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A
iniciativa da Corteva, uma
das principais fornecedoras
da Cocamar, de promover
uma série de eventos em for-

mato de cinema para levar informa-
ções técnicas aos produtores coo-
perados nas unidades da cooperativa,
nos últimos meses, e conquistou uma
importante premiação.

EM PRIMEIRO – No dia 14/9, du-
rante a XIX Mostra de Comunicação
Agro ABMRA, promovida pela Asso-
ciação Brasileira de Marketing Rural
e Agronegócio, aquela realização con-
quistou o primeiro lugar na categoria
especial Covid-19.

TECNOLOGIAS - Ao longo de várias
semanas nos meses de maio, junho e
julho, cooperados de vários municípios
foram convidados a participar de uma
sessão noturna de cinema promovida

no pátio das unidades da cooperativa.
As projeções abordavam novidades
em tecnologias para a safra de verão
2021/22 e, na chegada, os convida-
dos recebiam pipocas, água e outros
alimentos. A orientação era que, para
prevenção da Covid-19, não saíssem
de seus veículos. Na saída, ganhavam
brindes.

COOPERADOS ELOGIARAM - “Fize-
mos com toda a segurança e comodi-
dade o que, em razão da pandemia,
não vinha sendo possível: a transfe-
rência de conhecimentos aos produ-
tores”, comenta o gerente da unidade
da Cocamar em São Sebastião da
Amoreira, Claudinei Donizete Marcon-
des. Foi naquele município que o
evento aconteceu pela primeira vez,
recebendo elogios dos cooperados,
muitos dos quais levaram suas famí-
lias.

MARKETING - “A repercussão foi bas-
tante positiva junto aos cooperados”,
destaca o representante técnico de
vendas da Corteva, João Carlos Mas-

sarotte, ressaltando também o dife-
rencial de marketing, atraindo a im-
prensa em alguns lugares e gerando in-
tensa divulgação. 

E o prêmio vai para a sessão
de cinema nas unidades
Iniciativa conquistou o primeiro lugar na categoria especial Covid-19 na XIX Mostra de Comunicação
Agro ABMRA, promovida pela Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio 

INFORMAÇÃO



Ao participar ativamente da sua cooperativa,
o cooperado fortalece um sistema voltado
a beneficiá-lo, como também à sua família
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C
om as chuvas os produtores
encontram, enfim, condições
ideais para fazer a semeadura
da safra e ficamos todos na ex-

pectativa de que os trabalhos sejam
conduzidos em meio a um clima favorá-
vel para que, ao final, seja colhida uma
safra com excelente produtividade.

Levando em conta que a semeadura é o
período mais importante de todo o ciclo
e vai ditar o sucesso da lavoura, cada
detalhe e todo cuidado merecem espe-
cial atenção pois, sabemos, não haverá
depois como corrigir.

Vale ressaltar que os preparativos do
produtor para a safra de verão come-
çam muito antes, quando ele faz seu pla-
nejamento, sempre com o objetivo de
incrementar sua produtividade e tam-
bém a rentabilidade. Para isso o suporte
da equipe técnica da Cocamar é de fun-
damental importância, pois a escolha de
um pacote tecnológico adequado com as
melhores práticas de manejo é a base
de todo esse processo. 

O segundo passo é a decisão de compra
de insumos necessários à condução da
lavoura. E aí o Cooperado Cocamar tem
contado com uma equipe comercial que
está muito atenta aos movimentos do
mercado, sempre com o objetivo de ofe-
recer as melhores oportunidades para
o cooperado. E isto pode ser comprovar
agora, pois a antecipação da comercia-
lização dos insumos foi fundamental para
garantir uma excelente relação de tro-
ca, o que permitirá um ótimo resultado
caso tenhamos produtividade dentro
das médias de nossa região.  

Sempre digo que um dos papeis da coo-
perativa é oferecer ao cooperado opor-
tunidades para aumentar a sua renda,
o seu resultado. E quando a gente com-
para os preços atuais dos insumos agrí-
colas com os preços de quando os nos-
sos cooperados compraram, temos cer-
teza de que estamos cumprindo com
essa missão. Os preços dos insumos
dispararam ao longo dos últimos meses,
mas isso não impactará o nosso coope-
rado para essa safra de verão em fun-

ção da antecipação de comercialização
que a Cocamar proporcionou. 

Também é importante destacar o nosso
modelo comercial, que não obriga o coo-
perado a fazer a popular “troca”, o que
permite a ele planejar melhor a comer-
cialização da produção e potencializar
ainda mais os seus ganhos. 

Ao participar ativamente da sua coope-
rativa, o cooperado fortalece um siste-
ma voltado a beneficiá-lo, como também
à sua família. Não podemos deixar de
mencionar que o cooperado é dono da
melhor cooperativa agropecuária do
Brasil, segundo a importante revista
IstoÉ Dinheiro, fruto da participação
cada vez mais intensa dos cooperados
no planejamento da cooperativa, na
compra dos insumos e na entrega da
produção, e também de uma gestão ino-
vadora. Trabalho em conjunto, que vem
sendo intensificado nessa Jornada do
Cooperado.  

Desejo a todos uma excelente safra,
com ótimo clima e uma farta colheita.

Semear a safra
de olho em
uma colheita farta

PALAVRA DO PRESIDENTE

Divanir Higino,
presidente da Cocamar

Todo o capricho se justifica na etapa mais
importante de um ciclo, a semeadura



Q
uando um produtor trabalha
com uma cooperativa com-
prometida em ajudá-lo a fazer
os melhores negócios, como

é o caso da Cocamar, os resultados
não raramente superam suas expecta-
tivas. O que se vê neste ano de 2021
é um exemplo disso.  

TROCA FAVORÁVEL - Uma das preocu-
pações da cooperativa é garantir aos
cooperados uma relação de troca favo-
rável e insumos das melhores marcas
e qualidade do mercado para que eles
possam explorar todo o potencial pro-
dutivo de suas lavouras.

PROTEÇÃO - Neste ano, como forma
de protegê-los das incertezas e previ-
síveis altas, bem como para que pudes-
sem estabelecer um planejamento com
tranquilidade - que é também funda-
mental à programação das companhias
fornecedoras -, a Cocamar antecipou
para o mês de fevereiro a campanha de
vendas de insumos para a safra de
verão que, historicamente, promove no
início do segundo trimestre.

PREOCUPAÇÃO  - Havia a preocupação
de que desarranjos ocasionados pela
pandemia em nível mundial e observa-
dos já na safra de verão anterior, como
escassez de alguns produtos, proble-
mas logísticos e alta nos preços, se re-
petisse em 2021. No entanto, além
dessas situações, o mercado vem
sendo impactado fortemente por de-
sastres naturais como o furacão Ida
nos Estados Unidos, bem como um
tufão e alagamentos que provocaram
destruições em importantes zonas por-
tuárias chinesas. Está havendo, até
mesmo, um racionamento de energia

no gigante asiático (veja matéria com-
plementar). 

DISPARADA DE PREÇOS - Como não
poderia ser diferente, esse conjunto de
fatores tem levado a uma disparada
nos preços dos insumos, sobretudo da-
queles que dependem de matéria-prima
importada. Para se ter uma ideia, se
na primavera passada foram comuns
reajustes ao redor de 50% para alguns
itens, as elevações persistiram nos
meses seguintes, ultrapassaram os
150% e nada indica terem atingido um
teto.   

BLINDAGEM - Para realizar a cam-
panha de vendas em fevereiro, a coo-
perativa negociou intensamente gran-
des volumes com as empresas forne-
cedoras e repassou aos cooperados as
vantagens financeiras, assegurando a
eles o fornecimento no período ideal e

blindando-os das altas que vieram a se-
guir.

ALTA DOS INSUMOS - Na campanha
da Cocamar, o cooperado que fez suas
aquisições de sementes, fertilizantes e
defensivos, considerando a adoção de

média tecnologia, investiu R$
4.659,00 por alqueire. Hoje, se fosse
adquirir os mesmos insumos, o valor
seria de R$ 6.419,00 por alqueire, ou
seja 38% a mais. Nesta ordem, a se-
mente de soja subiu 12%, os defensi-
vos 30% e os fertilizantes 70%.

INSUMOS

Ganaza: "voltada ao crescimento dos seus cooperados,
a Cocamar tem sido um porto seguro e altamente confiável"
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Antecipar as compras
foi um grande negócio
Campanha de vendas realizada pela Cocamar em fevereiro protegeu os cooperados das
for tes altas ocorridas ao longo do ano e permitiu um planejamento que foi fundamental
para que agora eles possam conduzir a safra 2021/22 com relativa tranquilidade



PORTO SEGURO - “Os cooperados que
aderiram à campanha têm os insumos
que necessitam e da sua preferência,
cotados a um patamar de preços
abaixo em comparação à atual reali-
dade do mercado, o que mantém os
custos em níveis suportáveis. Já quem
deixou para fazer suas aquisições mais
para a frente, não escapou de um
maior desembolso e, consequente-
mente, de um encarecimento do seu
custo de produção”, resume o gerente
executivo comercial de Insumos, Ge-
raldo Ganaza, que complementa: “Vol-
tada ao crescimento dos seus coo-
perados, a Cocamar tem sido, por-
tanto, um porto seguro e altamente
confiável especialmente em períodos
tão desafiadores quanto este ano de
2021”.
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Falhas crescentes no fornecimento de
energia estão suspendendo as ativida-
des de um grande número de fábricas
na China. Comércios no nordeste no
país funcionam à luz de velas e shop-
ping center fecham cedo à medida que
o impacto econômico aumenta.

RACIONAMENTO - A China passa por
uma crise energética, já que uma es-
cassez de suprimentos de carvão, pa-
drões de emissões mais rígidos  e a
procura grande de fabricantes e da in-
dústria fazem os preços do carvão
atingirem altas recordes e desenca-
deiam restrições generalizadas ao seu
uso. Um racionamento já foi adotado
nas horas de pico em muitas partes do
nordeste chinês e moradores de mui-
tas cidades estão dizendo que os cor-
tes ocorrem mais cedo e duram mais. 

FORTE IMPACTO - A crise energética
prejudica a produção em indústrias de
várias regiões do país e está afetando
a perspectiva de crescimento econô-
mico, dizem analistas. Pior: o impacto
nos lares e nos usuários não-indus-
triais chega no momento em que as
temperaturas noturnas se aproximam
do congelamento nas cidades do ex-
tremo norte da China.

CHOQUE - Segundo especialistas, a

China pode estar mergulhando de ca-
beça em um choque no fornecimento
de energia que pode atingir duramente
a maior economia da Ásia no momento
em que a crise da incorporadora Ever-
grande sacode o sistema financeiro
local. 

METAS RÍGIDAS - O racionamento ao

consumo de energia está sendo impul-
sionada pelo aumento da demanda por
eletricidade e pelos crescentes preços
do carvão e do gás, bem como por
metas rígidas de Pequim para reduzir
as emissões. Ele está chegando pri-
meiro às gigantescas indústrias manu-
fatureiras do país: de fundições de
alumínio a produtores de têxteis e

plantas de processamento de soja, as
fábricas estão recebendo ordens para
conter a atividade ou – em alguns
casos – são fechadas por completo.
Quase metade das 23 províncias da
China não cumpriram as metas de
economia de energia estabelecidas por
Pequim e agora estão sob pressão
para conter o uso de energia. 

