida o formato. Em 2020, foi a primeira
realização do gênero da cooperativa, uma
resposta ao desafio de continuar transfe-
rindo tecnologias aos cooperados em
tempos de pandemia, de uma forma se-
gura. Para isso, a Cocamar agilizou a es-
truturação de plataformas virtuais que
superaram em muito as expectativas. Ao
longo de quase um mês em que a plata-
forma ficou disponível, foram mais de 120
mil acessos, enquanto o modelo tradicio-
nal reunia 2,5 mil participantes nos dias
do evento.

SAFRATEC - A experiência foi repetida em

fevereiro deste ano com outra realização
técnica importante no calendário da coo-
perativa, o Safratec, que todos os anos,
entre vários outros itens, apresenta ex-
perimentos com cultivares de soja e ino-
vações em matéria de insumos, maqui-
nários e produtos para as lavouras. Em
pouco mais de uma semana, foram cerca
de 40 mil visualizações - quando, no for-
mato presencial, seriam de 6 mil a 7 mil
visitantes.

ADAPTAÇÃO - Quando começou a pande-
mia, a cerca de um ano e meio, não se
imaginava que os produtores rurais, acos-
tumados a participarem de eventos téc-
nicos na busca por melhorar o desem-
penho de suas lavouras, fossem se adap-
tar tão rápido ao processo digital.

FERRAMENTAS - Mas para grande parte
deles, o aparelho celular e o computador
passaram a ser ferramentas na busca de
novos conhecimentos, práticas e tecno-

logias. Em muitos casos, as dificuldades
de acesso a internet, comuns no meio
rural, acabam não sendo um empecilho
porque a maioria dos cooperados reside
em centros urbanos.  

DEU CERTO - “O modelo está consoli-
dado”, ressaltou Sakurada. Na visão dele,
no pós-pandemia, quando for possível re-
tornar com as realizações presenciais -
importantes para fortalecer o relaciona-
mento com os produtores - a cooperativa
terá que disponibilizar também a versão
virtual.  

EM OUTRAS FRENTES - A digitalização
tem avançado rapidamente, também, em
outras frentes na Cocamar. Dos 16 mil
cooperados, milhares deles já fazem ope-
rações de venda da safra por meio de apli-
cativo e se habituaram, também, a par-
ticipar de um ciclo de debates que, perio-
dicamente, reúne especialistas para de-
bater assuntos de relevância do setor.

Foram 38 mil visualizações e
420 minutos de informações

DIA DE CAMPO DE INVERNO

Pesquisadora diz que o que falta é aplicar as tecnologias que já existem





A
Cocamar Cooperativa Agroin-
dustrial formalizou a entrega
na manhã de 17/8, de sua
nova estrutura de atendi-

mento em Tamarana, município da re-
gião de Londrina. A confortável cons-
trução de 383 metros quadrados, si-
tuada na entrada da cidade e que abri-
ga loja e área administrativa, é apenas
parte das obras de ampliação do entre-
posto que opera no recebimento de
grãos (soja, milho e trigo) e comercia-
lização de insumos agropecuários. 

NOVAS INSTALAÇÕES - Conforme in-
formou o superintendente de Relação
com o Cooperado, Leandro Cezar Tei-
xeira, as novas instalações operacio-
nais ficam prontas no início do próximo
ano, para o recebimento da safra de
verão 2021/22. Estão sendo erguidos
uma balança e um tombador para ca-
minhões bitrem, área de classificação
equipada com calador automático, um
secador e um silo para 6 mil toneladas.
O investimento compreende também a
reforma de um armazém de insumos.

CONFIANÇA - Recepcionada pelo ge-

rente Fernando Stephano, a prefeita de
Tamarana, Luzia Suzukawa, conheceu a
nova loja e aproveitou para visitar o
canteiro do obras. Segundo ela, “o em-
preendimento é uma demonstração da
confiança da Cocamar no potencial do
município e região”. 

CONSOLIDAÇÃO - O gerente informou
que, quando pronta, a unidade terá ca-
pacidade para receber 3 mil toneladas
de grãos por dia. Com uma equipe de
18 colaboradores, a estrutura atende
a 190 produtores cooperados. “O in-
vestimento consolida a presença da co-
operativa na região”, disse. 

MAIS ÁGIL - Morador em Tamarana, o
cooperado e conselheiro da coopera-
tiva, Helder de Oliveira Barbosa, co-
mentou que a nova estrutura vai
proporcionar um atendimento mais ágil
e de melhor qualidade aos produtores,
tornando a Cocamar ainda mais com-
petitiva na região.  

UNIDADES - Ao todo, a cooperativa
que em 2020 faturou R$ 7 bilhões,
possui 97 estruturas operacionais es-

palhadas pelos estados do Paraná, São
Paulo e Mato Grosso do Sul, que aten-

dem a mais de 16 mil produtores coo-
perados.

Construção é parte das obras de ampliação do entreposto
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Tamarana ganha nova
estrutura de atendimento
Unidade, que terá capacidade para receber
3 mil toneladas de grãos por dia, consolida
a presença da cooperativa na região

INVESTIMENTO





P
ara ter sucesso em uma ope-
ração no campo, como a se-
meadura da safra, o produtor
depende de uma série de fato-

res como trabalhar com informações
meteorológicas mais precisas.

PROJETO PILOTO - A Cocamar anuncia
que implementará na safra de soja
2021/22, que começa neste mês de
setembro, um projeto piloto com a ins-
talação de estações meteorológicas
em 16 municípios paranaenses onde
mantém unidades de atendimento. 

COMO FUNCIONARÁ - Num primeiro
momento, todas as funcionalidades es-
tarão disponíveis aos cooperados sem
restrições, mas com o passar do tempo
e a implantação de novas funcionalida-
des, alguns itens continuarão de acesso
livre e outros serão cobrados, uma vez
que tal trabalho irá demandar uma
equipe especializada em interpretar e
disponibilizar informações para a to-
mada de decisões.

