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A
Campanha Solidária de Natal
realizada pelo Instituto Coca-
mar contabilizou mais de 32,4
toneladas de alimentos, que

serão doados a milhares de pessoas em
vulnerabilidade social nos estados do Pa-
raná, São Paulo e Mato Grosso do Sul.
Colaboradores e cooperados, em pouco
mais de um mês de campanha, mostra-
ram a força do espírito cooperativista.

MOBILIZAÇÃO - Historicamente, a

Campanha Solidária de Natal mobiliza
milhares de pessoas em prol de saciar
a fome de quem precisa. Diante desse
objetivo, muitos esforços são dedica-
dos no período natalino, o que resul-
tou, em 2018, no montante de 23 t;
em 2019 a quantidade de 24,2 t; e em
2020 superou as expectativas com o
total de 32,2 t.

ENTREGA - Voluntários em todas as
unidades fizeram a entrega nas insti-

tuições beneficentes, para que a soli-
dariedade dos cooperados e colabora-

dores transformasse o Natal das famí-
lias que mais precisam.

Cooperados e colaboradores
doam 32,4 toneladas de alimentos
Campanha mostrou a força do espírito
cooperativista, transformando o Natal
das famílias que mais precisam

AÇÃO SOCIAL

A cidade de Rolândia, no norte do Pa-
raná, foi contemplada com o sorteio
mensal de prêmios da Campanha União
Solidária 2021, realizada pelo Instituto
CoopConecta com apoio do Instituto
Cocamar, Sicredi União PR/SP e Lions
Club Distrito LD6.

CHEQUE - Na última semana, Alex Fer-
nando de Almeida, que adquiriu um
cupom comercializado pelo Centro Es-
pírita Maria de Nazaré, foi contem-
plada com uma TV Led LG 60 Smart
UHD e conforme prevê o regulamento,
a entidade que vendeu tem direito a
um cheque no valor de R$ 3 mil, para
ser utilizado em suas demandas.

TRANSFORMAR VIDAS - O sorteio

mensal é mais um estímulo para que a
comunidade participe da Campanha,
cujo objetivo é gerar impacto social e
transformar vidas, envolvendo mais de
uma centena de entidades do terceiro
setor nos estados do Paraná, São
Paulo e Mato Grosso do Sul.

RESUMO - Em sua quarta edição, a
Campanha União Solidária foi lançada
em julho e consiste em uma grande
união entre realizadores, apoiadores e
sociedade civil em prol de centenas de
entidades assistenciais que se cadas-
tram e buscam recursos para tirar do
papel os seus projetos sociais.

CUPONS - A iniciativa consiste em
contemplar projetos inscritos por en-

tidades que atuam nos eixos de Assis-
tência Social, Esportes, Cultura, Edu-
cação, Meio Ambiente e Saúde. Os
projetos inscritos são avaliados e, se
aprovados, as entidades recebem cu-
pons para serem comercializados de

forma física ou eletrônica a R$ 10,00
cada. Quem compra, concorre a prê-
mios e todo o recurso arrecadado é
revertido para cada entidade, de
acordo com a venda efetuada, sem
qualquer desconto.

Premiados da União Solidária são de Rolândia
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O
ano de 2022 não começou da
maneira como os produtores
gostariam. Todos fazíamos pla-
nos de uma safra cheia, após

os desafios enfrentados em 2021, mas
as adversidades climáticas são parte da
rotina do campo e em várias regiões a
produtividade das lavouras vai ficar
aquém das expectativas. 

Para alguns produtores, as atenções já
se voltam para o período de inverno e as
esperanças se renovam. Quem, sob
orientação especializada, investe em tec-
nologias mais modernas, faz um bom ma-
nejo de solo, adota práticas conser-
vacionistas e não deixa de contratar se-
guro, sobrevive na atividade e este é um
ano que distingue o produtor que atua
com profissionalismo, mentalidade em-
presarial e participação cooperativista. 

A Cocamar já vem abordando estes
temas há muito tempo e demonstrado
com os trabalhos conduzidos pelos pes-
quisadores da Embrapa no Safratec e em
dias de campo, o quanto a cobertura de
solo é importante para reter água e per-
mitir que as plantas possam suportar
por muito mais tempo a falta de chuva. 