Crise energética paralisa fábricas na China 





Os produtores começam a semear a
safra de verão 2021/22 em meio a
uma preocupação: há o risco de faltar
alguns insumos, como defensivos. O
problema, que começou a ser perce-
bido nos últimos meses devido a uma
soma de fatores, entre os quais os
efeitos da pandemia e fenômenos cli-
máticos devastadores que desorgani-
zaram a cadeia produtiva como um
todo. De acordo com especialistas, a
situação pode se agravar: além de Gli-
fosato, o risco de desabastecimento
atinge também itens como 2-4,D,
Atrazina, Diquat, Acefato e Glufosi-
nato.

COVID-19 - O problema não ocorre
apenas no Brasil. De acordo com o
Sindicato Nacional da Indústria de Pro-
dutos para Defesa Vegetal (Sindiveg),
os efeitos da Covid-19 na Ásia têm
acarretado restrições de matéria-
prima. A entidade informou também
que houve aumento generalizado de
preços das matérias-primas e a falta
de produtos tem sido inevitável.

TEMPESTADES - Mais recentemente,
o maior produtor de Glifosato dos Es-
tados Unidos foi desativado devido
aos impactos do furacão Ida. A Bayer
Crop Science publicou que sua fábrica
de Luling, Louisiana, está parada e
não se sabe por quanto tempo esta
situação perdurará. A planta de Luling
é a maior produtora de Glifosato, o
principal ingrediente do Roundup nos
Estados Unidos. A escassez de Glifo-
sato e Glufosinato na primavera pas-
sada fez com que os preços subissem
50% em alguns casos, iniciando uma
escalada que já chegou a 150% e
nada indica que deve parar por aí.

NA CHINA - Do outro lado do mundo,
na China, além da séria crise energé-
tica, o tufão batizado de In-Fa atra-
palhou as operações de logística e de
fornecimento de insumos do país.  A
intempérie que atingiu a costa leste
dificulta o embarque e o desembar-
que nos portos, além de provocar
danos com inundações que ainda
estão sendo contabilizados e repara-

dos. A tempestade tropical atingiu
em cheio a região do porto de cargas
de Ningbo - um dos maiores do
mundo - junto ao porto de Xangai.
Com isso, a atividade portuária em
Xangai e Ningbo foi suspensa, assim
como o tráfego aéreo e ferroviário.

IMPACTOS - O resultado são mais
atrasos na logística e no frete de
produtos chineses, o que impacta di-
retamente no fornecimento de insu-
mos para a agricultura brasileira,
uma das maiores compradoras dos
agroquímicos e fertilizantes do gi-
gante asiático. Esse fornecimento já
vinha claudicante com restrições go-
vernamentais impostas às indústrias
chinesas, o que provocou, também,
aumento generalizado nos preços dos
químicos.

NA COCAMAR - Conforme explica o
gerente executivo comercial de Insu-
mos, Geraldo Ganaza, a cooperativa
fez um planejamento com bastante
antecedência na tentativa de se pre-

caver de uma possível falta, mas ele
lembra que a preocupação dos pro-
dutores faz sentido. 

SEM PROBLEMA - “À exceção do Di-
quat, em falta desde a campanha de
vendas realizada no início do ano, a
Cocamar ainda não vive o problema
de não ter produtos para disponibili-
zar ao cooperado, devido, principal-
mente, ao grande volume de negócios
que foi antecipado”, diz Ganaza. No
caso do Diquat, inclusive, há outras
opções que atendem ao cooperado.
Ele lembra, no entanto, que os esto-
ques são finitos. “Se a situação con-
tinuar do jeito que está se dese-
nhando, se houver um agravamento,
poderemos também ser atingidos”,
afirma.

DIFICULDADES - O Sindiveg comenta
que grande parte dos produtores an-
tecipou suas compras de defensivos
para esta safra 2021/22, mas alguns
canais já vêm enfrentando dificulda-
des para honrar as entregas.

Podem faltar defensivos
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INSUMOS
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O
que dizer de um produtor que
não tem problema com a
buva, uma planta daninha que
se espalha rapidamente, nem

com nenhuma outra, e está se prepa-
rando para semear a safra 2021/22
utilizando um sistema de plantio direto
da melhor qualidade?

INÍCIO - Esse foi o tema da primeira vi-
sita do Rally Cocamar de Produtivi-

dade, Safra 2021/22, no final de se-
tembro, ao município de Rolândia,
norte do estado, onde visitou o coope-
rado Antonio Zabini, que, devido à loca-
lização geográfica da propriedade, é
atendido pela unidade da cooperativa
de Cambé.

PROTEGIDO - O motivo é simples: o
solo está protegido por uma espessa
cobertura de palha deixada pelo trigo

Palha deixada pelo trigo reduz buva e ervas
daninhas. economiza com diesel e herbicida,
não há erosão e a umidade é absorvida
pelo solo favorecendo a soja

RALLY COCAMAR

Proteger o solo melhora
resultados com a soja



e Zabini não se cansa de falar sobre os
benefícios dessa cultura, da qual é um
tradicional produtor. Para ter ideia do
que ele está dizendo, basta olhar as
áreas que foram cultivadas com trigo:
não há sinais de erva daninha.

ECONOMIA E PRESERVAÇÃO - “Eu
economizo com o diesel e com a aplica-
ção de herbicida, não precisa”, diz o
produtor. E tem mais: pode chover
forte que a palhada não deixa formar
enxurrada. Com isso, não há erosão,
pois a umidade é absorvida pelo solo e
fica ali, favorecendo o desenvolvimento
da soja. Diferente em caso de solo des-
protegido: a umidade vai embora rapi-
damente com a incidência de sol e do
vento, entre vários outros problemas.

MOMENTO CRUCIAL - Marcos Zorze-
non Altea, engenheiro agrônomo da Co-
camar, que presta atendimento a
Zabini, explica: a semeadura é o mo-
mento crucial em que não se pode fa-
lhar, pois não haverá como corrigir.
Para isso, é necessário que o produtor
trabalhe com planejamento. “O con-
trole da erva daninha é fundamental, é
preciso chegar na área onde a semente
vai ser instalada, com zero de erva da-
ninha”, expõe. Havendo competição, a
soja vai perder produtividade.

MATO NO MILHO - “A palhada deixada
pelo trigo permite ao produtor ficar em
situação bem mais tranquila em rela-
ção ao milho, por exemplo”, acrescenta
Zorzenon. Ele explica que a palhada
dessa última cultura, por ser mais rala,
permite o surgimento de ervas. Neste
ano, como o milho sofreu com a seca e
as geadas, o mato acabou aparecendo
mais cedo e as dificuldades para o seu
controle são maiores.

NA VISITA - Além do engenheiro agrô-
nomo, acompanharam a visita do Rally
ao produtor Antonio Zabini, o gerente
da unidade de Cambé, Claudemir Me-
negon, o engenheiro agrônomo da Si-
credi União PR/SP, Leandro Quaglio, e
a equipe da RIC TV.

PATROCÍNIOS - Em sua sétima edição,
o Rally Cocamar de Produtividade
conta com o patrocínio principal das
seguintes empresas: Basf, Fairfax do
Brasil – Seguros Corporativos, Fertili-
zantes Viridian, Sicredi União PR/SP e
concessionária Zacarias Chevrolet; pa-
trocínio institucional: Cocamar Máqui-
nas Concessionária John Deere, Texaco
Lubrificantes, Estratégia Ambiental e
Irrigação Cocamar. Apoio: Unicampo,
Aprosoja/PR e Comitê Estratégico Soja
Brasil (Cesb).  Marcos Altea, o produtor Antônio Zabini e Claudemir Menegon
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A
valiar a saúde e a preservação
de diferentes tipos de solo em
propriedades de produtores
cooperados. Com esse obje-

tivo, a Cocamar e a Embrapa Soja de
Londrina deram início no dia 1/10 a um
programa que vai se estender por todo
o ciclo da safra de verão 2021/22 - ora
em fase de semeadura - e terá a dura-
ção de três anos. 

PARCERIAS – A iniciativa conta com a
parceria da Itaipu Binacional e de outras
três cooperativas que atuam no cen-
tro-norte e oeste do Paraná. O tra-
balho será realizado em seis polos re-
gionais, distribuídos nas bacias dos rios
Ivai e Piquiri, sendo três deles em áreas
atendidas pela Cocamar.

EMBRAPA - Os trabalhos estão sendo
conduzidos pela equipe de Manejo de
Solos da Embrapa, liderada pelos espe-
cialistas Júlio Franchini e Henrique De-
biasi, com o apoio do corpo técnico das
cooperativas. 

PIONEIRAS - A metodologia do pro-
grama foi desenvolvida em parceria pela
Cocamar e Embrapa, a partir da expe-
riência acumulada em levantamentos
anteriores realizados por duas safras
consecutivas em 49 propriedades de
cooperados da Cocamar. 

MODELOS - Em cada polo regional são
selecionados 5 modelos de sistemas de
produção representativos que são ava-
liados levando em consideração um con-
junto de parâmetros relacionados ao
solo e a cultura, tais como: taxa de in-
filtração, quantidade e cobertura de
solo com palha, qualidade da estrutura
do solo, atividade enzimática do solo,
nematoides, plantas daninhas, índices
vegetativos da soja obtidos por drones

e avaliação do sistema de terracea-
mento. 

RESULTADOS - Os parâmetros vão ser
analisados em conjunto e permitem
identificar fatores positivos e negativos
em cada sistema, dando orientação
para indicar melhorias aos cooperados.
Os resultados serão apresentados em
reuniões regionais com o objetivo de
identificar, juntamente com os produto-
res, oportunidades de aumentar a pro-
dutividade e sustentabilidade do siste-
ma de produção. 

MANEJO SUSTENTÁVEL – Conforme
explica o gerente técnico da Cocamar,
Rafael Furlanetto, a ideia é a partir de
um diagnóstico a ser elaborado com as
informações obtidas, promover eventos
para orientar os produtores sobre o
manejo sustentável do solo. “A Cocamar
sempre teve muita preocupação com a
saúde do solo”, afirma, citando ser este
um tema recorrente nas realizações
técnicas envolvendo os cooperados. 

MELHORIA - Para Franchini e Debiasi, o
programa tem demonstrado que o uso
de sistemas de produção mais diversifi-
cados, com a utilização de espécies re-
cuperadoras como a braquiária, con-
tribui para a melhoria da qualidade do
solo, o que se reverte em maior produ-
tividade e rentabilidade para o produtor
e menor impacto para o ambiente.

ESTRATÉGICO – Para a Itaipu, o pro-
grama é estratégico. Nas propriedades
onde a conservação do solo e da água
deixam a desejar, as enxurradas das
chuvas acabam carregando sedimentos
para os rios que desaguam na represa
da binacional, podendo, com o passar
do tempo, promover o assoreamento e
reduzir sua vida útil.

SUSTENTABILIDADE

Qualidade do solo no
plantio direto será avaliado
Cocamar participa de programa  que visa identificar fatores positivos e negativos em cada sistema
e gerar oportunidades de aumentar a produtividade e sustentabilidade do sistema de produção

Trabalhos são conduzidos pela equipe de manejo de solos da
Embrapa com o apoio do corpo técnico da Cocamar 
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O
setor agropecuário é um dos
pilares da economia brasileira
impulsionando o desenvolvi-
mento do país, movimentando

as exportações, gerando divisas, em-
prego e renda, além de garantir a segu-
rança alimentar da população. 