AMPLIAR - A novidade está sendo ca-
pitaneada pelo Cocamar Labs, a área
de inovação da cooperativa. Numa pri-
meira etapa, as 16 unidades vão con-
tar com o equipamento, mas a ideia,
nos próximos anos, é levá-los para
todas as demais regiões, nos estados
do Paraná, São Paulo e Mato Grosso
do Sul, conforme explica o especialista
de projetos de Tecnologia de Informa-
ção (TI), Carlos Grigio. Segundo ele, os
dados levantados diariamente pelas es-
tações abastecem a plataforma Field-
Climate, que pode ser consultada a
qualquer momento por um dispositivo
móvel e servir de base para a tomada
de decisões.

AJUSTADO A CADA REALIDADE - O mo-

delo meteorológico de alta resolução é
refinado localmente com os dados cole-
tados pelo equipamento e considera a
combinação de outros 9 modelos mete-
orológicos para ajustes adequados a
cada realidade climática. Oferecido em
parceria com o Instituto Suíço de Me-
teorologia Meteoblue, o serviço contem-
pla as seguintes variáveis atmosféricas:
volume e probabilidade de precipitação,
temperatura e umidade relativa do ar,
cobertura/altitude de nuvens, velocidade
e direção do vento, molhamento foliar e
pressão atmosférica.

ALTA ASSERTIVIDADE - De acordo
com a Metos, empresa fabricante, o
sistema da estação é equipado com
alta tecnologia e um mecanismo de
auto-limpeza que torna a manutenção
simples e rápida, sendo o suprimento
de energia assegurado por uma placa
solar que trabalha com o mínimo de luz
solar disponível. A combinação de téc-

nicas avançadas de modelagem e dados
locais das estações proporciona uma
alta assertividade na previsão.

PROGRAMAR - Com isso, o produtor
consegue programar suas operações e
melhorar ainda mais a eficiência dos in-
sumos utilizados em suas lavouras nas
“janelas de aplicação” mais adequadas.
É o caso da adubação nitrogenada em
cobertura no milho. Sabemos que
grande parte das fontes de nitrogênio
(N) necessitam de umidade para evitar
volatilização (perdas podem chegar a
70% em alguns casos), comenta Re-
nato Watanabe, gerente executivo téc-
nico.

AJUSTES - Acompanhar em tempo real
as condições de temperatura e umi-
dade relativa do ar também orienta os
cooperados no momento das aplica-
ções dos defensivos agrícolas. Desta
forma, se pode fazer ajustes no pulve-

rizador para manter a qualidade da apli-
cação, ou até parar momentanea-
mente a  operação se as condições cli-
máticas forem desfavoráveis em algu-
mas horas do dia.

SOLUÇÃO - Na avaliação do superin-
tendente de Relação com o Cooperado,
Leandro Cezar Teixeira, “a estação me-
teorológica é uma solução que facilita
as operações na propriedade, con-
tendo sensores integrados de alta per-
formance para a coleta de dados, o que
permite uma condução mais assertiva
da lavoura”.

MUNICÍPIOS - Os equipamentos vão
ser instalados em Maringá, Atalaia,
São Jorge do Ivaí, Floresta, Doutor Ca-
margo, Terra Boa, Nova Esperança e
Cianorte, no noroeste, Sabáudia, Cam-
bé, Ibiporã, Assaí, São Sebastião da
Amoreira, Tamarana, Primeiro de Maio
e Santa Mariana, na região norte.

INOVAÇÃO

16 unidades ganham
estações meteorológicas
A ideia, nos próximos anos, é levá-las para as demais regiões,
nos estados do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul

A novidade está sendo capitaneada pelo Cocamar Labs, a área de inovação da cooperativa
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U
ma aula sobre inovação. Foi
assim a presença do empre-
endedor Caito Maia na 23ª
jornada do Ciclo de Debates

Cocamar promovida na tarde de 26/8
no canal da cooperativa no Youtube. 

MUITAS PERGUNTAS - Fundador da
rede Chilli Beans, a maior empresa de
pós venda de relógios, óculos de sol e
acessórios da América Latina, Maia
debateu A Relevância da Inovação para
a Competitividade no Agro com três
profissionais da área de inovação da
Cocamar - Eloá Tomáz e Carlos Grigio,
especialistas de projetos, e Anna Car-
lone, analista – e respondeu a muitas
perguntas enviadas pelos mais de 140
participantes que acompanharam a
realização. 

VENDAS ON-LINE - O empresário ex-
plicou que quando começou a pande-
mia do novo coronavirus, no ano
passado, em que o comércio em mui-
tos segmentos fechou as portas por
tempo indeterminado, sua empresa
focou em vendas on-line e o resultado
acabou sendo um extraordinário cres-
cimento de 600% nos negócios. 

LOJAS FÍSICAS - Mesmo assim, se-
gundo ele, 84% da receita ainda vêm
de lojas físicas. “Nossa empresa é mu-
tante, está em constante transforma-
ção, temos que estar de ouvidos
abertos, flexíveis ao novo mundo, ter
capacidade de adaptação, pesquisar
muito e corrigir rapidamente os even-
tuais erros”, disse. 

VENDER HISTÓRIAS - Ele avisou, logo
de início: “Não vendemos óculos, ven-
demos histórias”, para diferenciar
seus produtos, advertindo que o Agro
precisa ter marcas consolidadas para
conquistar a confiança dos consumido-
res. 

MARCA - “Investir na marca é a

saída”, insistiu, dizendo que isto serve
para qualquer setor. “O Agro tem que
contar como a semente é feita, por
exemplo, qual o encanto que a en-
volve.” 

DINAMISMO - Maia admite que tem
conseguido fazer o consumidor enxer-
gar a história dos seus produtos, o
que fortalece a marca. “No Nordeste,
o pessoal está chamando óculos de sol
de Chilli Beans”, lembrando haver um
dinamismo em relação a seus itens,
com lançamentos semanais e estoques
para apenas 2,5 semanas. Em seu pla-
nejamento, até fevereiro de 2023 já
se sabe o que vai ser lançado.

FAZER BEM FEITO - Para ele, a inova-
ção é fundamental, mas não se pode
deixar de fazer o arroz com feijão bem
feito, investir na marca, ter uma his-
tória bem contada. “Muitas ideias são
criadas em busca da sobrevivência”,
afirmou, ressaltando que a equipe pre-
cisa se sentir envolvida e ter pessoas
decisivas. 