Dificuldades são comuns em qualquer
negócio e elas sempre deixam lições que
nos permitem conhecer mais sobre o
solo que cultivamos, o microclima regio-
nal, possibilitam aprimorar o trabalho e
até mesmo entender melhor como su-
perar os obstáculos. 

O conhecimento desenvolvido a partir de
desafios enfrentados pelo setor, nas
suas diferentes magnitudes, pode ser
traduzido em informações técnicas que
estarão disponíveis aos cooperados em
mais uma edição do Safratec, a impor-
tante feira tecnológica que a Cocamar
promove anualmente na sua Unidade de
Difusão de Tecnologias (UDT) em Flo-
resta, região de Maringá, e que acon-
tece nos dias 14 a 20 de fevereiro. E
durante todo o ano, em dias de campo e
palestras técnicas programadas em
todas as unidades.

Assimilar esse conhecimento também
é parte da atividade do produtor que
deseja se manter atualizado. De um
lado, ele precisa investir no aumento
da produtividade e, de outro, adotar
ferramentas para racionalizar o uso de
insumos. A cooperativa oferece os ca-

minhos para isso, lembrando que a sua
área técnica, em sinergia com a Coca-
mar Máquinas, tem garantido suporte
para que os cooperados avancem cada
vez mais, por exemplo, em agricultura
de precisão, utilização de drones, o
técnico virtual, entre outros.

Esse tema instigante, repleto de inova-
ções, será uma das atrações do Safra-
tec, cuja proposta é apresentar so-
luções no sentido de que os produto-
res continuem evoluindo em seus ne-
gócios.  

Com seus programas, entre os quais a
integração lavoura-pecuária-floresta
(ILPF), consórcio milho x braquiária no
inverno, incentivo ao trigo branqueador
e a produção de carne, entre outros,
a cooperativa é a solução mais confiá-
vel e segura para que os cooperados
cresçam com planejamento e rentabi-
lidade. 

Muitas conquistas aguardam pelos
produtores que apostam na força da
união em busca dos melhores resulta-
dos. Sigamos em frente, com os votos
de um ano próspero e feliz.

O conhecimento que
se desenvolve a
partir dos desafios

PALAVRA DO PRESIDENTE

Divanir Higino,
presidente da Cocamar

A cooperativa oferece todas as soluções para que os produtores
cresçam com rentabilidade, incluindo as inovações e aprendizados
de mais uma edição do Safratec e dos dias de campo

A cooperativa é a solução mais confiável
e segura para que os cooperados cresçam
com planejamento e rentabilidade



N
os mais de 900 mil hectares
de lavouras de soja cultivadas
nas regiões da Cocamar, que
compreendem o norte e o no-

roeste do Paraná, oeste de São Paulo e
sul do Mato Grosso do Sul, o cenário de
perdas é bem variável, conforme explica
o gerente executivo técnico da coopera-
tiva, engenheiro agrônomo Renato Wa-
tanabe. 

CHUVAS DESUNIFORMES - As informa-
ções gerais são atualizadas às segundas-
feiras, mas os dados chegam a todo mo-
mento, dando conta da situação. “Como
as chuvas foram extremamente desuni-
formes, típicas de anos de La Nina, algu-
mas lavouras ficaram mais de 45 dias
sem nenhuma precipitação", pontua. 

MOMENTO CRÍTICO - Na região de Ma-
ringá, sede da Cocamar, onde as primei-
ras lavouras começam a ser semeadas
a partir de 10 de setembro e se encon-
tram agora em início de colheita, o déficit
hídrico atingiu as plantas no seu mo-
mento mais crítico, de definição de pro-
dutividade (enchimento de grãos), depois
de um bom começo. 

MÉDIAS BAIXÍSSIMAS - “As lavouras
vinham bem, com estande adequado e
um bom desenvolvimento vegetativo,
mas 35 dias de estiagem e altas tempe-
raturas num momento importante, re-
duziram bastante a expectativa de pro-
dutividade”, explica o gerente executivo,
citando que em municípios como Floresta
e Ivatuba, próximos a Maringá, as pri-
meiras colheitas indicam médias ao re-
dor de 20 sacas por hectare, três vezes
menos se o clima tivesse sido favorável.