TRANSFORMAÇÃO - Nas últimas déca-
das, o Brasil experimentou uma pro-
funda transformação em sua agricul-
tura, passando de importador de pro-
dutos básicos à dieta alimentar da po-
pulação brasileira, para um país que
atende suas demandas internas de ali-
mentos e ainda exporta volumes recor-
des de produtos agrícolas, como o
complexo soja (grãos, farelo e óleo),
milho, algodão, açúcar, etanol, café,
suco de laranja, frutas, celulose e car-
nes (bovina, suína e de aves), sendo
visto como o celeiro do mundo. É um
dos principais produtores e exportado-
res do mundo utilizando apenas 7,6%
de seu território com o agronegócio.

SALTO EM PRODUTIVIDADE - O papel
do engenheiro agrônomo foi decisivo
para os avanços e conquistas do Brasil
na área agrícola. Foi através do desen-
volvimento de pesquisas dentro da Em-
brapa e Iapar e de seus conhecimentos
e habilidades repassados aos produto-
res que foi possível aumentar a produ-
tividade das lavouras. Especialmente ao
longo dos últimos quarenta anos, com a
introdução de técnicas modernas de
produção, houve um salto na produtivi-
dade média dos principais produtos, ma-
ximizando os resultados da agricultura
e da pecuária.

RECONHECIMENTO - “Hoje somos reco-
nhecidos mundialmente pela capacidade
de produção que colocou o Brasil como
um dos que utilizam as mais modernas
tecnologias na produção de alimentos.

Todos olham o Brasil e o valorizam pelo
grande potencial de produção graças a
pesquisadores, engenheiros agrônomos
que desenvolvem genética de alta produ-
tividade, aos mestres nas universidades
que transmitem conhecimento com ética,
e ao profissional que leva seu conheci-
mento até o produtor rural”, afirma
Paulo Roberto Milagres, responsável
local em Maringá pelo Instituto de De-
senvolvimento Rural (IDR) e pela Feira do
Produtor, além de presidente da Associa-
ção Maringaense dos Engenheiros Agrô-
nomos (Amea), entidade criada há 52
anos e que conta com mais de 400 en-
genheiros agrônomos cadastrados.

ALIMENTAR O MUNDO - “Em um
mundo em que a população cresce ano
após ano, em que devemos chegar a 9
bilhões de habitantes em 2050, produ-
zir alimentos se torna algo ainda mais
desafiador. E em todo este contexto, o
en- genheiro agrônomo é o profissional
mais apto na orientação de técnicas
que possam contribuir com um dos ob-
jetivos profissionais mais nobres da
nossa história: o de alimentar o mun-
do”, comenta Nilson Cardoso, enge-

nheiro agrônomo e diretor Institucional
da Federação dos Engenheiros Agrôno-
mos do Paraná.

AGRICULTURA TROPICAL - Para o enge-

nheiro agrônomo e gerente Técnico Exe-
cutivo da Cocamar, Renato Watanabe,

foi o trabalho do engenheiro agrônomo
que permitiu a abertura de frentes impor-
tantes para o agronegócio, atuando no
desenvolvimento de novas tecnologias
para a agricultura tropical ou como ex-
tensionista, fazendo chegar esse conhe-
cimento ao produtor rural. “O agrônomo
foi fundamental para o aumento de pro-
dutividade das diversas culturas, por re-
cuperar e introduzir áreas degradadas no
processo produtivo, e proteger o ambien-
te, aumentando a produção sem o au-

mento da área de plantio e com uso ra-
cional dos insumos”, ressalta.

DESENVOLVIMENTO REGIONAL - Wa-
tanabe lembra projetos encabeçados
pela Cocamar que transformaram ou
vêm transformando a economia dos
municípios onde a cooperativa atua e
que só foram viabilizados graças a fi-
gura do engenheiro agrônomo, como o
de plantio direto e conservação, evi-
tando a perda de fertilidade do solo e
assoreamento dos rios, plantio de mi-
lho safrinha no inverno e consórcio de
milho com braquiária, plantio de soja no
arenito, integração lavoura e pecuária,
ILPF, canola, laranja, cuidados com o
solo não só no aspecto químico, mas
também físico e biológico, pulses e ou-
tras formas de plantio consorciado,
entre outros. A Cocamar conta com
120 engenheiros agrônomos e mais 10
a 15 trainees por ano em sua área de
ação nas regiões norte e noroeste do
Paraná, oeste de São Paulo e sul do
Mato Grosso do Sul

HOMENAGEM

Profissionais que
semeiam desenvolvimento 
O papel do engenheiro agrônomo foi decisivo para os
avanços e conquistas do Brasil no agronegócio
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200 SACAS - Formado há 43
anos em Agronomia, Osvaldo Danhoni,

ex-presidente interino do Conselho Re-
gional de Engenharia e Agronomia
(CREA) e atual conselheiro, conta que
quando começou a trabalhar era difícil
um produtor que produzisse 80 sacas
de soja por alqueire. “Hoje, é fácil ultra-
passar as 150 sacas e muitos tem su-
perado até mes-mo as 200 sacas por
alqueire. Isso, em grande parte, é resul-
tado do trabalho do engenheiro agrô-
nomo que tem sido o responsável por
desenvolver e introduzir esses novos
conhecimentos com um olhar cada vez
mais apurado para a sustentabilidade e
a preservação do meio ambiente. Sem
o agrônomo o produtor teria dificuldade
de acompanhar esses avanços tecnoló-
gicos”, diz, O CREA no Paraná tem mais
de 18,9 mil engenheiros agrônomos re-
gistrados. 

SUSTENTÁVEIS - “Integramos diferentes
cadeias produtivas essenciais para a ma-
nutenção da competitividade do agrone-
gócio paranaense. E somos nós que leva-
mos as tecnologias para o campo da me-
lhor forma possível para que tenhamos
resultados sustentáveis no médio e longo
prazo”, acrescenta Danhoni.

AGRICULTURA MODERNA - Para
André Carlos Garcia Vilhegas, presi-

dente da Unicampo Cooperativa de Tra-
balho dos Profissionais de Agronomia,
que atua em todo Brasil, “A agricultura
sem assistência técnica é de subsistên-
cia. Não consigo enxergar a agricultura
moderna sem o profissional de agrono-
mia inserido no sistema”, enfatiza. 

CRÉDITO - “Os novos tempos trouxeram
facilidades de acesso ao crédito, contudo,
o crédito rural deve andar junto à assis-
tência, acreditamos que sejam insepará-
veis. Apenas o crédito rural pouco auxilia
o produtor. Se considerarmos uma região
pobre onde as cooperativas não atuam,
e facilitarmos o acesso ao crédito rural
sem assistência técnica, em pouco tempo
esta região poderá estar ainda pobre e,
agora, com produtores rurais endivida-
dos. Mas, se conciliarmos o crédito à as-
sistência técnica de qualidade, isso muda-
rá a realidade da região”, acrescenta Lu-
ciano Ferreira Lopes, diretor vice-presi-
dente da Unicampo.

SEM PRECEDENTES - As transforma-
ções pelas quais passa a agricultura
brasileira, a incorporação de conheci-
mentos técnicos, aliados ao que vem
sendo chamado de revolução 4.0, está
promovendo uma mudança sem prece-
dentes no trabalho desenvolvido pelo
engenheiro agrônomo no Brasil e o pro-
fissional precisa estar atento à essas
transformações, para que possa aten-
der de forma eficiente e eficaz a todas
as demandas que lhe chegam. Atual-
mente, o consumidor não consome so-
mente o que lhe é ofertado, ele é sele-
tivo, tem exigências e é preciso ficar
atento a isso. 

MULTIFUNCIONAIS - “Os profissionais
têm sido cada vez mais exigidos. O mer-
cado busca por engenheiros com talen-
tos multidisciplinares e atentos às
principais novidades que surgem fre-
quentemente na área”, afirma Nilson
Cardoso. Essa é também a opinião de
Renato Watanabe. “Precisamos cada
vez mais de profissionais multifuncionais,
com conhecimento em várias áreas
como agropecuária, que tem uma boa
visão sobre gestão, sobre perspectivas
de cenário de médio e longo prazo, além
de visão estratégica e estar atento às
evoluções tecnológicas, as ferramentas
digitais, agricultura de precisão, esta-

ções meteorológicas, uso de drones
com aplicativos e diagnósticos e tudo
mais”, enfatiza.

ATUALIZAÇÃO CONSTANTE - Por isso a
necessidade de atualização constante,
comenta Paulo Milagres. “Qualquer um
que quiser ficar no campo, tem que se
aprimorar para saber lidar com alta tec-
nologia. Vemos profissionais cada vez
mais capacitados, com um aprendizado
que não se limita a academia. O agrô-
nomo também aprende muito com a ex-
periência do produtor, na universidade
da vida”. 

ORGULHO - Com dois filhos também
cursando Agronomia, Paulo Milagres

ressalta ter orgulho do que faz. “O
agrônomo é tão essencial quanto os
profissionais da saúde porque uma boa
alimentação é a base de uma vida sau-
dável e é o agrônomo que repassa co-
nhecimentos técnicos ao produtor para
garantir uma boa produção de alimentos
saudáveis. É um trabalho que dignifica.
Você enfrenta tudo: poeira, sol, calor,
chuva, barro, mas no final do dia tem a
sensação de dever cumprido”. 

MISSÃO - “A profissão do engenheiro
agrônomo é uma grande missão, é uma
atividade fundamental na sociedade,
pois é ele o responsável pelo manejo
das mais diferentes culturas e por pla-

nejar o cultivo com vistas a garantir
uma produção cada vez mais sustentá-
vel e rentável no campo”, resume Nil-
son Cardoso.

ÁREA DE ATUAÇÃO - As áreas da Agro-
nomia para a atuação profissional são
bem vastas, e crescem a cada dia, jun-
tamente com a adesão da tecnologia no
campo e a necessidade de soluções in-
teligentes para o meio ambiente e tam-
bém para a sociedade, estando presen-
te nos principais setores da economia.
Os agrônomos atuam na pesquisa, na
assistência técnica, no ensino, na indús-
tria de insumos, de alimentos, na gestão
de empresas agropecuária, em entida-
des de classe, em diversos órgãos do
poder público no âmbito federal, esta-
dual e municipal, na gestão rural, vigi-
lância sanitária, em organizações não
governamentais, cooperativas, na pres-
tação de serviços de consultoria, asses-
soria em construções rurais, serviços
como vistoria e laudos de perícia, cré-
dito rural, sustentabilidade ambiental,
agroindústria, em empresas de planeja-
mento, revendas e muito mais, 

INÍCIO - O curso de Agronomia foi so-
mente oficializado no mundo em 1848
com a fundação do Instituto Nacional
Agronômico de Versailles, na França.
No entanto, a primeira escola de agro-
nomia (Moglin) foi criada em 1802, na
Alemanha, por Albrecht Daniel Thaer,
considerado um dos fundadores da
Agronomia. No Brasil, a primeira escola
surgiu em São Bento das Lajes, na
Bahia, em 1875. Mas, a profissão do
engenheiro agrônomo só foi regula-
mentada no governo de Getúlio Vargas,
dia 12 de outubro de 1933. No Brasil,
existem mais de 400 escolas de Agro-
nomia. Só em Maringá são quatro fa-
culdades conceituadas entre as me-
lhores do Brasil.

HOMENAGEM

AGRADECIMENTO
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A
Cocamar subiu sete posições
no ranking geral das “500
Maiores do Sul”, levanta-
mento realizado anualmente

pela Revista Amanhã. Os dados que
serviram de base, referentes ao exer-
cício 2020, são comparados aos obti-
dos em 2019.

PUBLICAÇÃO - De acordo com a publi-
cação, a cooperativa é a 32ª maior em-
presa da Região Sul do país e, quando
consideradas apenas a 100 maiores do
Paraná, a organização subiu duas posi-
ções, figurando na 12ª colocação.