DIFERENCIAIS - Vender a mesma
coisa que todo mundo vende é compli-
cado, salientou, mas se houver dife-
renciais, as oportunidades surgem. E,
sempre, se faz necessário ouvir o con-
sumidor, para ter assertividade.  

PÉS NO CHÃO - O bom empreende-
dor, para Maia, é aquele que tem os
olhos brilhando, mas também faz con-
tas e tem os pés no chão. 

ERROS ENSINAM - Indagado se teria
alguma coisa que não faria se pudesse
voltar no tempo, ele disse que teve
muitos erros, mas considera que os
mesmos foram fundamentais para o
crescimento e a evolução. “Não tem
como não errar, isto faz parte de qual-
quer atividade, mas é preciso ser rá-
pido na solução. Não pode repetir os
erros e não admiti-los pode ser fatal”,
disse. Muitas marcas famosas sim-
plesmente derreteram. 

PARLAMENTO - Para levar informa-
ção aos seus profissionais, a Chilli

Beans conta com o Parlamento, uma
espécie de universidade de varejo que
possui 25 unidades espalhadas pelo
país, instruindo-os de uma forma que
eles adoram, inclusive de forma on-
line. 

OTIMISMO - O empresário disse que
muitas portas se fecharam com a
pandemia, mas, outras tantas se abri-
ram. E afirmou estar otimista em re-
lação aos próximos anos, “um novo
mundo está vindo aí”, referindo-se a
oportunidades de negócios.

HARVARD - Caito abriu em 2000 o
primeiro quiosque de vendas da Chilli
Beans no shopping Villa-Lobos, em
São Paulo. Atualmente, ele possui
mais de 800 franquias distribuídas
pelo mundo e seu faturamento anual
gira em torno de R$ 700 milhões.
Esse caso mereceu estudos na Uni-
versidade de Harvard em três opor-
tunidades, sempre com a participação
de Caito Maia, proferindo palestra
para alunos e professores. 
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Inovar sim, mas com os pés no chão
O Agro precisa ter marcas consolidadas para conquistar a confiança
dos consumidores, diz Caito Maia, fundador da rede Chilli Beans

CICLO DE DEBATES 

"Se houver diferenciais, as oportunidades surgem", diz Caito
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G
erir o seu negócio com ren-
tabilidade e sustentabilidade
é o grande desafio atual para
os produtores. Por isso, o

assunto foi tema da 22ª jornada do
Ciclo de Debates Cocamar, promovida
dia 5/8 e contou com a participação do
convidado especial Luciano Castro,
sócio da consultoria especializada
Markstrat de Ribeirão Preto (SP). O
evento foi conduzido pelo gerente de
Cooperativismo, João Sadao e teve
mais de 530 visualizações.

DESEMPENHO - Castro, que é também
professor afiliado da Universidade de
Purdue (EUA), comentou que nem to-
dos os produtores conseguem ter um
bom desempenho na gestão de seus
negócios, especialmente no que diz
respeito a lidar com pessoas, finanças
e comercialização. “Formar uma equipe
não é uma tarefa simples para o pro-
dutor. Além de ser entendido, ele pre-
cisa motivar seu pessoal, sob pena de

ter prejuízos”, disse. Em qualquer tipo
de negócio, se faz necessário capacitar
o profissional. “Se fosse para premiá-
la, como essa pessoa seria avaliada?”,
perguntou o convidado.

SUCESSÃO - Quanto à governança, ele
fez referência à gestão compartilhada,
em que pais e filhos participam das de-
cisões. “A sucessão é um grande de-
safio para muitos produtores”, citou,
destacando ser bonito falar que deter-
minada empresa atingiu a terceira ou
quarta geração. Mas, para chegar lá,
é preciso entender o que o proprietário
pensa sobre a perpetuação do negócio
familiar.

PROBLEMA OU OPORTUNIDADE - “Há
muita falta ou mesmo dificuldade de co-
municação nesse processo”, frisou
Castro, lembrando que os filhos têm
que ser envolvidos nas atividades e
também nas decisões”. Figurativa-
mente, é como sair de um modelo de

monarquia para uma democracia em
que muitos participam. “Uma sucessão
pode dar certo ou acabar, tem que ser
planejada, pode ser um problema ou
uma grande oportunidade.”

CUSTOS - A administração financeira é
outro obstáculo “e justamente na área
crítica, no coração do negócio”, desta-
cou Castro. Não raro, há produtores
que acabam misturando as contas da
propriedade com as pessoais, gerando
dificuldades no momento de se conhe-
cer os custos reais de produção.

COMERCIALIZAÇÃO - Entre muitos ou-
tros pontos de relevância, Castro falou
também sobre as decisões quanto à
comercialização, que requer acompa-
nhamento, antecipação de compras de
insumos e travamento dos custos de
produção, possibilitando que o produ-
tor tenha mais tranquilidade para
aguardar as oportunidades oferecidas
pelo mercado.

INVESTIR - Sobre os investimentos,
em que a decisão precisa ser pautada
pela razão e não sob o ímpeto de uma
emoção, ele deixou claro: “É preciso
avaliar o que faz mais sentido para o
produtor, comprar uma área nova e
ficar descapitalizado ou investir em
tecnologias para ampliar as médias de
produtividade”, ilustrou. Castro lem-
brou uma ação de marketing de uma
empresa de irrigação que dizia: “há
uma outra fazenda a seus pés”, refe-
rindo-se ao tanto que a propriedade
pode agregar em renda se investir em
uma estrutura de irrigação e impulsio-
nar o negócio.

INFORMAÇÃO - Para ele, o produtor
rural hoje em dia não pode se queixar
de falta de informação, que é abun-
dante na internet e também nos tra-
balhos realizados por cooperativas
como a Cocamar. “É preciso criar opor-
tunidades para a nova geração e capa-
citá-la”, completou.