MAIS TARDE - A soja semeada a partir
da primeira quinzena de outubro também
está numa situação ruim, mas a redução

pode ser menor, desde que haja umidade
suficiente a partir de agora. A estima-
tiva, segundo os técnicos da coopera-
tiva, é de 30 sacas por hectare. 

QUEBRAS MENORES - Quanto às lavou-
ras implantadas a partir de 15 de outu-
bro, a seca e as altas temperaturas
também causaram danos, mas, segundo
Watanabe, a projeção é de quebras me-
nos expressivas em comparação às pri-
meiras lavouras, podendo ficar em 25%.

CHUVAS EM NOVEMBRO - Já quem se-
meou mais tarde, no começo de novem-
bro, está sendo beneficiado por um vo-
lume maior de chuvas. “As lavouras não
apresentam mais o potencial máximo de
produtividade, mas, se o tempo ajudar,
a colheita pode chegar a 55 sacas por
hectare, em média”, declara o gerente
executivo.  

REGIÕES BEM PREJUDICADAS - De
Maringá em direção ao noroeste parana-

ense e sul do Mato Grosso do Sul, as es-
timativas de redução são de pelo menos
35%, em média. No arenito paranaense,
entretanto, não é difícil encontrar quem
esteja falando em 50% de quebra.   

MELHORES - Conforme os dados da
cooperativa, na região de Londrina, norte
do Paraná, as áreas de maior altitude,
entre as quais São Sebastião da Amo-
reira, Assaí, Nova Fátima e outros mu-
nicípios, a previsão de quebra é de 10%.

EM SP, TUDO BEM - Por fim, nas lavou-
ras do Pontal do Paranapanema e prati-
camente em todo o oeste paulista, vem
chovendo relativamente bem e as lavou-
ras exibem, ainda, um bom potencial. No
município de Palmital, por exemplo, que
é grande produtor, os danos são consi-
derados mínimos, pois houve precipita-
ções abundantes nas fases de enchi-
mento de grãos.

AVALIAÇÃO - Na última safra de verão

(2020/21), a Cocamar registrou o rece-
bimento recorde de 1,7 milhão de tonela-
das de soja, mas a cooperativa ainda está
avaliando a situação das lavouras do ciclo
2021/22. As colheitas devem intensificar-
se nos meses de fevereiro e março.

COOPERADOS - A cooperativa conta
com mais de 16 mil produtores coope-
rados, atendidos por 98 unidades naque-
les três estados. O produtor Luiz Alberto
Palaro, de Floresta, está começando a
colheita das primeiras áreas e, segundo
ele, a quebra é considerável.

SAFRA COMPLICADA - Em uma delas,
onde acionou o seguro, o laudo apontou
para uma média de produtividade de
14,5 sacas por hectare. Bem abaixo do
que costuma colher nessas mesmas ter-
ras, onde suas médias, não raro, ultra-
passam a 65 sacas por hectare. “Uma
safra complicada”, resume Palaro, que
investe em tecnologias e se destaca por
suas altas médias de produtividade.

LA NIÑA 

Já quem semeou mais tarde, no começo de novembro,
está sendo beneficiado por um volume maior de chuvas

Soja semeada mais
cedo foi a mais afetada
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Efeitos da estiagem são visíveis na região
O reinício das atividades do Rally Cocamar
de Produtividade, após o recesso de final
de ano, foi intenso. No dia 11/1, a pro-
gramação começou pela manhã com uma
reunião no Sindicato Rural de Maringá,
da qual participaram representantes do
Ministé rio da Agricultura, Pecuária e do
Abastecimento (Mapa), Instituto de De-
senvolvimento Rural (IDR) do Paraná, de
sindicatos e cooperativas, entre elas a
Cocamar. 

SITUAÇÃO - O gerente executivo téc-
nico da Cocamar, Renato Watanabe, re-
presentou a cooperativa na reunião,
falando sobre a situação das lavouras
nos mais de 900 mil hectares cultiva-
dos nas regiões atendidas nos estados
do Paraná, São Paulo e Mato Grosso
do Sul. 