AS MAIORES - “500 Maiores do Sul”
é um projeto realizado há 31 anos pelo
Grupo Amanhã com o apoio técnico da
PwC, uma das maiores auditorias de
balanços do mundo, utilizando vários in-
dicadores para identificar as maiores e
mais competitivas companhias da Re-
gião Sul, compreendida pelos estados
do Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul.  

Cocamar é a 32ª maior
do sul e a 12ª do Paraná
Levantamento é realizado anualmente pela Revista Amanhã
e aponta as 500 maiores empresas da região sul do Brasil

RANKING

DOAÇÃO – O vice prefeito de Maringá Edson Scabora, o secretário de urbanismo do município, Estevão Palmieri e o engenheiro Luiz Antonio receberam do superintendente
de operações da Cocamar, Osmar Liberato, a doação do projeto executivo de implantação da ponte de prolongamento da avenida Mandacaru feita pela Cooperativa. 
“É uma parceria muito importante para viabilizar, o mais rápido possível, o empreendimento que permitirá a transposição do Ribeirão Mandacaru e melhorará muito a
qualidade de vida e de mobilidade dos maringaenses que trafegam naquela região”, afirmou Scabora.
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A iniciativa de revitalizar uma praça
central em Tamarana, em setembro,
envolvendo colaboradores da Cocamar,
Sicredi e parceiros, com apoio da Pre-
feitura, está sendo bastante elogiada
pela comunidade.

ESPERANÇA - Depois de um longo pe-
ríodo em que as pessoas, devido a
pandemia, foram orientadas a ficar em
casa e observar distanciamento social,
a reconfiguração do logradouro simbo-
liza esperança, conforme cita o ge-
rente da unidade local da cooperativa,
Fernando Stephano.

PASSEAR - “O avanço da vacinação,
que fez caírem os números da Covid-
19 na região, no estado e no país, de-
volve à população o prazer de passear
pela praça central da cidade, ainda que
precisem ser mantidos todos os cui-
dados para a prevenção da doença,

pois a pandemia não terminou”, co-
menta Stephano.

DIA C - Segundo ele, a ação realizada
na praça João Cândido Amorim - em
frente à Prefeitura - estava prevista
para acontecer em julho, durante a
programação do Dia de Cooperar, não
sendo possível porque naquela ocasião
os números da pandemia se encontra-
vam, ainda, em níveis preocupantes.
Houve a troca do gramado, o plantio
de flores, a colocação de novas lixeiras
e o arremate com a pintura. 

REPERCUSSÃO - Os colaboradores
contaram com a ajuda de voluntários
da cidade e o resultado final não pode-
ria ter sido outro: a praça ficou ainda
mais bonita, toda colorida, tendo a ini-
ciativa repercutido positivamente jun-
to aos moradores. “Foi também uma
união pela cidadania e a valorização do

amor pela cidade”, acrescentou o ge-
rente.

NOVA LOJA - Há pouco tempo a Co-
camar inaugurou a sua nova loja em
Tamarana, onde está sendo constru-
ído, também, um complexo de armaze-
namento de grãos. “Com isso, forta-
lecemos ainda mais os nossos laços
com a comunidade, fincando raízes”,
completa o gerente.

P
ara a troca de experiências e
conhecimentos entre jovens
produtores cooperados e
cooperadas que exerçam

papel de liderança em suas regiões, a
Cocamar inicia as atividades de sua
Academia de Líderes, que tem como
propósito oferecer a oportunidade de
um constante aprimoramento.

INFLUENCIADOR - “O líder é aquele
que se distingue por suas iniciativas
em prol da comunidade onde está in-
serido”, observa o gerente de Coope-
rativismo, João Sadao. É, também, um
influenciador no que se refere ao de-
senvolvimento da atividade rural, ob-
serva.

FORMAR LIDERANÇA - A Academia
de Líderes Cocamar é voltada para a
formação e interação de cooperados
e cooperadas com idade de 30 a 45
anos e visa contribuir para que as li-
deranças identificadas em seu quadro
de cooperados, espalhados pelas re-
giões norte e noroeste do Paraná,
oeste de São Paulo e sul do Mato
Grosso do Sul, preparem-se e sejam
ainda mais assertivas em sua atua-
ção, tendo em vista os inúmeros de-
safios a que está sujeito o setor
produtivo.

AGENDA - Por isso, foi organizada uma
agenda com a participação de especia-
listas de renomadas instituições, em

diferentes áreas, destinada a levar
conhecimentos ao seleto grupo de
cooperados.

TEMAS - Quatro temas vão ser apre-
sentados e discutidos de forma digital
(via Zoom), tendo iniciado no mês de
setembro e indo até novembro, sem-
pre das 16 às 19h. A primeira foi no
dia 21/9, Comunicação Assertiva para
Gestores, com o professor José Ca-
murça; dia 19/10, será sobre Cria-
tividade e Inovação, com o profes-
sor Jorge Bruno; dia 26/10, Visão
Estratégica da Gestão Financeira nos
Negócios, a ser ministrado pelo pro-
fessor Fred Regis; e dia 16/11, Visão
Estratégica dos Cenários Econômi-

cos e os Impactos da Pandemia no
Agro, com o professor Anderson
Pellegrino.

PROJETOS - Sadao comenta que
assim como a Academia de Líderes é
voltada para a formação de jovens co-
operados e cooperadas, há projetos
mantidos pela cooperativa para ambos
os gêneros e diferentes faixas etárias.
O público feminino conta com o pro-
grama Mulher + Agro Cocamar; os
jovens de até 30 anos, o Jovem +
Agro Cocamar e, para as crianças, o
Turminha da Cocamar. As iniciativas
têm o apoio do Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperativismo
(Sescoop/PR).
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Academia de Líderes apoia
e fortalece jovens lideranças

Cocamar ajuda a revitalizar praça em Tamarana

Foi organizada uma agenda com participação de especialistas de renomadas
instituições, para levar conhecimentos ao seleto grupo de cooperados

COOPERATIVISMO





M
ais de 240 participantes
de todo o Brasil, entre os
quais 20 representantes
da Cocamar, participa-

ram do programa Inova 2030 Dispara,
promovido pela Rede Brasil do Pacto
Global, em parceria com a Fundação
Dom Cabral e a Liga de Intraempreen-
dedores. Todos eles estão ligados a
empresas signatárias do Pacto Global
da Organização das Nações Unidas
(ONU). Para finalizar o programa, os
melhores projetos em cada organiza-
ção foram selecionados para serem
apresentados numa sessão de pitch.

AULAS ONLINE – Os participantes do
programa, entre eles colaboradores e
cooperados da Cocamar, receberam
acesso ao sistema de formação da Fun-
dação Dom Cabral, onde tiveram
acesso aos módulos de treinamentos
que abordaram diversos temas, como
business case, avaliação de impactos
socioambientais, sistemas políticos de
organizações, inovação, sustentabili-
dade, intraempreendedorismo, entre
outros.

PROJETO - Todos foram desafiados a
observarem oportunidades e desafios
socioambientais em suas organizações,
e proporem soluções de negócio para
cada um deles. Os participantes se or-
ganizaram em grupos e aplicaram os
conhecimentos adquiridos durante o
curso na execução desse projeto. Além
disso, receberam mentorias de espe-
cialistas da Fundação Dom Cabral, da
Liga de Intraempreendedores e da
Rede Brasil do Pacto Global, visando o
aperfeiçoamento do Business Case e
do Pitch.

SUSTENTÁVEIS - “Todos os projetos
apresentados, necessariamente, fazem

sentido no ponto de vista de negócios,
sendo economicamente viáveis, e tam-
bém devem apresentar responsabili-
dade socioambiental, gerando impacto
positivo para a sociedade e no meio
ambiente”, afirma a analista de susten-
tabilidade da cooperativa, Sabrina Am-
brósio.

CORANTES NATURAIS - Da Cocamar,
o projeto escolhido foi o de “Corantes
Naturais”, em que resíduos que são
geradas em nossas indústrias se tor-
nam fontes de corantes naturais para
indústria têxtil, gerando mais uma
fonte de negócio para a cooperativa. A
equipe desse projeto foi composta por
Ana Carolina de Aquino Fabrício dos
Santos, Fernando Yukio Hisamura,
Pedro Enrico Salvador e Rafael Rubia-
les.

SOLUÇÃO DE NEGÓCIO - “Participar

do Inova 2030 Dispara foi muito grati-
ficante e enriquecedor. Durante a jor-
nada tivemos a oportunidade de com-
partilhar conhecimentos e experiên-
cias com colaboradores de várias em-
presas renomadas. Para concluir
fomos privilegiados em ter nosso pro-
jeto escolhido para representar a Co-
camar no Demo Day, onde apresen-
tamos nossa solução de negócio vi-
sando a utilização de nossos resíduos
industriais como fonte de corantes na-
turais, tendo a oportunidade de agre-
gar valor compartilhado, gerando valor
para nossa Cooperativa e também para
sociedade.” Afirma Ana Caroline de
Aquino Fabricio dos Santos, líder do
projeto escolhido.

RELATÓRIO - Ao final, a Cocamar re-
cebe um relatório customizado sobre
os trabalhos desenvolvidos e o desem-
penho da equipe.

SUSTENTAILIDADE

Cocamar participa do
Inova 2030 Dispara
Projeto escolhido foi o de aproveitamento dos resíduos gerados
nas indústrias como corantes naturais para indústria têxtil 

Todos os projetos devem ser
economicamente viáveis,

ter responsabilidade
socioambiental e gerar

impactos positivos para a
sociedade e o meio ambiente
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F
lorada Consciente é o nome de um
novo projeto que começa a ser im-
plementado pela Cocamar, em sua
região, com a proposta de fomen-

tar a apicultura (criação de abelhas) para
a polinização de pomares de laranja e flo-
restas de eucaliptos, O projeto é desen-
volvido em parceria com a Coopsoli
(Cooperativa Produtores do Comércio
Solidário).

PEQUENOS E MÉDIOS - Idealizado e sob
a supervisão direta da engenheira agrô-
noma Amanda Caroline Zito, que res-
ponde pela coordenação de culturas
perenes na área técnica da cooperativa,
o projeto está voltado principalmente
para pequenas e médias propriedades de
produtores cooperados do noroeste e
norte do Paraná.  

RENTÁVEL E SUSTENTÁVEL - O objetivo
do Florada Consciente é aumentar o nú-
mero de abelhas nas propriedades, ma-
nejando os pomares de forma adequada,
sem causar danos às abelhas e fomen-
tando parcerias entre citricultores e api-
cultores para que instalem caixas de
abelhas. O resultado disso será o au-
mento de produtividade dos cooperados,
a geração de uma fonte de renda a mais
com a produção de mel, em um segundo
momento, e uma citricultura mais rentá-
vel e sustentável.

EXTINÇÃO - “Ao intensificar a inserção
de apiários, estamos beneficiando o meio
ambiente e, ao mesmo tempo, incenti-
vando os citricultores a adotarem práti-
cas sustentáveis para a convivência com
as abelhas, aumentando a sua produtivi-
dade”, afirma Amanda. Nos últimos anos
observou-se uma redução exponencial no
número de abelhas no campo. E esse fato
acendeu o sinal de alerta sobre a possível
extinção das abelhas no mundo, gerando
preocupação da Cocamar e dos coopera-
dos. 

EQUILÍBRIO - As abelhas são essenciais

para o equilíbrio dos ecossistemas com
interferência direta na manutenção da
biodiversidade das plantas e produção
agrícola mundial. “Mesmo a planta cítrica
sendo capaz de autofecundação, a polini-
zação cruzada é importante para a varia-
bilidade genética, adaptabilidade no am-
biente, vigor e aumento da produtivida-
de”, explica Amanda. 