Os desafios na gestão da propriedade
Luciano Castro, sócio da consultoria Markstrat, falou sobre
o assunto com os cooperados da Cocamar

CICLO DE DEBATES 
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N
a última quinta-feira (19/8),
como parte de sua agenda
em Maringá, o Secretário
Chefe da Casa Civil do go-

verno do estado, Guto Silva, visitou a
Cocamar Cooperativa Agroindustrial
em companhia do prefeito Ulisses Maia
e alguns assessores, onde foram rece-
bidos pelo presidente do Conselho de
Administração, Luiz Lourenço, e o pre-
sidente executivo, Divanir Higino.  

Acompanhando o Prefeito Ulisses Maia,
estavam também os Deputados Esta-
duais Homero Marchese e Soldado
Adriano, esses, que possuem um rela-
cionamento muito próximo da Cocamar,
tendo participado ativamente de mui-
tos momentos da cooperativa, junto a
colaboradores e cooperados.

INVESTIMENTOS - Na oportunidade,
Higino falou aos visitantes sobre o de-
sempenho da  cooperativa nos últimos
anos, os investimentos previstos no
planejamento estratégico 2020/2025
e os três pilares que sustentam o pro-
cesso de crescimento: verticalização,
horizontalização e aumento de partici-
pação no mercado.

NOVOS NEGÓCIOS - Higino destacou

que até 2025 o montante previsto em
investimentos é de aproximadamente
R$ 1 bilhão em ampliações, melhorias
e novas construções na rede de uni-
dades e no parque industrial. Entre os
novos negócios, em 2020 a coopera-
tiva ingressou no segmento de fertili-
zantes foliares e na produção de
carne precoce. No início de 2022
entra em operação a usina de biodie-
sel, que vai trazer mais renda aos
produtores com o selo de Combustível
Social.

PARTE DA HISTÓRIA - Guto Silva tam-
bém comentou sobre suas impressões a
respeito da Cocamar: “É impossível falar-
mos de Maringá, sem citar a Cocamar,
que faz parte da história do município e
região”. O Secretário falou ainda da agi-
lidade no escoamento da produção agrí-
cola no Paraná, servido por ampla malha
de rodovias e uma ferrovia que liga Ma-
ringá ao porto de Paranaguá.

Por fim, os líderes falaram sobre a impor-
tância da transferência de tecnologia na

agricultura, seu impacto no crescimento
da produtividade e como a organização
da produção é exemplo no estado do Pa-
raná. “O sistema de produção no Paraná
é apoiado pelo cooperativismo. Todas as
cooperativas têm o seu centro de tec-
nologia e todas fazem dia de campo”,
destacou o presidente do Conselho Ad-
ministrativo, Luiz Lourenço, enfatizando o
quanto o Paraná é admirado e é exemplo
para os outros estados quando se trata
de transferência de tecnologia e inova-
ção.

Secretário e prefeito visitam a cooperativa
Higino falou aos visitantes sobre o desempenho da Cocamar nos últimos
anos e os investimentos previstos no planejamento estratégico 2020/2025

GERAL

Guto Silva e Ulisses Maia foram recebidos por Luiz Lourenço e Divanir Higino

Sempre em busca de novas ferra-
mentas para levar informação e co-
nhecimento aos cooperados, fami-
liares e o público em geral, a Coca-
mar começa a veicular notícias so-
bre as suas atividades, também no
aplicativo Spotify. 

Com atualização semanal, tudo o que
é relevante para os produtores coo-
perados e suas famílias no relacio-

namento com a Cocamar, já pode ser
acompanhado naquela plataforma. 

Por meio de mensagens resumidas,
os cooperados têm, assim, mais
uma forma ágil de se manterem bem
informados sobre o dia a dia das sa-
fras e também das oportunidades
oferecidas pela cooperativa, além de
conteúdos relacionados ao seu ne-
gócio, como tendências de mercado.

Notícias da Cocamar agora também no Spotify
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U
ma safra de inverno compli-
cada sob o ponto de vista cli-
mático, em que as lavouras
sofreram com a falta de chu-

vas nos primeiros meses e foram atin-
gidas por uma sequência de fortes
geadas na reta final, descortina o
quanto, para o produtor, é providen-
cial contar com o seguro agrícola.

PAGAR COM SOJA - O gerente da
Corretora de Seguros Cocamar, An-
dré Luis Barberá, ressalta que uma si-
tuação assim acaba custando muito
caro para o produtor que ainda reluta
em contratar seguro para sua la-
voura. No dia 30/8, quando venceu
uma parte dos compromissos finan-
ceiros assumidos para o cultivo da
safra de inverno, vários deles, que op-
taram por correr o risco, se obriga-
ram a fixar soja para saldar os

débitos. “Ao fazer isso, eles estão
comprometendo seu capital”, ob-
serva.

COMEÇOU MAL - Segundo Barberá, o
ciclo de inverno que se finaliza come-
çou complicado já com o atraso na
colheita da cultura anterior e o alon-
gamento do prazo para semeadura
até 31/3, na maioria das regiões de
atuação da Cocamar, quando o ideal
seria efetuar o plantio até o dia 10/3. 

SECA E GEADAS - Por causa do perí-
odo de déficit hídrico, 70% dos pro-
dutores acionaram o seguro por seca
e os restantes 30% o fizeram depois,
quando sobrevieram as geadas. “O
atraso na semeadura potencializou os
riscos, pois ocorreu perda no poten-
cial produtivo ao fazê-la muito tarde”,
diz o gerente.

SEGURADORAS RECONHECIDAS - A
Corretora Cocamar contratou cerca
de R$ 300 milhões em importância
segurada na safra de inverno e, de
acordo com Barberá, esse montante
foi distribuído entre várias segurado-
ras reconhecidas no mercado, que
apresentam plena capacidade de as-
sumir os riscos. 

SEGURANÇA - “Trabalhamos com total
segurança”, afirma o gerente, frisando
que, não raro, alguns produtores ficam
preocupados e perguntam se serão re-
almente indenizados. Sobre isso, ele
esclarece: depois de receber o laudo
da perícia, a seguradora tem 30 dias
para, com base em toda a documenta-
ção, concluir os estudos e efetivar a in-
denização ao produtor.