PERDAS - Avaliar as perdas ocasionadas
pela estiagem e as altas temperaturas na
safra 2021/22 foi o objetivo da reunião.
Segundo relatório divulgado pelo Depar-
tamento de Economia Rural (Deral) da
Secretaria da Agricultura e do Abasteci-
mento (Seab), os danos já são conside-
ráveis. 

REDUÇÃO - Para uma estimativa inicial
de colheita de 21 milhões de toneladas
de soja, por exemplo, os números mais
recentes já apontam para 13 milhões de
toneladas, um prejuízo projetado em pelo
menos 24 bilhões de reais na soma das
três culturas mais importantes do pe-
ríodo - soja, milho e feijão. 

GIRO PELO ESTADO - O diretor de Ges-
tão de Risco do Mapa, Pedro Loyola, co-
ordena uma equipe que  visita as prin-
cipais regiões produtoras do estado, per-
correndo cerca de 2 mil quilômetros,
para levar as informações à Brasília e es-
tudar medidas de apoio emergencial aos
produtores. 

LEVANTAMENTO - “Municípios que tra-
dicionalmente não têm perdas por seca,
estão sendo atingidos, afetando várias
outras atividades e não apenas as lavou-
ras de grãos”, comentou, explicando que
o levantamento será levado para a minis-
tra Tereza Cristina e também para servir

de subsídio à Conab [Companhia Nacional
de Abastecimento]. 

INVESTIMENTO - Loyola lembrou que o
Paraná é líder na contratação de seguro
e o segundo estado que mais contrata
Proagro. “O que preocupa, também, é a
parcela de investimento dos produtores,
incluindo a pecuária de leite e demais ati-
vidades”, citando ser difícil ter ainda os
números finais porque a seca não cessou. 

MITIGAR - “Estamos fazendo uma prévia
junto aos setores para entender onde o
governo poderá mitigar as dificuldades”,
asseverou, mencionando: “precisa de
uma política não só de município, como
também de estado e de governo federal”. 

AVANÇO - Sobre o seguro, Loyola infor-
mou que quando a ministra assumiu, em
2018, havia 4,5 milhões de hectares de
áreas seguradas no país, ao passo que
atualmente são 14 milhões de hectares.
“Demos um grande salto, mas ainda é
pouco, pois metade dos produtores das
diversas atividades, no Brasil, não faz se-
guro nem Proagro”, completou. 

VISITA - Acompanhado da equipe do pro-
grama de televisão RIC Rural, o Rally
levou o diretor do Mapa à Floresta, na
região de Maringá, para ver de perto os
estragos causados pela seca em uma la-
voura. A área visitada, do produtor Ri-
cardo Dolphini, às margens da PR-317,
espelha a realidade da soja no município,
onde os produtores têm o costume de
semear mais cedo. 

MAIS IMPACTADOS - “Estamos calcu-
lando uma perda no município superior a
70%”, afirmou o engenheiro agrônomo
Fernando Fabris, da unidade local da Co-
camar. Os produtores que semearam
mais cedo foram os mais impactados,
pois as lavouras permaneceram cerca de
45 dias sem umidade e sob elevada tem-
peratura.  

“NUNCA PASSAMOS” - João Claudemir
Mori, produtor em Ivatuba, município vi-
zinho, recebeu o Rally e estimou que
numa de suas áreas a colheita deve ficar
entre 20 e 30 sacas por alqueire (8,2 a

12,3 sacas/hectare). “Em toda a minha
vida, nunca passamos por uma situação
dessas. É comum a gente ter perdas com
estiagens, mas não com essa intensi-
dade”, citou. Se o clima tivesse ajudado,
sua média possivelmente ficaria ao redor
de 160 sacas por alqueire (66/hectare),
mantendo o histórico dos últimos anos.

IMPACTO - Para o engenheiro agrônomo
da Cocamar, Claudemir Rodrigues, a
média geral de perdas no município de
Ivatuba pode ser superior a 70%. “É um
impacto muito forte na economia das pe-
quenas cidades, especialmente porque a
safra de inverno também foi muito ruim”,
destacou.

A MAIS BAIXA MÉDIA - De Ivatuba o
Rally seguiu para o vizinho município de

Doutor Camargo onde observou uma la-
voura de soja com algum porte e até
bem enfolhada. Mas conversando com o
produtor Luiz Totti de Souza, soube que
a produtividade deve ser a mais baixa
desde quando sua família começou a lidar
com a oleaginosa, no começo dos anos
1970. 