PROJETO - O projeto já nasce grande,
com a participação de 110 produtores
de laranja. Em 3,7 mil hectares de poma-
res, estão sendo introduzidas 2,3 mil cai-
xas de abelhas em parceria com api-
cultores de vários municípios, que vão fa-
turar com a produção de mel, além da
parceria com a empresa Supermel, que
faz o processamento e comercialização
de toda a produção, e que disponibilizará
futuramente caixas de abelhas aos citri-
cultores interessados em produzir mel.
Há mais de 300 cooperados interessados
em participar adotando o manejo susten-
tável.

CAFÉ E EUCALIPTO - “Antes mesmo de
começar, já estamos sendo procurados
por produtores de café, interessados em
fazer essa parceria”, conta a coordena-
dora, mencionando que apiários vão ser
instalados, também, em áreas de flores-
tas de eucaliptos mantidas pela própria
Cocamar. 

BENEFÍCIOS - A apicultura é considerada
altamente benéfica para citricultura. A
união entre as duas atividades assegura
mais produtividade aos pomares e mel de
qualidade para exportação. O mel da flor
de laranjeira tem uma maior aceitação
nos mercados interno e externo devido
ao seu sabor mais suave e coloração
clara. Também, estudos apontam que o
fomento à polinização pode incrementar
a produtividade dos pomares em até
35%, além de aumentar o tamanho dos
frutos em 22%, a quantidade de suco em
33%, a quantidade de vitamina C em
13% e a taxa de frutificação em 25%. 

DESENVOLVIMENTO - O projeto vem
sendo desenvolvido através da distribui-
ção de cartilhas e capacitação técnica da
equipe de profissionais da Cocamar e dos
citricultores interessados em participar
e é financiado com recursos do prêmio
proveniente da venda de suco de laranja
certificado com o selo FLO (Fairtrade La-
belling Organization International). Silvia
Podolan, coordenadora de projetos da
Coopsoli, diz que projetos como este têm
um forte impacto nas certificações.
“Todos os projetos desenvolvidos visando
a proteção ambiental tem um impacto
muito grande na comercialização do pro-
duto. Quando chega ao consumidor final
com o selo que comprova que foi produ-
zido seguindo todas as normas ambien-
tais, o suco tem maior valor agregado e
isso é revertido em benefício aos próprios
produtores”.

PULVERIZAÇÃO SUSTENTÁVEL - Se-
gundo Amanda, um ponto fundamental no
projeto é a pulverização sustentável,

onde será possível manter o pomar pro-
tegido e ainda garantir a atividade de po-
linização das abelhas. Para isso, durante
a florada principalmente, é preciso evitar
o uso de inseticidas químicos que possam
prejudicar as abelhas, dando preferência
para os seletivos ou produtos biológicos;
fazer as pulverizações no final da tarde ou
a noite, porque as abelhas têm hábitos
diurnos; regular os pulverizadores para
evitar deriva, prestando atenção aos ven-
tos fortes, altas temperaturas e baixa
umidade; e ter maior cuidado nas pulve-
rizações em talhões nas bordas de ma-
tas, habitats naturais das abelhas.

PLANTAS MELÍFERAS - Amanda diz que
será fomentada também a produção de
mudas de plantas melíferas pelo pro-
grama Cultivar, do Instituto Cocamar -
iniciativa ambiental e de inclusão social
em que alunos da Apae de Maringá e Ro-
lândia são contratados como colaborado-
res, o que inclui registro em carteira e
todos os direitos assegurados.
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Cocamar fomenta a apicultura nos pomares
Com o projeto Florada Consciente, incentiva parceria entre apicultores e citricultores. Um maior número de
abelhas, pode aumentar a produtividade, gerar outra fonte de renda e tornar a atividade mais sustentável

LARANJA

Projeto nasce grande com a participação de 110 produtores de laranja
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As mudas são doadas para que
cooperados façam a recomposição de
suas áreas de preservação permanen-
te, e, no caso das melíferas, também
para que atraiam abelhas durante o ano
todo. 

FUNDECITRUS - Em São Paulo, o Fundo
de Defesa da Citricultura (Fundecitrus)
chegou a desenvolver em parceria com
a Universidade Estadual Paulista
(Unesp) e com apoio do Sindicato Na-
cional da Indústria de Produtos para
Defesa Vegetal (Sindiveg), um Manual
de Boas Práticas: Citricultura-Apicul-
tura para estimular a boa convivência
entre produtores de laranja e apiculto-
res, os quais deixam suas colmeias
próximas aos pomares.

Silvia Podolan e Amanda Zito:
citricultura mais rentável
e sustentável

LARANJA
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Numa parceria entre Cocamar e
Fundecitrus, produtores de laranja
da região da cooperativa tiveram
acesso a um novo serviço de previ-
são meteorológica para a preven-
ção da Podridão Floral dos Citros
(PFC), doença também conhecida
como “estrelinha”, no período de
florada nos pomares de laranja.

DURANTE A FLORADA - “O serviço
é prestado durante todo o período
de florada”, explica a engenheira
agrônoma Amanda Caroline Zito,
coordenadora de citricultura da
Cocamar. Ela detalha que a Funde-
citrus utiliza informações geradas
pela cooperativa a partir de sua
rede de 18 estações meteorológi-
cas distribuídas pelas unidades de
atendimento, no noroeste e norte
do estado. Não houve custos para
o cooperado.

PLANEJAR - “Com as informações,
o citricultor consegue planejar as
suas aplicações de fungicidas no mo-
mento correto, evitando desperdí-
cios”, observa a coordenadora,
sendo possível, segundo ela, reduzi-
las em 75% e, ao mesmo tempo,
evitar perdas de produtividade.   

ALERTAS - Os produtores que se ca-
dastraram receberam alertas emiti-
dos por meio do aplicativo de men-
sagens (WhatSapp) ou e-mail pessoal,
situando os municípios onde se encon-
tram os pomares e informando sobre
os riscos da doença e a indicação de
pulverização.

PARCERIA - O sistema de previsão
da doença foi desenvolvido pelo

Fundecitrus em parceria com a Es-
cola Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz e a Universidade da Flórida
para ajudar o produtor a fazer as
pulverizações preventivas. No risco
moderado e alto, o sistema indica
pulverizações no mínimo a cada
sete dias, mas se o mesmo for ex-
tremo, as aplicações devem ser fei-
tas em intervalos inferiores a sete
dias.

RISCOS - O programa informa dados de
temperatura, molhamento, germinação
de esporos do fundo e risco imediato ou
futuro (até quatro dias) de ocorrência
da podridão floral dos citros. Os dados
apontam que quando menos de 15% de
esporos germinam, o indicativo é de
“baixo risco”; entre 15% e 20%,
“risco moderado”; de 20% a 50%,
“risco alto” e, acima deste último per-
centual, “risco extremo”.

Serviço ajuda citricultor
a controlar podridão floral

Fundecitrus utiliza
informações geradas

pela Cocamar
em sua rede de 18

estações
meteorológicas
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A
Cocamar em parceria com a
Sollus, empresa que atua no
setor de máquinas e imple-
mentos agrícolas, promove-

ram uma ação na Unidade Maringá com
o objetivo de conscientizar e chamar a
atenção das produtoras rurais para o
risco que o câncer de mama oferece, o
tipo que mais acomete as mulheres em
todo o mundo, tanto em países em
desenvolvimento quanto em países
desenvolvidos. 

CÂNCER DE MAMA - O Outubro Rosa,
movimento internacional de conscienti-
zação para detecção precoce e controle
do câncer de mama tem como objetivo
contribuir para a redução da incidência
e da mortalidade pela doença. 

EDIÇÃO ESPECIAL - Como parte da
ação, além do café da manhã, a Sol-
lus, que este ano faz 25 anos, mar-
cou a data com uma edição especial
de máquinas na cor rosa: a carreta
graneleira Bazuka R15, a distribui-
dora de fertilizantes Spander, e um
guincho bag, expostos na unidade
Maringá.

PRESENTES - Além das cooperadas e
esposas de cooperados integrantes dos
núcleos femininos de Maringá e da Co-
munidade Guerra, participaram do
evento colaboradores do Sicredi, da Co-
camar Máquinas Concessionária John
Deere e da Unidade Maringá, o gerente
da unidade, Adilson Nocchi, e os repre-
sentantes da Sollus: a presidente Ka-
rina Scudeler, a sócia-proprietária,
Suelen Scudeler, o diretor técnico Ju-
lhano Jonas Souza Santos, o diretor ad-
ministrativo, Diogo Quaresma e o ge-
rente comercial, Rodrigo Veloso.

Evento conscientiza
sobre Outubro Rosa

Promoção foi da Cocamar em parceria com a empresa Sollus

Núcleo feminino de Maringá e Comunidade Guerra participaram do evento

Antônio Jair de Souza, comprador da bazuka produzida
pela Sollus especialmente para o Outubro Rosa

SAÚDE

Objetivo é chamar a atenção das produtoras rurais para o risco que o câncer
de mama oferece e reduzir a incidência e mortalidade pela doença
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P
ara marcar o Dia da Árvore,
comemorado dia 21/9, a Coca-
mar e a empresa UPL, uma de
suas tradicionais fornecedoras

e parceiras, promoveram na unidade da
cooperativa em Maringá, a distribuição
de mudas de essências nativas.

O gerente da unidade, Adilson Jardim
Nochi, o gerente de Cooperativismo,
João Sadao, e alguns colaboradores,
representaram a Cocamar, enquanto o
consultor técnico de vendas, Ubiratã
Luiz Polonio, participou em nome da
empresa.

As mudas, entre as quais de espécies

como pratinha, gurucaia, goiaba,
amora brava, fruta-do-sabiá, embi-
ruçu, quina e tomateiro, foram entre-
gues para os cooperados Cleber
Veroneze Filho, Marco, Luiz e Gustavo
Bruschi, Antonio Molonha, Ricardo Ya-
mamoto,  José Carlos Marques Luiz,
Adão José Roque e Edvaldo Baveloni,
que ficaram de fazer o plantio em suas
propriedades.

“Essa é uma ação sempre muito sim-
pática e importante”, afirma João
Sadao, enquanto o gerente da unidade
Maringá, Adilson Nocchi, agradeceu a
UPL pela parceria e os cooperados por
sua participação. 

GERAL

Distribuição de mudas no Dia da Árvore

Entre as mais importantes coopera-
tivas da área de saúde do estado, a
Unimed Maringá utilizou dez dos mais
bem localizados outdoors de Maringá
para parabenizar a Cocamar por ter
sido eleita a melhor cooperativa do
Brasil em ranking recentemente di-
vulgado pela Revista IstoÉ Dinheiro.
“A melhor da saúde cuidando da me-

lhor da agroindústria”, destaca, em
trecho da mensagem.

Tradicional parceira, a Unimed Ma-
ringá atende, com seus planos de
saúde, a milhares de vidas ligadas à
cooperativa, entre produtores coo-
perados, colaboradores e suas famí-
lias.

Unimed parabeniza
a Cocamar 

Coral abrilhanta aniversário da
Academia de Letras de Maringá

Levando o nome da Cocamar para todos os lugares onde se apre-
senta, o Coral da cooperativa abrilhantou em setembro, o evento
que marcou a passagem dos 24 anos da Academia de Letras de
Maringá (ALM). Foi a primeira vez, desde o início da pandemia,
que a ALM se reuniu presencialmente e com os participantes
sendo orientados a tomarem todos os cuidados preventivos.