ADESÃO - Para a safra de verão

2021/22, a Corretora está na reta
final de comercialização das apólices,
com a expectativa de que a adesão ao
seguro, por parte dos produtores,
fique próximo a R$ 900 milhões em
importância segurada. 

TODA A ÁREA - “O ideal é que o pro-
dutor contrate seguro para toda a sua
área, e não só para aqueles talhões
que são geralmente mais problemáti-
cos”, orienta o gerente, e lembra: na
safra passada (ciclo 2020/21) a Coca-
mar bateu um recorde de recebimento
de soja, de 1,7 milhão de toneladas, ao
passo que houve também um recorde
também de indenizações no seguro
agrícola, devido a problemas climáticos
que algumas regiões sofreram. Ou
seja, mesmo em safra considerada boa,
observa-se que o seguro foi muito uti-
lizado.

AGRICULTURA

Seca e geadas acentuam
importância do seguro
No ciclo 2020/21 a Cocamar bateu recorde de recebimento de soja e de indenizações,
o que mostra que mesmo em safra considerada boa, o seguro é fundamental
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E
m seu negócio, no campo, o pro-
dutor toma decisões para garan-
tir a melhor produtividade: data
do plantio e da colheita, marca

da semente e do defensivo, correção de
calcário, entre outros. Mas há um fator
primordial para o sucesso da safra que
está além do controle, o clima.

INDENIZAÇÃO - Quem contratou se-
guro, protegeu seu patrimônio. É o caso
do produtor Herlington Cremm, que é
associado da Sicredi União PR/SP e tem
culturas de milho e soja. Neste inverno,
como teve perda de quase 70% do
milho, ele precisou acionar a cobertura
e está recebendo indenização. A área
segurada é de aproximadamente 500
hectares. 

TRANQUILIDADE - “Como todo ano re-
corremos ao financiamento agrícola,
precisamos desse amparo que é o se-
guro, o que dá tranquilidade. Já precisei
acionar algumas vezes. Se não fosse
isso, não teria como cumprir os com-
promissos financeiros”, destaca. Preca-
vido, ele já contratou o seguro para a
próxima safra de soja, assim como faz
desde 2013. 

PROCURA DOBROU - Os associados da
Sicredi União PR/SP podem contratar
as três principais seguradoras do
setor: Fairfax, Mapfre e Tokio Marine.
Somente em 2021 a cooperativa teve
área segurada superior a 58 mil hec-
tares em milho safrinha, o que resulta
em aproximadamente R$ 191 milhões
em importância segurada. De acordo
com a especialista em seguro agro da
Sicredi União PR/SP, Karyn Fornazzari,
a procura pelo produto dobrou nesta
safra. 

É FÁCIL ACIONAR - Em caso de per-

das, o acionamento do sinistro é sim-
ples e pode ser feito pelo telefone. De-
pois a seguradora enviará um perito
para fazer a avaliação da área e da pro-
dutividade. O processo é rápido. Que o
diga o produtor de soja e milho Luiz
Carlos Borean, que tem propriedade
em Jussara. Pela primeira vez ele acio-
nou o seguro, e entre pedir o ressar-
cimento, receber a visita do técnico e
ter a indenização creditada em conta
corrente levou uma semana. A sorte é

que o produtor só perdeu metade da
colheita, porque ele só tinha contra-
tado seguro para cobrir 50% dos pre-
juízos. Agora Borean já contratou a
apólice para a safra de verão, com co-
bertura de 100%. 

SUBVENÇÃO - Quanto antes o seguro
for contratado, mais chances de ter
acesso à subvenção federal. Depen-
dendo do produto, há valor mínimo de
prêmio a ser pago e área mínima.

Para ajudar os produtores a escolher
o seguro mais adequado ao tipo de ne-
gócio, todas as agências da Sicredi
União PR/SP contam com especialis-
tas agro.

SUPORTE - A cooperativa oferece su-
porte ao produtor em todo o processo,
desde a cotação ao acompanhamento
do sinistro. É possível também contra-
tar seguro para a cobertura de máqui-
nas e equipamentos.

SAFRA

Seguro minimiza perdas
do milho safrinha
A Sicredi União PR/SP teve área segurada superior a 58 mil
hectares em milho safrinha, o que dá R$ 191 milhões 

Sicredi União PR/SP tem parceria com as principais seguradoras; só o milho
safrinha tem área segurada superior a 58 mil hectares
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Cocamar, por meio de duas
unidades de Itaberá, Itapeva
e Buri, municípios da região
sudoeste de São Paulo, foi

uma das corporações que no dia 18/8
participaram do Dia Nacional do
Campo Limpo, promovido pelo InPev
(Instituto Nacional de Processamento
de Embalagens). 

CONSERVAR - Com o tema Res-
ponsabilidade para Agir e Conser-
var, o Dia Nacional do Campo Limpo é,
segundo o InPev, “um momento espe-
cial para celebrar as conquistas de
um programa que possibilita transfor-
mar o mundo com atitudes sustentá-
veis”. 

AÇÕES COMUNITÁRIAS - As empre-
sas participantes foram convidadas a
contribuir com ações comunitárias,
doando cestas básicas destinadas a
apoiar a Associação de Voluntários no
Combate ao Câncer Unidos pela Vida,
de Taquarituba.  

CESTAS BÁSICAS - Conforme infor-

mou o gerente responsável por aque-
las unidades da cooperativa, Renato
Yassuda, a proposta era de que para
cada cesta doada por um partici-
pante, a Adiaesp (Associação dos Dis-
tribuidores de Insumos Agrícolas do
Estado de São Paulo), entidade res-
ponsável pela coleta de embalagens
de defensivos agrícolas, entraria com
a mesma quantidade. Assim, a doação
total da Cocamar acabou sendo de 12
cestas básicas. 

COOPERATIVISMO - Renato comen-
tou ainda que a cooperativa tem sido
uma parceira frequente de institui-
ções assistenciais da região, colo-
cando em prática o princípio 7º do
Cooperativismo, que é a preocupação
com a comunidade.

Cocamar participa do
Dia Nacional do Campo Limpo
As empresas envolvidas foram
convidadas a contribuir com ações
comunitárias, doando cestas básicas 

SÃO PAULO

Cooperativa colocou em
prática o princípio 7º do
Cooperativismo, que é

a preocupaçãocom
a comunidade.