DEZ VEZES MENOS - “Os pés até que
estão bonitos, mas quase não têm va-
gens”, mostrou Totti, arrancando uma
das plantas. Em vez de 70 vagens em
média, podiam ser contadas não mais que
15 e, assim mesmo, os grãos não se de-
senvolveram bem. “Acho que vamos co-
lher umas 15 sacas por alqueire (6 sa-
cas/hectare), não mais que isso”, disse.
Ou seja, dez vezes menos do que ele co-
lheria em condições climáticas normais.

João Claudemir Mori: colheita deve ficar entre 20 e 30 sacas por alqueire

Luiz Totti de Souza: "o pés até que estão bonitos, mas quase não têm vagens"





E
nquanto o clima seco tem cas-
tigado as regiões produtoras de
soja atendidas pela Cocamar do
Paraná, que chegam num mo-

mento crítico para a definição da pro-
dutividade, as famílias de cooperados
que participam do programa de reno-
vação sustentável de cana-de-açúcar
na região oeste paulista, conduzido
pela cooperativa em parceria com usi-
nas, torcem para que continue cho-
vendo por lá.

AUMENTOU - De acordo com o ge-
rente de negócios Marco Antônio de
Paula, que coordena o programa, são
cerca de 30 mil hectares de áreas de
canaviais destinadas à renovação com
soja, 20% a mais em comparação aos
25 mil hectares do ciclo anterior
(2020/21). 

COMO FUNCIONA - A cooperativa
arrenda as terras junto às usinas e as
distribui para mais de uma centena de
famílias de cooperados do Paraná e de
São Paulo, fornece os insumos, presta
orientação técnica e recebe a produ-
ção em suas unidades de Iepê, Cruzália
e Mirante do Paranapanema, em te-
rras paulistas.

NORMAL - Em grande parte das
áreas as lavouras apresentam desen-
volvimento praticamente normal, se-
gundo de Paula, lembrando que,
embora pontuais e mal distribuídas,
chuvas têm ocorrido em quantidades
razoáveis. 

EXTREMO OESTE - As regiões mais
problemáticas se encontram no ex-
tremo oeste, próximas à divisa com o
Mato Grosso do Sul, onde a estiagem
e as altas temperaturas prejudicaram
a cultura. 

EXPECTATIVA - O cooperado Luiz Al-
berto Palaro e o filho dele, Germano,
moradores em Floresta, perto de Ma-
ringá, cultivam 290 hectares no es-
tado de São Paulo e, segundo Luiz
Alberto, a expectativa de produção em
grande parte das terras é boa, ao
menos por ora, diferente do que vem
acontecendo nas lavouras no Paraná.
Além de Floresta, eles cultivam em Tu-
neiras do Oeste, no noroeste para-
naense. “A soja está derretendo por
aqui”, lamenta.

ANIMADO - Também da região de Ma-
ringá, onde sua família possui proprie-
dade em Doutor Camargo, Tiago Pe-
drilho disse estar animado com o de-
senvolvimento da soja nas áreas que
cultiva no programa em São Paulo. São
702 hectares no município de Taciba e
as lavouras já começam a formar va-
gens. “Está bonito, não tem faltado
chuva”,  estamos confiantes numa boa
safra”, comentou Tiago. 

MAIS TARDE - “Muitos produtores
que enfrentam dificuldades neste ano
com o clima no Paraná, estão espe-
rançosos de conseguirem uma boa
colheita nas áreas de renovação”, ob-

serva de Paula, explicando que no vi-
zinho estado o plantio foi feito um
pouco mais tarde, o que ainda man-
tém o potencial produtivo das lavou-
ras.

SAFRA 2021/22

A soja vem se desenvolvendo bem nos arrendamentos das famílias
de cooperados que participam do programa no estado de São Paulo

Não falta chuva nas áreas
de renovação de cana 
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R
egião de solo arenoso e clima
quente, o noroeste do Paraná
não é lugar para quem se
aventura a plantar soja sem

um assessoramento técnico especiali-
zado. 