Sob muitos aplausos, a apresentação do Coral Cocamar fez parte
da solenidade de abertura, quando entoou o Hino Nacional e in-
terpretou outras duas canções, sob a regência do maestro Val-
demar de Moura. Também integrante do grupo, a coordenadora
musical Regina Lopes dividiu a cena, ao final, com o cantor Wag-
ner Barreto, vencedor da primeira temporada do The Voice Bra-
sil, da TV Globo.Fo
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D
epois que passou a contar, em
2018, com uma Unidade de
Beneficiamento de Sementes
(UBS), a Cocamar tem sido

distinguida por importantes companhias
especializadas em razão da alta quali-
dade do tratamento industrial a que são
submetidas as sementes.

AVANÇAR - Na safra 2021/22, a UBS
da cooperativa, localizada em São Se-
bastião da Amoreira, norte do estado,
se preparou para avançar ainda mais na
qualidade de suas sementes, conforme
comenta o gerente Diogo Rodrigo Ama-
ral, informando que a estrutura recebeu
investimentos da ordem de R$ 8 mi-
lhões, nos últimos meses, em vários
itens.

REVESTIMENTO TÉRMICO - Para man-
ter o interior dos armazéns a uma tem-
peratura ideal e com isso garantir por
um tempo maior o vigor e a longevidade
das sementes, as instalações foram re-
vestidas com isolamentos térmicos de
poliuretano.  

MAIS MÁQUINAS - Em outra frente, o
número de máquinas de tratamento in-
dustrial passou de duas (disponibilizadas
pelas parceiras Basf e Bayer) para qua-
tro (agora também com a participação
da Syngenta e da Corteva), mais que
dobrando a capacidade, de 30 t/hora
para 66 t/hora. 

OTIMIZAÇÃO - Segundo Amaral, essa
expansão é estratégica porque a janela
após a aprovação dos lotes de semen-
tes, que ocorre geralmente em julho,
fica muito estreita. O período é de ape-
nas 30 dias, em agosto, para realizar o
tratamento industrial e disponibilizar os
lotes para retirada na UBS. “A otimiza-
ção da estrutura, com máquinas mais

robustas, de maior capacidade e rendi-
mento, possibilita também diminuir cus-
tos fixos com a redução de turnos de
trabalho, além de mais eficiência”, pon-
tua o gerente.

COMPLEXIDADE - Amaral explica que
essa é uma etapa bastante complexa do
processo, pois são mais de 50 cultiva-
res de soja e pelo menos uma dezena de
tratamentos diferentes, cada qual aten-
dendo às exigências das empresas e
também os pedidos das unidades, lem-
brando que os desafios enfrentados
pelos produtores podem variar de re-
gião para região. “Fazemos tudo de
acordo com os pedidos feitos pelos coo-
perados quando da campanha de vendas
de insumos, o que compreende o trata-
mento industrial e também os tipos de
embalagens”, acrescenta o gerente.

SELEÇÃO -O beneficiamento de sementes
também recebeu investimentos em equi-

pamentos mais modernos, para assim
realizar uma melhor seleção das semen-
tes, em todas as etapas, com separação
por tamanho, formato e peso específico.

CAPACIDADE - A UBS atualmente tem
capacidade para 220 mil sacas de se-
mentes de soja e 100 mil sacas de se-
mentes de trigo.

UBS 

Cocamar investe na
qualidade de suas sementes
A estrutura da Unidade de Beneficiamento de Sementes recebeu investimentos
da ordem de R$ 8 milhões, nos últimos meses, em vários itens

Capacidade é para 220 mil sacas de semente de
soja e 100 mil sacas de semente de trigo





L
ançada em meados do ano pas-
sado, quando a Cocamar inaugu-
rou sua indústria de fertilizantes
foliares e adjuvantes, a linha de

produtos Viridian vem apresentando
forte crescimento nas aquisições rea-
lizadas pelos mais de 16 mil produtores
cooperados.

INTERESSE - Para se ter uma ideia do
interesse dos produtores, durante a
realização no mês de agosto do Dia de
Campo de Inverno Digital, que totali-
zou 37.555 acessos, o estande vir-
tual do Viridian foi um dos mais
visitados. Nele era apresentado um
vídeo com um breve histórico e tam-
bém informando como a linha de fer-
tilizantes e adjuvantes é produzida,
testada e validada.

QUALIDADE - O engenheiro agrônomo
Marcos Paulo de Oliveira, responsável
pelo desenvolvimento de mercado do
Viridian, explica que a cooperativa
conta em sua indústria com uma
equipe altamente especializada, vi-
sando a garantir a qualidade e tam-
bém a atender às reais necessidades
dos produtores em suas diferentes
regiões. 

VALIDAÇÃO - “Os testes e validações
são realizados em três regiões do Pa-
raná [Iporã, Maringá e São Sebastião
da Amoreira] e uma do Mato Grosso
do Sul [Dourados] com o apoio de re-
nomadas instituições, entre elas o Ins-
tituto Dashen de Bandeirantes e a
Universidade Estadual de Maringá”,
afirma.

CREDIBILIDADE - “A alta credibilidade
da Cocamar é uma segurança para o
produtor que pretende evoluir em seu
negócio”, acrescenta Marcos, enfati-
zando: “as matérias-primas e o pro-
cesso de elaboração contam com cer-
tificação de qualidade e os testes e va-
lidações são realizados por empresas
credenciadas, sem a interferência da
Cocamar, com o acompanhamento de
instituições renomadas”.

EXPERIMENTAÇÃO - O gerente exe-
cutivo técnico, Renato Watanabe,
comenta que numa primeira fase, até
o final da safra de verão passada, a
Cocamar atuou com quatro campos
de experimentações de fertilizantes,
que representam as diferentes re-
giões de atuação da cooperativa,

realizando mais de três mil protoco-
los técnicos.

PACOTE TECNOLÓGICO - “O objetivo foi
posicionar nossa linha de produtos
frente às principais referências do mer-
cado, criando pacotes tecnológicos para
atender ao apetite de investimento do
produtor”, diz, mencionando que estão
sendo apurados, também, os resultados
de milho e, em breve, de trigo. 

PROTFÓLIO - “Para esta safra
2021/22, nossos protocolos estão
pautados em testar e validar novos
produtos”, informa Watanabe, mencio-
nando que a cooperativa vem traba-
lhando em um portfólio específico para
cana-de-açúcar em parceria com usi-
nas da região.

Produtos Viridian ganham mercado
Cooperativa conta em sua indústria com uma equipe altamente especializada, visando a garantir
a qualidade e a atender às reais necessidades dos produtores em suas diferentes regiões

FERTILIZANTES
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R
epresentada pelo gerente
técnico Emerson Nunes, res-
ponsável pelo programa de In-
tegração Lavoura-Pecuária-

Floresta (ILPF), áreas de renovação
sustentável e diversificação de negó-
cios, a Cocamar participou dias 15 e
16/9 do VII Simpósio ILPF do Estado de
São Paulo, promovido em formato vir-
tual. 

ESPECIALISTAS - A promoção foi da Es-
cola Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz (Esalq) da Universidade de São
Paulo (USP), por meio do Grupo de Es-
tudos Luiz de Queiroz (Gelq) e Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa), reunindo especialistas que
trataram de vários temas em dois mó-
dulos, tendo como público-alvo profis-
sionais da área, pesquisadores, estu-
dantes, produtores e empresas.

PAPEL DO TÉCNICO - O gerente téc-
nico da cooperativa foi um dos pales-
trantes no segundo módulo, no dia 16,
em que discorreu sobre o papel do téc-
nico no sistema ILPF.

FUNDAMENTAL - “O engenheiro agrô-
nomo tem o papel fundamental em levar
o conhecimento técnico, resultado da
pesquisa e da ciência, ao produtor rural,
realizando todo o planejamento quando
se pretende fazer a implementação do
sistema”, afirma Nunes, salientando que
o programa de intensificação sustentá-
vel precisa ser conduzido com critérios. 

ASSISTÊNCIA CONTÍNUA - “Sem a
orientação e o acompanhamento espe-
cializados, as chances de insucesso são
grandes”, adverte. Ao longo de mais de
20 anos, a experiência da Cocamar
nesta área demonstra que os casos
bem sucedidos e que estão no processo

há muito tempo, contaram com a as-
sistência técnica contínua prestada
pela cooperativa na propriedade. E dei-
xa claro: “É muito importante a incor-
poração dos resultados da pesquisa, ao
longo dos anos, para que esse processo
tenha efetividade”.

DIA 15 - No primeiro módulo foram
abordados “Indicadores de saúde do
solo em ILPF”, com o especialista Geor-
ge Brown, da Embrapa Florestas; “Bio-
diversidade de controle biológico em

ILPF (a cargo de Raphael de Campos
Castilho, da Esalq/USP; “Pecuária de
baixo carbono” (Roberto Giolo, Em-
brapa Gado de Corte); Novos mercados
para ILPF (Rafael Vivian, Embrapa Re-
cursos Genéticos e Biotecnologia) e
uma mesa redonda coordenada por Al-
berto C. de Campos Bernardi (Embrapa
Pecuária Sudeste).

DIA 16 - O segundo módulo contemplou
“Efeito poupa terra por meio de adoção
de ILPF” (Geraldo Bueno Martha Jr,

Embrapa Informática); “Sistema Ante-
cipe” (Décio Karam, Embrapa Milho e
Sorgo); “ILPF: da ciência à prática,
visão do pesquisador e produtor (Abílio
R. Pacheco, Embrapa Florestas); “O
papel do técnico no sistema ILPF”
(Emerson da Silva Nunes, Cocamar);
“Fazenda Santa Silvéria: ILP aplicada à
produção animal (Fúlvio Domeneck, Fa-
zenda Santa Silvéria) e mesa redonda
sob a coordenação de José Ricardo
Pezzopane (Embrapa Pecuária Su-
deste).
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EVENTO

O gerente técnico da Cocamar, Emerson Nunes, foi um dos
palestrantes e discorreu sobre o papel do técnico no sistema 

Especialistas debatem
ILPF em simpósio 





V
árias novidades em tecnolo-
gias, que são um desdobra-
mento da agricultura de
precisão, estão sendo imple-

mentadas pela Cocamar e sua rede de
concessionárias John Deere na seme-
adura da safra de soja da temporada
2021/22, que começou nos últimos
dias em diversas regiões.

HERBICIDAS EM TAXA VARIÁVEL - O
engenheiro agrônomo Vítor Palaro, co-
ordenador de Agricultura Digital da co-
operativa, conta que uma delas é a
aplicação de herbicidas com taxa variá-
vel, em que o equipamento pulveriza
somente onde são detectadas ervas
daninhas, o que gera mais eficiência na
operação e uma economia na demanda
por herbicidas que pode chegar a
60%.

VANT - Esse trabalho, explica Palaro,
é desenvolvido em parceria com a em-
presa Xárvio, a qual lança mão de um

Veículo Aéreo Não Tripulado (Vant)
para o mapeamento da área, visando a
orientar a pulverização. A tecnologia já
conta com mais de 3 mil hectares
prospectados para implementar a téc-
nica em regiões da cooperativa.

PLANTIO EM LINHA - Outra novidade
é o plantio em linha empregando, igual-
mente, o Vant para a execução do ma-
peamento altimétrico das áreas. Para
isso, explica Palaro, os tratores devem
estar equipados com piloto automático
e a região ser servida por sinal RTK
(Real Time Kinematic) baseado na
transmissão instantânea de dados de
correções dos sinais de satélite. O ob-
jetivo é que haja um tráfego controlado
de máquinas na lavoura, de forma a re-
duzir a compactação do solo. Cerca de
9,7 mil hectares já estão sendo traba-
lhados com plantios em linha nas re-
giões da cooperativa.