N
o evento promovido em mea-
dos de agosto na Embrapa
Soja em Londrina, para de-
monstração de projetos-pi-

loto de conectividade 5G, visando apre-
sentar soluções tecnológicas ao setor
do agronegócio, autoridades visitaram
o estande da Cocamar Máquinas Con-
cessionária John Deere. Entre elas, o
governador Ratinho Júnior, o ministro
das Comunicações, Fábio Faria, e a mi-
nistra da Agricultura, Pecuária e do
Abastecimento, Tereza Cristina, que
estavam acompanhados pelo presi-
dente da Embrapa, Celso Moretti. 

DEMONSTRAÇÃO - Recebidos pelo su-
perintendente Arquimedes Alexandrino,
eles assistiram a uma demonstração
de como é feito o atendimento remoto.
Atualmente, cerca de 600 máquinas
estão conectadas ao Centro de Solu-
ções Conectadas (CSC) da concessio-
nária e 80% das demandas têm sido
solucionadas à distância. 

USO EXPERIMENTAL - A Nokia, a ope-
radora Sercomtel e a Embrapa Soja
foram convidadas a homologar o sinal
para uso experimental, a fim de definir
parâmetros técnicos à instalação
antes da disponibilização permanente
do sinal.

TECNOLOGIA 5G - O evento integrou
uma série de pilotos desenvolvidos no
país com o objetivo de demonstrar o
potencial de aplicação da tecnologia 5G
em áreas urbanas e rurais. O presi-
dente da Embrapa, Celso Moretti, afir-
mou: “O Brasil saiu de um país que
importava alimentos para se tornar o
maior produtor de alimentos, fibras e
bioenergia. Fizemos isso com tecnolo-
gia, inovação e com a força dos produ-
tores rurais. A agricultura brasileira

alimenta mais de 800 milhões de pes-
soas em todo o globo, exportamos
para mais de 170 países. A agricultura
digital faz parte dessa realidade, os
produtores usam drones, sensores, in-
teligência artificial, internet das coisas
e hoje vamos conhecer uma série de
tecnologias que vão mudar e viabilizar
maior competitividade e sustentabili-
dade para o agro brasileiro”, afirmou.

PARCERIA - A ministra Tereza Cristina
destacou a profícua parceria entre o
Mapa, o Ministério das Comunicações
e o Agro que está, mais uma vez, colo-
cando uma antena 5G em um centro
importante. “Além de atender a Em-
brapa Soja, levamos em consideração
Londrina ser um centro de desenvolvi-
mento tecnológico através do seu polo
de inovação, mais voltado para as star-
tups”, afirmou.

REVOLUÇÃO - Ela destacou que o Bra-
sil tem no seu DNA o agro, com 26,4%
do PIB. “Mas temos que caminhar
mais, então, é uma satisfação enorme
ter a parceria com o Ministério das Co-
municações para trazer a inovação 5G
que será importante para o agro bra-
sileiro. O 5G vai revolucionar o agro
brasileiro. Vamos democratizar tecno-
logia e inovação para todos os estados
brasileiros”, afirmou.

CRESCIMENTO - O ministro Fábio Faria
lembrou que o Brasil foi um dos países
que teve a menor queda do PIB com a
pandemia e que a expectativa neste
ano é por um crescimento. “Com o 5G
vamos crescer ainda mais, vai mudar a
nossa próxima década, vai ser uma re-
volução e transformar o Brasil em um
player internacional em todos os seto-
res, com destaque para a telemedicina,
por exemplo”, disse.

LEVAR A TODOS - De acordo com o mi-
nistro das Comunicações, o Brasil tem
40 milhões de pessoas sem internet.
“Vamos levar primeiro o 5G a quem
não tem. Qualquer localidade acima de
600 habitantes vai receber internet e
todas as cidades acima de 30 mil habi-
tantes receberão o 5G AS, que é o 5G
que faz a internet das coisas. E com
isso, até julho do ano que vem, todas
as capitais receberão o 5G AS”, deta-
lhou. 

SOLUÇÕES - A atividade foi realizada na
Vitrine de Tecnologias da Embrapa, com
uma solenidade de abertura e demons-

tração prática das soluções tecnológi-
cas, seguidas de visita a um circuito de
estações técnicas montadas no for-
mato que simula “um dia de campo”. A
Embrapa Soja acionou sua rede de par-
ceiros vinculados ao ecossistema de
inovação da cidade (Agrovalley) e
start-ups que participam do programa
"Soja Open Inovation", com projetos em
co-desenvolvimento de soluções de
inovação. A fabricante de redes Nokia,
provedora de tecnologia para a opera-
ção do 5G, e a Sercomtel, operadora
dos serviços de telecomunicações, vão
dar sustentação às demonstrações de
conectividade.

Autoridades visitam estande da
Cocamar Máquinas na Embrapa Soja
Concessionária demonstrou como é feito o atendimento remoto,
onde 600 máquinas estão conectadas ao Centro de Soluções Conectadas 

JOHN DEERE
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Arquimedes Alexandrino, superintendente de
Concessionária, e a ministra Tereza Cristina





A
Cocamar Máquinas lançou qua-
tro novas ferramentas para que
os produtores possam, com
seus maquinários, avançar na

adoção de modernas tecnologias e
serem cada vez mais eficientes em seu
trabalho. Trata-se dos projetos Solo
Forte, Linhas de Plantio, Conectividade e
Aplicação Localizada, idealizados pela
concessionária e a cooperativa. 

AMOSTRAGEM - O Solo Forte consiste
em um serviço de amostragem de solo
com pontos alocados de forma inteli-
gente, utilizando como direcionador o
conhecimento do agricultor, somado as
informações como imagens de satélites,
índices de vegetação (NDVI) e mapa de
produtividade.

PLANEJAR - Já o Linhas de Plantio pos-
sibilita ao produtor fazer o planejamento
da operação, definindo o melhor trajeto
para maior rendimento e menos mano-
bras, entre outros benefícios.   