DESAFIADOR - Se em períodos de clima
normal o cultivo, por ser desafiador, re-
quer a aplicação de tecnologias apro-
priadas e orientação técnica, o que dirá
quando ocorre uma severa estiagem
como a que assolou o estado nesta
safra de verão 2021/22?

ARRENDAMENTO - Em busca dessa
resposta, o Rally Cocamar de Produti-
vidade visitou os municípios de Umua-
rama, Maria Helena e Tuneiras do Oes-
te, onde a soja avançou nos últimos
anos, impulsionada em parte por arren-
datários de outras regiões. A equipe foi
acompanhada pelo engenheiro agrô-
nomo Dr. Rodrigo Sakurada, gerente
técnico da Cocamar.

CENÁRIOS VARIADOS - "Nós temos
os mais variados cenários", já vai avi-
sando o engenheiro agrônomo Tiago
Nascimento, da unidade local da coo-
perativa em Umuarama. O mesmo ce-
nário se percebe nos outros dois
municípios. De um modo geral, entre-
tanto, as lavouras sofreram bastante
com a estiagem prolongada e as altas

temperaturas registradas na região
devem reduzir significativamente as
produtividades.

ERRO RECORRENTE - A primeira lavoura
que se avista às margens de uma es-
trada rural, entre Umuarama e Perobal,
é exemplo claro de um erro recorrente
no manejo do sistema. O proprietário
gradeou o solo e antes de as sementes
germinarem, o local recebeu chuvas que
"selaram" a camada superficial do solo
além de gerar um aprofundamento da
semente. O resultado é que a soja apre-
senta muitas falhas e, com a estiagem,
não se desenvolveu. Além disso, foi re-
comendado ao produtor o manejo de
ervas daninhas na fase pré-semeadura,
o que ele deixou de fazer.

MOMENTO CRÍTICO - Em Tuneiras do
Oeste, a equipe encontrou lavouras de
soja perdidas no meio de grandes popu-
lações de buva, uma erva de difícil con-
trole. Foi comum também, no geral, ver
lavouras morrendo por escaldadura, ou
seja, como não há nenhum tipo de pro-
teção do solo, elas não resistem às altas
temperaturas do solo, provocadas pela
exposição ao sol. As lavouras cresceram
pouco e perderam as folhas do "baixeiro"
- que definem a produtividade. 

SEM PALHA - Em resumo, verificou-se
que princípios básicos para cultivar o

arenito foram deixados de lado nas re-
giões percorridas pelo Rally: nesse solo
altamente vulnerável é muito arriscado,
de acordo com os técnicos, semear uma
cultura sem a devida camada de palha,
que vai proteger da erosão, da elevada
temperatura da superfície do solo e pre-
servar a umidade por mais tempo após
a chuva. 

SELEÇÃO - "A perda de potencial produ-
tivo está bem visível em algumas áreas",
avalia o gerente técnico Rodrigo Saku-
rada. Segundo ele, anos como este aca-
bam promovendo uma "seleção natural"
dos produtores, pois em muitos casos,
práticas conservacionistas sustentáveis

tendem a tolerar melhor as adversida-
des impostas pelo tempo. E, como foi
possível verificar, na região do arenito
estas diferenças são mais aparentes.
Da mesma forma, arrendatários que fi-
zeram concorrência por terras e infla-
cionaram o mercado, podem não ter,
agora, como honrar seus compromis-
sos. 

CHUVAS ISOLADAS - Eventualmente,
durante a viagem, a equipe se deparou
com lavouras em condição praticamente
normal de desenvolvimento, como em
Tuneiras do Oeste. "São áreas beneficia-
das por chuvas isoladas", completou Sa-
kurada.  

No arenito, ambiente adverso
faz 'seleção natural' de produtores

Tiago e Sakurada: práticas conservacionistas sustentáveis
tendem a tolerar melhor as adversidades

Se em períodos de clima normal o cultivo requer a aplicação de tecnologias
apropriadas e orientação técnica, o que dirá quando ocorre estiagem

RALLY COCAMAR
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O uso de tecnologias e das melhores
práticas podem ajudar as lavouras a
resistirem por mais tempo. Foi o que
se viu na propriedade do cooperado
Gérson Bortoli, em Umuarama. Como
a braquiária semeada no outono não se
desenvolveu - devido, também, à falta
de umidade - Bortoli cultivou aveia para
ter cobertura destinada ao plantio di-
reto da soja.