DRONES - Por fim, a aplicação de de-

fensivos com drones, iniciada na última
safra nas regiões da cooperativa, deve
ser incrementada neste ano. “Ao ava-
liarem a economia que obtém, entre

outros benefícios, os produtores estão
cada vez mais interessados por essa
forma de pulverização”, completa o co-
ordenador. 

TECNOLOGIA

O futuro a disposição do agricultor
Diversas novidades em agricultura digital implementadas pela Cocamar e
sua rede de concessionárias John Deere ganham terreno entre cooperados
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Dizer que o Brasil tem vocação
para ser o celeiro do mundo
está longe de significar que

somos um país atrasado, rural. Muito

pelo contrário. E o que não faltam são
indícios de que o campo hoje é, mais
que um celeiro de alimentos, um celeiro
de talentos e de inovação.

PARTICIPAÇÃO CRESCENTE - Para se
ter uma ideia, em 1970, a participação
do setor no Produto Interno Bruto (PIB)
era de 7,5%. Era de se imaginar que,

após 50 anos de desenvolvimento da
nossa indústria e do setor de serviços,
o agro correspondesse a uma fatia
ainda menor da nossa economia. Porém,

ARTIGO

Presidente da John Deere Brasil destaca que o agro se transformou por completo
em 50 anos e as mudanças seguirão, catalisadas pelo ambiente de inovação

Agro brasileiro: da tração
animal ao campo conectado 



ocorreu justamente o contrário: fecha-
mos 2020 com nada menos que 26,6%
do PIB vindo do campo.

EXPORTAÇÕES - Não foi só isso que
mudou. Antes, tínhamos que importar
alimentos para dar conta da demanda in-
terna. Agora, não apenas produzimos o
bastante para todos os brasileiros como
também alimentamos cerca de 800 mi-
lhões de pessoas mundo afora - o agro-
negócio, inclusive, corresponde a quase
metade das exportações brasileiras.

TRAJETÓRIA NOTÁVEL - O fato é que o
agro se desenvolveu tanto quanto (ou
ainda mais que) outros setores. Esse
atual patamar é resultado de uma notá-
vel trajetória que combina avanço tec-
nológico, investimento em pesquisa e
programas de incentivo. E posso dizer
que tive o privilégio de testemunhar essa
evolução, visto que, em muitos aspec-
tos, ela coincidiu com pontos da minha
própria jornada.

MUITO TRABALHO - Nasci e cresci em
um vilarejo chamado São João da Re-
serva, no interior do Rio Grande do Sul.
Naquele início dos anos 1960, o trabalho
na lavoura, ainda mais em uma pequena
propriedade familiar, era extremamente
pesado, sem a menor qualidade de vida e
apoio oficial para prosperar. E mesmo
tendo apenas 12 anos, eu já havia notado
que o futuro ali não era muito promissor.

MUITO A APRENDER - Decidi então en-

trar para um colégio agrícola em Pelotas,
um internato onde eu teria cama, comida
e, após sete anos, o título de técnico
agrícola. O contato com todo aquele
conhecimento me fez me dar conta de
algo: havia muito o que aprender sobre
a terra – e as coisas podiam ser melho-
res do que eu havia conhecido na pro-
priedade da minha família.

TECNOLOGIA - Anos mais tarde, na dé-
cada de 1980, já graduado em engenha-
ria agrícola, tive a oportunidade de
passar um tempo estudando na Ale-
manha, a fim de conhecer a tecnologia
de lá e ver como poderíamos aplicar
aquele conhecimento técnico no Brasil.
Na época, dizia-se que tínhamos uma de-
fasagem de 30 anos em relação ao ma-
quinário agrícola do primeiro mundo.

LIÇÃO - Porém, um dos meus professo-
res na ocasião me deu uma lição que ja-
mais esquecerei. Ele disse: “Não se
impressione com a nossa tecnologia.
Isso, mais cedo ou mais tarde, vocês
terão. Com uma fita métrica, um cronô-
metro e um polegar, você conseguirá
medir tudo o que medimos aqui.”

POLEGAR - O polegar, para ele, repre-
sentava o bom-senso: esse movimento
de pinça quase exclusivo do ser humano
e que nos permitiu criar tantas ferra-
mentas que nos permitiram lidar melhor
com a natureza. 

OLHAR PARA DENTRO - Naturalmente

que isso foi uma metáfora. Mas a moral
da história é que não nos bastava impor-
tar tecnologia apenas por importar; ela
precisava fazer sentido em nosso con-
texto tropical. Então mais do que olhar
para fora, o desafio era olhar para den-
tro: o que nós precisávamos - e que bo-
tões nossos polegares precisariam aper-
tar para resolver isso.

FALTA DE ALIMENTOS - Outro assunto
que atormentava a todos os jovens na
época era o chamado malthusianismo, a
teoria criada pelo economista britânico
Thomas Malthus, segundo a qual a pro-
dução de alimentos cresceria em pro-
gressão aritmética (PA), ao passo que a
população cresceria em progressão ge-
ométrica (PG). Isso significa que, em
algum momento, atingiríamos um ponto
de inflexão no qual não teria alimentos
para todos.

APOLLO 11 - Sou grato por poder dizer
que, passados 40 anos, isso não acon-
teceu. Muito pelo contrário. Nossas má-
quinas agrícolas hoje não deixam nada a
desejar em relação às do primeiro
mundo: temos mais tecnologia em um
trator do que tinha a Apollo 11, que
levou e trouxe de volta o homem à Lua.

PRODUÇÃO - Por meio da mecanização,
da agricultura de precisão, da conectivi-
dade, e da engenharia genética, aumen-
tamos a produção agrícola em mais de
500%, ao passo que a área cultivada
cresceu apenas 60%, o que mostra que

é, sim, possível produzir, preservar e
prosperar.

INOVAR - Toda essa transformação
exige sólidas pontes entre os diferentes
agentes desse ecossistema. Nestes
novos tempos, inovar é condição de exis-
tência, e não mais um diferencial de pou-
cos. Academia e iniciativa privada têm
atributos complementares e absoluta-
mente compatíveis para construir em
conjunto não o futuro, mas o presente,
que se transforma a cada minuto.

CARREIRA - Se antes os jovens deixavam
o campo em busca de oportunidades,
hoje vemos o agro como uma grande
possibilidade de carreira, pronto para
abraçar os desafios de um futuro que nos
exigirá produzir ainda mais alimentos e
tomar conta do meio ambiente. Isso, na
verdade, já é uma realidade que ganha
cada vez mais escala.

PRECISA ESTUDAR - Costumo dizer que
eu estudei porque, quando olhava para
trás, via uma enxada correndo atrás de
mim. Mas as coisas mudaram muito:
antes, se você não estudasse, ia parar
na lavoura. Hoje é o contrário: para
parar na lavoura, você precisa estudar.

*Paulo Herrmann é presidente da John
Deere Brasil e doutor honoris causa pela
Universidade Federal de Lavras. Artigo
publicado com a autorização do autor,
extraído da Revista Globo Rural edição
de setembro/2021.
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M
ais de 6 mil produtores
acessaram o crédito rural
da Sicredi União PR/SP na
safra 2020/21, supe-

rando R$ 1 bilhão em custeio e comer-
cialização. Isso significa 170% mais que,
seis anos atrás, na safra 2014/15,
quando foram liberados cerca de R$
400 milhões. Desde a safra de 2014 a
cooperativa emprestou quase R$ 5 bi-
lhões. O número é maior do que movi-
menta anualmente a economia de
muitos municípios paranaenses. 

ATUAÇÃO DECISIVA -Mais do que nú-
meros, a atuação da cooperativa tem
sido decisiva para a manutenção da
atividade rural. Que o diga Antonio
Valter Tamborlim, associado desde
1993. Ele tem máquinas financiadas
pela cooperativa, crédito rural, além

de utilizar seguro, consórcio e cartão
de crédito.

APOIO - Ao acionar recentemente a co-
bertura do seguro do milho, cuja safra
foi quase toda perdida, Tamborlim contou
com o apoio da equipe da Sicredi União
PR/SP. O mesmo aconteceu quando,
cinco anos atrás, ele precisou acionar a
cobertura do seguro residencial. 

EXCELENTE ATENDIMENTO  - “A coope-
rativa oferece um excelente atendi-
mento. Os colaboradores são moradores
da cidade e os diretores são pessoas da
comunidade, o que transmite segu-
rança”, diz ele, que produz soja, milho,
mandioca e cria gado em Atalaia, Santa
Mônica e no Mato Grosso.

INÍCIO - O trabalho da Sicredi União

PR/SP com os produtores rurais come-
çou há várias décadas: 36 anos atrás um
grupo de produtores, cansados de não
ter crédito disponível para a atividade
agrícola e diante das altas taxas de juros
cobradas pelos bancos, se uniu para for-
mar uma cooperativa de crédito, inicial-
mente com o nome de Credimar. 

RELACIONAMENTO PRÓXIMO - Desde
então a cooperativa mudou de nome,
ampliou a atuação, o número de agências
e de colaboradores, mas continua ofere-
cendo um relacionamento próximo e fo-
cado em atender as necessidades dos
associados. São 111 agências e 1,3 mil
colaboradores.

BAITA COOPERATIVA - “A Sicredi União
PR/SP cresceu muito, mas a essência do
cooperativismo continua presente. Os

associados têm acesso à diretoria e aos
colaboradores. É uma baita coopera-
tiva”, elogia Tamborlim.

DIVERSAS SOLUÇÕES - Os produtores
contam com diversas soluções, como li-
nhas de crédito, seguro agrícola e rural
e assessoria para investimentos. Com a
seca e depois a geada que trouxeram
prejuízos à lavoura, a Sicredi União PR/SP
esteve ao lado dos produtores, auxiliando
no acionamento do sinistro e acompa-
nhando o pagamento das indenizações.

ESPECIALISTAS - Todas as 111 agên-
cias, no norte e noroeste do Paraná,
centro e leste paulista, contam com es-
pecialistas agro, que auxiliam os produ-
tores na escolha dos produtos e ser-
viços financeiros mais adequados para
seu negócio a céu aberto.
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COOPERATIVISMO 

Mais do que números, a atuação da cooperativa tem sido
decisiva para a manutenção da atividade rural

Sicredi União PR/SP está ao
lado dos produtores há 36 anos

Antônio Tamborlim:
excelente atendimento
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om o fim do vazio sanitário da
soja, em 15 de setembro para
as principais regiões produto-
ras, desde então os sojiculto-

res estão autorizados a iniciar o plantio
da safra de soja 2021/22. Os meses
de setembro e outubro tradicional-
mente são marcados pela abertura de
safra e grande movimentação de seme-
adoras no campo especialmente para
plantar soja, milho e algodão.

CONTRATAÇÕES - Mas, não são ape-
nas os agricultores de grãos que estão

em polvorosa. Esse período é agitado
para seguradoras e corretoras de se-
guros, que estão na reta final de con-
tratações de apólices para mitigar os
riscos climáticos da safra. A Federação
Nacional de Seguros Gerais (Fenseg)
estima encerrar o ano de 2021 com
um salto de 40% no valor total de prê-
mios do seguro agrícola.