ATENDIMENTO REMOTO - Com o Pa-
cote de Conectividade, o produtor tem
acesso a informações sobre suas opera-
ções com máquinas em tempo real re-
cebendo atendimento à distância, sendo
também possível, remotamente, a cria-
ção, configuração e envio de mapas de
taxa variável e linhas de plantio, a gestão
e organização de dados e mapas, atuali-
zações remotas de monitores, recepto-
res e controladoras, relatórios
customizáveis e gestão de horímetro (in-
dicação de manutenções preventivas). 

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

SINERGIA - O supervisor do Centro de
Soluções Conectadas da Cocamar Má-
quinas, André Aguilera Payão, comenta
que “com seu corpo técnico e por pos-
suir uma concessionária de máquinas
agrícolas, há uma perfeita sinergia e o
produtor recebe um conhecimento téc-
nico embasado e altamente profissional”.
E acrescenta: “a Cocamar possui um
grande diferencial que permite a ela en-
tregar um serviço com qualidade e re-
sultados acima da média, por possuir um
corpo técnico agronômico de excelência
no atendimento aos associados e uma
equipe extremamente qualificada em me-
canização agrícola e agricultura de pre-
cisão"

OTIMIZAR - Sobre o projeto Solo Forte,
ele destaca que o mesmo está total-
mente em linha com a necessidade que
o produtor tem de otimizar as suas apli-
cações de corretivos e fertilizantes. “O
objetivo é fazer a amostragem de solo

das áreas dos produtores, utilizando-se
de dados precisos”, expõe. Para isso,
lembra que os equipamentos, além de
executar as operações, registram e
fazem o sensoreamento de tudo o que
está acontecendo no campo. 

SÓ ONDE É PRECISO - “A gente tem
condições de levantar os dados de uma
colheita, por exemplo, trazer para a
nossa plataforma digital e analisar ponto
a ponto do talhão onde o cliente efetiva-
mente produz mais e onde produz
menos”, resume. Com base nisso, é ofe-
recida uma amostragem de solo inteli-
gente, alocando os pontos de coleta de
solo, tendo como base o mapa de pro-
dutividade. 

OTIMIZAR - “O mapa nos mostra onde
há necessidade e temos que direcionar
os esforços para onde ele aponta que é
preciso melhorar”, assinala o supervisor,
salientando que, dessa forma, são otimi-

zados os custos com amostragem de
solo e,  numa segunda etapa, também
os de aplicação de corretivos e fertilizan-
tes. 

O TRAÇADO IDEAL - Quanto ao Linhas
de Plantio, Payão observa que o produ-
tor pode otimizar o piloto automático
para definir o melhor traçado. “Ainda há
uma dependência de a mão de obra defi-
nir o alinhamento do plantio. E essa de-
finição está sujeita a erros, não fazendo
da maneira ideal. 

ESTUDO DAS OPERAÇÕES - “Por meio
desse pacote, a gente faz todo um ma-
peamento da área do produtor com o
uso de drone, leva para o Centro de So-
luções Conectadas da concessionária e
ali é realizado um estudo para definir o
melhor traçado das operações de plan-
tio, pulverização e colheita”, comenta,
informando que um software permite si-
mular vários cenários e definir
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Cocamar Máquinas lança projetos Solo Forte, Linhas de Plantio, Conectividade e
Aplicação Localizada, para otimizar maquinários e gerar mais rentabilidade aos produtores

Mais ferramentas para
aumentar a eficiência

Com o Pacote de Conectividade, produtor tem acesso a informações
sobre suas máquinas em tempo real e atendimento à distância





qual o melhor condição possível
para executar determinada operação,
reduzindo manobras, melhorando a efi-
ciência profissional e consumindo menos
combustível, entre vários outros benefí-
cios. 

JUNTO DO PRODUTOR - Com relação à
Conectividade, é possível à concessioná-
ria estar o tempo todo junto ao produ-
tor, independente da distância ou
limitações físicas. “Antes tínhamos mui-
tas dificuldades em executar uma grande
quantidade de trabalho e nem havia
como o produtor utilizar cem por cento
dos seus equipamentos porque nós mes-
mos não tínhamos capacidade de aten-
der todos os produtores a campo”,
salienta o supervisor, acrescentando:
“era praticamente impossível atender da
forma como a gente gostaria, no modelo
tradicional, indo até às propriedades”. 

ALTA TAXA DE RESOLUÇÃO - O pacote
de conectividade permite que a conces-
sionária consiga dar uma atenção espe-

cial ao produtor por meio de atendimen-
tos remotos, recorrendo à equipe de es-
pecialistas do Centro de Soluções
Conectadas. Atendendo à distância, eles
apresentam uma taxa de resolução re-
mota - sem contato presencial -, de pra-
ticamente 80% das demandas. Por meio
das plataformas digitais, os profissionais
estão sempre conectados ao produtor. 

PULVERIZADORES - Finalmente, o pa-
cote de Aplicação Localizada está em
linha quando se trata da otimização dos
equipamentos que o produtor já possui
e praticamente 100% dos pulverizado-
res autopropelidos John Deere estão
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 reduzir o
custo com herbicidas. 

SUSTENTÁVEL - “Podemos com esse
trabalho promover uma agricultura
mais sustentável porque o herbicida só
é aplicado onde há necessidade”, ex-

plica Payão. 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 pulveriza-
dor em um pendrive ou enviados remo-
tamente. 

GERENCIA - Com isso, o pulverizador ge-
rencia a ligação e o desligamento com
base nesse mapa de aplicação. O equi-
pamento somente liga onde há planta da-
ninha, o que resulta em uma aplicação
muito mais eficiente e sustentável para
os produtores, havendo uma redução
média de 60% no uso de herbicidas.
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Produtores especialmente convidados
participaram na noite de 31/8, em Cam-
bé, no pátio da Cocamar Máquinas Con-
cessionária John Deere, de um treina-
mento sobre aplicação pré-plantio que
chamou a atenção pelo seu formato e a
tecnologia empregada.

CONHECIMENTO TÉCNICO - Os veículos
foram chegando e estacionando em
frente a um telão, com os ocupantes
orientados a permanecerem em seu in-
terior. Em tempos de pandemia, foi a fór-
mula encontrada para transmitir conhe-
cimento técnico aos proprietários de
máquinas sem que houvesse aglomera-
ção. Para isso, na entrada, todos rece-
beram pipoca, água e outros alimen-
tos, e ao final, na saída, para comple-
mentar a programação, todos recebe-
ram pizzas. 

O MÁXIMO DE APROVEITAMENTO -
“Não queremos simplesmente vender
máquinas, nosso papel é, também, levar
informações para que os produtores sai-
bam utilizá-las com eficiência e com isso
tenham os melhores resultados em suas

lavouras”, comentou o superintendente
da Cocamar Máquinas, Arquimedes Ale-
xandrino, ao fazer a abertura. Para Mar-
cos Balsan, coordenador de Serviços
John Deere, que também se pronunciou,
o objetivo de realizações como essas “é
fazer com que todos se motivem ainda
mais a buscar o máximo de aproveita-
mento das máquinas, que oferecem mui-
tas tecnologias”.

GOTAS - Em sua palestra, cujo teor os
participantes captaram pelo rádio dos
veículos, o gerente corporativo de ser-
viços, Heliotérico de Morais começou fa-
lando sobre as diferenças entre aplica-
ção e pulverização. “A pulverização que-
bra o defensivo em um grande número
de gotas que são lançadas nas plantas”,
disse, frisando que as mesmas podem
ser grossas ou finas. O tamanho delas
é influenciado pelo tipo da ponta, sen-
do que quanto maior a pressão, menor
é o tamanho das gotas. E, dependendo
da velocidade, 40% da eficiência do de-
fensivo acaba sendo prejudicada devido
a evaporação, entre vários outros fato-
res. 

A QUALIDADE DESEJADA - Heliotérico
fez uma explanação inicial para concen-
trar as orientações, posteriormente,
nos detalhes técnicos dos equipamen-
tos, fazendo referência, por exemplo,
ao monitor Gen 4 4600 CommandCen-
ter, que apresenta maior capacidade
de ajustar e monitorar os parâmetros
e informações relevantes para garantir
que a execução da operação tenha a
qualidade desejada.

SURPREENDEU - Os produtores elo-
giaram a iniciativa. Para Vinícius Ouba,

de Assaí, essa inovadora forma de trei-
namento surpreendeu e, em resumo,
contribui para que os proprietários de
máquinas se mantenham bem informa-
dos a respeito das novidades em tec-
nologias e a melhor maneira de uti-
lizá-las.  Para Marcos Costi, de Bela
Vista do Paraíso, que foi ao evento
acompanhado de Michel Costi, o pro-
dutor tem que aproveitar essas opor-
tunidades. “Temos que dar foco à
melhoria constante do nosso trabalho,
sempre há muita coisa que podemos
acrescentar.”

Treinamento inovador  encanta produtores

A taxa de resolução remota é de praticamente 80% das demandas





A
receita dessa edição é uma
das especialidades de Mari-
laine Sanches, esposa do dou-
tor Luis Eduardo Ferrari San-

ches, zootecnista proprietário da Pisci-
cultura Piracema, um dos maiores cen-
tros de produção de alevinos do sul do
Brasil. Marilaine está lançando um livro
de receitas, “O nosso peixe de cada
dia” com 28 receitas de tilápia desen-
volvidas por ela. “Como estamos co-
mercializando filé de tilápia fresco e
tilápia limpa inteira, desenvolvemos
essas receitas para presentear nossos
clientes”, diz,

Há mais de 30 anos no mercado, a Pis-
cicultura Piracema é especializada na
produção e comercialização de alevinos
de todas as espécies nativas e cultiva-
das de peixes, oferecendo assistência
técnica gratuita a seus clientes. Há
três anos, a empresa passou também
a trabalhar com engorda exclusiva de
tilápia para abate, atuando em todas as
etapas da produção de tilápia, desde a
criação de alevinos até a comercializa-
ção do filé, tendo total controle de ori-
gem e de qualidade.

A Piscicultura Piracema ainda comer-
cializa ração para todas as fases de ale-
vinos, aeradores, bombas de água,
tarrafa para despesca, facas para file-
tar, canivetes, bonés, camisetas da
king, calcário agrícola, kit para verificar
a qualidade da água, sal, e macacão
para despesca. 

INGREDIENTES 

• ½ quilo de filé de tilápia 
• 1 dente de alho
• 1/2 cebola 
• 3 tomates picados 
• 100 gramas de cogumelos fatiados 
• 50 gramas de bacon em cubos

pequenos 
• Sal, Sazon Salada, cebolinha e

salsinha a gosto 

• 200 gramas de presunto 
• 200 gramas de muçarela 
• 1 pacote de massa folhada 
• 2 colheres de creme cheese
• 1 ovo 
• Legumes salteados 

MODO DE PREPARO 

Tempere o filé de tilápia a gosto, colo-
que em fôrma untada para assar.
Quando pronto, deixe esfriar. Em uma
panela, refogue o dente de alho, a ce-
bola, os tomates picados, os cogumelos
fatiados e o bacon em cubos, tempe-
rando com sal, Sazon Salada, cebolinha
e salsinha a gosto. Deixe esfriar. Em
uma bancada, abra a massa folhada e
disponha uma camada de presunto se-
guida de uma camada de muçarela.
Misture o refogado de tomate com o
filé de tilápia já assado e fracionado em
lascas ou cubos. Ajuste o tempero,
despeje essa mistura em cima da mu-

çarela e, por fim, coloque creme cheese
sobre o refogado e enrole como um ro-
cambole. Feche as bordas, pincele com

a gema do ovo e leve ao forno até dou-
rar, Sirva com legumes salteados na
manteiga.

RECEITA

Filé de tilápia a Wellington da Marilaine 
Fácil de preparar, além de muito saudável, o prato agrada a toda a
família e é sempre uma opção deliciosa para servir aos amigos
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O que fazemos em vida, 
ecoa pela eternidade
Em memória daqueles que deixaram seu legado na história da Cocamar,
falecidos entre 25/06/2020 e 18/08/2021

MEMÓRIA
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