BOAS PERSPECTIVAS - As perspecti-
vas otimistas para a comercialização
estão em sintonia com a visão da se-
guradora Fairfax. Segundo Fabio Da-

masceno, diretor de agronegócio da
Fairfax, a estimativa da seguradora é
de que 25% da área cultivada no Brasil
seja assegurada nesta safra. “Temos
uma baita oportunidade de expansão
do seguro agrícola para os próximos ci-
clos. O setor de seguros tem o poten-
cial de crescimento para cobrir os
75% restantes de área agrícola”, diz
ele.

TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO - A evolu-
ção do mercado estará respaldada por
novas tecnologias. Damasceno conta

que, nos últimos dois anos, vem obser-
vando cada vez mais o uso de ferra-
mentas digitais para desburocratizar
cotações, contratações de seguros e
gestão de pós-venda. “Os nossos cor-
retores trazem novas opções de fer-
ramentas e isso até vem mudando a
nossa estratégia de inserção no mer-
cado”, conta. Segundo o diretor, essa
corrida tecnológica está se intensifi-
cando especialmente no campo. “As
corretoras do agro já se profissionali-
zaram e vêm evoluindo mais rápido do
que o mercado médio de corretores.”

SEGUROS

Ferramentas digitais facilitam cotações, contratações e gestão pós-venda,
transformando o seguro rural em um serviço especializado e com valor agregado

Com novas tecnologias,
comercialização se moderniza



ESPECIALIZAÇÃO - Além da necessidade
de especialização no agro, o desenvolvi-
mento tecnológico é uma peça funda-
mental para a comercialização de se-
guros rurais porque as corretoras ga-
nham independência operacional, agili-
dade, e isso facilita o pós-venda. “As
tecnologias permitem guardar docu-
mentos, melhorar o acompanhamento
das atividades e ainda integrar o seguro
com a oferta de crédito de instituições
bancárias”, explica Damasceno.

COMMODITY - Segundo o diretor, o se-
guro ainda é visto como uma “commo-
dity” no Brasil, ou seja, algo padronizado
e sem personalidade. No entanto, o ob-
jetivo da Fairfax é justamente inovar
para tirar o produto dessa “vala co-
mum”. “Estamos investindo bastante
em tecnologia para prestar um serviço
mais interessante e com valor agre-
gado. Cada vez mais, os seguros vão se
moldar aos produtores”, diz.

APÓLICE ÚNICA - A ideia é que cada
apólice seja única, com características
e precificação de acordo com o perfil de
cada produtor e histórico de produção
na sua fazenda. A adoção de ferramen-
tas de agricultura de precisão e plata-
formas inteligentes que monitoram
informações tais quais imagens de sa-
télite e dados de solo vão permitir atin-
gir esse objetivo.

PARCERIA - Pensando nisso, a Fairfax
está ampliando a parceria firmada com
a empresa de agricultura de precisão
Farmers Edge, visando ofertar novas so-
luções aos agricultores que favoreçam
a contratação de seguro. “A ferramenta
já está disponível para corretores,
dando acesso às imagens de satélite e
dados de clima. A partir de agora,
vamos implementar e fornecer dados da
análise fenológica dos cultivos e experi-
mentar a telemetria das máquinas para
o seguro, de forma a melhorar o serviço
para o produtor”, conta Damasceno.

PAPEL DOS CORRETORES - Esse con-
texto também serve para valorizar a im-
portância da presença de corretores no
campo. “Os corretores que atuam com
produtos rurais tendem a ser mais es-
pecializados. Geralmente eles se dedi-
cam integralmente ao seguro agrícola,
de maquinário, entre outros, e normal-

mente estão muito próximos do clien-
te”, diz Damasceno. Essa proximidade
facilita o acompanhamento das safras e
traz benefícios para o relacionamento
entre produtor, corretora e seguradora.

TREINAMENTOS - Por essa razão, a
tendência também é que o investimento
em treinamentos e capacitações avan-
ce. Em 2022, a Fairfax vai lançar um
projeto de treinamentos específicos
para os corretores do agro e capacita-
ções para os peritos de campo. A mis-
são, tanto da seguradora quanto das
corretoras, é tentar entender ao má-
ximo as necessidades dos produtores e
os ciclos dos negócios agropecuários. “A
minha dica, principalmente para os cor-
retores, é trabalhar na identificação do
potencial da base de clientes que o cor-
retor já tem, avaliando como poderia
ampliar o atendimento ao produtor”, re-
comenda Damasceno.

VALOR DOS RELACIONAMENTOS - De
acordo com o gerente comercial de
agronegócio da Fairfax, Diego Caputo, a
divisão agrícola da seguradora vai valo-
rizar cada vez mais o contato com cor-
retores. “Ofertamos boas condições
para que o corretor possa desenvolver
o trabalho adequadamente, com um tra-
tamento especializado e aproximado.
Uma vez que o corretor tem parceria
com a Fairfax, fortalecemos valores
como a transparência, proximidade, so-
lidez financeira e a fidelização do produ-
tor”, afirma Caputo.

COMUNICAÇÃO - Caputo também re-
vela que a seguradora está investindo
em estruturação de distribuição de se-
guros e em melhorias dos seus canais
de comunicação com os parceiros. “No
próximo ano, teremos uma nova estru-
tura de apoio que será mais interes-
sante para o corretor. Visamos enten-
der como o corretor enxerga a segura-
dora e investir em parcerias duradou-
ras”, diz o gerente. Segundo Damas-
ceno, essa estratégia de valorização do
corretor consequentemente vai benefi-
ciar o cliente. “O corretor é um repre-
sentante do segurado. Ele é uma peça
fundamental para a distribuição do se-
guro, já que ele faz a apresentação do
produto e tira dúvidas. 

MELHOR ATENDIMENTO - No momento

mais delicado da relação, que é o sinis-
tro, o corretor também é uma peça fun-
damental, responsável por levantar
documentos dentro do prazo para que
o processo ande corretamente”, diz Da-
masceno. Dessa forma, quanto mais ca-
pacitado estiver o corretor, melhor será
o atendimento ao produtor rural.

EVOLUÇÃO - A Fairfax está presente no
Brasil desde 2010 e vem colaborando
para a evolução do mercado de seguro
rural. A seguradora estreou ativamente
no agronegócio brasileiro em 2013, ini-
cialmente ofertando seguros para ani-
mais, atendendo os segmentos de
pecuária de corte e de leite e criação de
equinos. “Os corretores de animais são
muito especializados, conhecem o mer-
cado absurdamente e isso é muito bom.
Desde o início, estabelecemos boas par-
cerias visando o longo prazo”, conta Da-
masceno.

PORTFÓLIO - Gradativamente, o portfó-
lio da companhia vem sendo ampliado.
“Observamos que distribuidores e coo-
perativas de crédito foram grandes fo-
mentadores do seguro rural. Até hoje,
mantemos uma base tradicional de par-
ceiros que colaboram para a capilari-
dade das operações. As parcerias tra-
zem muito conhecimento sobre o setor
e distribuição de dispersão do seguro”,
afirma Damasceno.

CRESCIMENTO - Em 2014, as opera-
ções voltadas para o seguro agrícola ti-
veram início e a seguradora aumenta a
sua participação no mercado de seguro
rural ano a ano, de forma consistente e
sustentável. No primeiro ano de atuação
da divisão de agronegócio, em 2013, a
Fairfax registrou R$ 27.205.155 em
prêmios. Já no ano passado, as opera-
ções de seguro rural totalizaram R$
266.340.651 em prêmios. Atualmente,
cerca de 200 corretoras comercializam
os produtos agro da Fairfax.

DIFERENCIAL - Segundo Diego Caputo,
o principal diferencial da seguradora é a
proximidade com corretoras e produto-
res. “Conseguimos ofertar algumas ne-
gociações estruturadas, comprometi-
dos com nossos relacionamentos e
atuando com honestidade, integridade,
lealdade e humildade”, diz o gerente co-
mercial.

EXPANSÃO - O cenário favorável para a
expansão do segmento também é um
mérito do Ministério da Agricultura, que
tem desenvolvido projetos educativos
sobre a importância de assegurar as ati-
vidades agropecuárias, tais quais o Mo-
nitor do Seguro Rural. Essa iniciativa
promove ações permanentes com os
elos da cadeia, esclarece sobre o pro-
grama de subvenção e fomenta a con-
tratação de seguro rural.
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A cooperativa enfrentava momentos de dificuldades relativas principalmente à cultura do café. Sendo assim,
procurava incentivar outras práticas junto aos produtores rurais, de modo que estes não ficassem sob a
dependência total de uma só cultura. Assim nasce a cultura da seda na Cocamar, como uma alternativa

aos produtores. Também se observou o crescimento do parque industrial, graças à iniciativa das
lideranças da cooperativa, que transformaram o local num grande canteiro de obras em franca expansão. 

Por André L. Botelho Eugênio

O
lá! O Acervo Cocamar tem
trabalhado na organização
de uma nova exposição vol-
tada aos cooperados e cola-

boradores. Tal tarefa só foi possível
graças ao trabalho de recatalogação
de todos os itens integrantes do
acervo, que nos deu a real percepção
da riqueza que salvaguardamos, ri-
queza essa capaz de contar várias his-
tórias de sucesso ao longo destes 58
anos de existência.

Enquanto não retornamos ao recebi-
mento de visitantes no Acervo, usa-
remos este espaço como um local de
memória capaz de resgatar à luz da
atualidade, recortes de momentos es-
pecíficos retratados nas charges vei-
culadas no Jornal de Serviços da
Cooperativa. Na edição de março de
1984 o Jornal de Serviços trouxe a
“solução” para o momento de crise
por meio das mãos de Rogério Recco.

O ano era 1984 e vivíamos um perío-
do efervescente da política nacional.
Discutia-se a votação da Emenda
Constitucional Dante de Oliveira, que
visava a retomada democrática no
país, por meio do retorno da eleição
direta para a presidência da Repú-

blica. As ruas de várias cidades ao
longo do país eram tomadas por ma-
nifestantes que entoavam gritos como
“um, dois, três, quatro, cinco mil,
queremos eleger o presidente do Bra-
sil!”. Apesar do enorme apelo da po-
pulação por sua aprovação, a Emenda
Dante de Oliveira foi derrotada por
apenas 22 votos no Congresso Nacio-
nal, no dia 25 de abril de 1984.

Além da luta pelas Diretas, obser-
vava-se um cenário de greves eclo-
dindo em importantes setores da
economia, como na siderurgia. A Co-
sipa (Companhia Siderúrgica Pau-
lista), que empregava 12 mil funcio-
nários, e a Companhia Siderúrgica
Belgo Mineira (Usina de João Monle-
vade), empregadora de outros 3 mil,
tinham seus trabalhos paralisados por
grevistas que reivindicavam, entre ou-
tras pautas, reajustes salariais em
acordo com o processo inflacionário
desencadeado no país. Os números
variam, mas há indícios de que a infla-
ção do período chegou a aproximada-
mente 228%.

O presidente da Vale do Rio Doce,
Elieser Batista da Silva, propõe a
abertura de um novo corredor de ex-
portação de grãos no Brasil nas re-
giões do cerrado brasileiro já que,

segundo matéria veiculada na Folha de
São Paulo, edição de 1º de março de
1984, a região apresentava uma pro-
dutividade de soja e milho acima da
média geral do país. Um dos diferen-
ciais para a implantação desse projeto

seria o aproveitamento da já existente
ferrovia Vitória-Minas, que seria uti-
lizada para escoamento da produção,
transpondo um dos principais proble-
mas dos produtores da região, o alto
custo dos fretes. 
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“Enquanto isso, na Cocamar...” 

ACERVO

Lembranças da nossa história 
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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 21/08/2021 e 20/09/2021

MEMÓRIA