LAVOURA LIMPA - O produtor fez
também o manejo de ervas e o que se
vê é uma lavoura limpa, ainda com po-

tencial para recuperar-se. “Houve
perda de produtividade, mas a lavoura
está ainda num estágio satisfatório,
quando comparada à região, apesar da
falta de chuva”, comentou o agrônomo
Tiago Nascimento, ressaltando que as
chuvas foram bem localizadas na re-
gião.

BOA COLHEITA - O mesmo se pode
constatar na propriedade de César
Formighieri, em Maria Helena, também
reconhecido pelo investimento que faz
em tecnologias e, a exemplo de Ger-

son, um histórico de altas produtivida-
des, com presença frequente nos con-
cursos realizados pela Cocamar. “As
plantas estão bem engalhadas e emi-
tindo muitas vagens”, Anotou o geren-
te técnico Rodrigo Sakurada, comple-

tando: “A chuva chegou a tempo e ele
ainda vai ter uma colheita razoável,
pois a soja tem a capacidade de reto-
mar seu desenvolvimento e não ter seu
potencial produtivo tão comprome-
tido”. 

Quem cuidou pode colher bem

Uma novidade, em meados de 2021,
nas lavouras de soja do cooperado Luís
Antônio dos Reis, de Bela Vista do Pa-
raíso (PR), visitadas recentemente pelo
Rally Cocamar de Produtividade: Lui-
sinho, como é conhecido, está utilizando
a linha completa de fertilizantes e adju-
vantes Viridian, produzida pela Cocamar
e antes que alguém fizesse qualquer
pergunta, a resposta já estava na ponta
da língua: “Eu confio na qualidade dos
produtos da Cocamar, tanto que decidi
usar na área toda”.  Viridian é a marca
de fertilizantes foliares e adjuvantes que
a Cocamar começou a produzir em me-
ados do ano passado no seu parque in-
dustrial em Maringá.

CONFIANTE - O produtor, que cultiva
52 alqueires (125,8 hectares) com
soja sob a orientação técnica do en-
genheiro agrônomo Josimar da Silva

Mazucato, da unidade local da coope-
rativa, tem adotado boas práticas e
diz estar confiante nos resultados do
investimento que vem fazendo na linha
Viridian para garantir mais qualida-
de nutricional às lavouras. “Temos que
evoluir e esse é mais um passo”,
afirma.

CONSÓRCIO - Também sob a orientação
da cooperativa, há quatro anos Luisinho
vem fazendo consórcio milho x braquiá-
ria no inverno, como forma de melhorar
o solo e o plantio direto no verão. Uma
boa palhada de cobertura, entre outras
vantagens, inibe o surgimento de ervas
de difícil controle como a buva e o amar-
goso, e gera economia com herbicidas.
Além disso, a palha protege o solo dos
raios solares e preserva a umidade por
mais tempo, o que beneficia o desenvol-
vimento da cultura.

Produtor aplica Viridian em toda área

RALLY COCAMAR

Onde tem cobertura do solo, soja resistiu melhor à estiagem
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Conduzir a atividade como uma empresa,
com gestão minuciosa, planejamento,
participação cooperativista e atenção à
melhoria de cada detalhe, é o caminho
que a família Frandsen, de Palmital (SP),
percorre para crescer. O produtor Fred
Frand Frandsen e seu pai Roberto rece-
beram a visita do Rally Cocamar de Pro-
dutividade.

PRÓPRIAS E ARRENDADAS - Fred é
técnico agrícola e tem formação em ad-
ministração de empresas. Ambos culti-
vam 85 alqueires (205 hectares) entre
terras próximas e arrendadas, onde pro-
duzem soja e milho. Nos últimos cinco
anos, a média de produtividade de soja
foi de 149 sacas por alqueire (61,5/hec-
tare), enquanto a do milho ficou em 200
sacas/alqueire (91/hectare).

POUPANÇA -Os Frandsen contam que se
mantêm com o faturamento da safra de
inverno, de maneira que fazem da soja uma
poupança. Os insumos são adquiridos com
bastante antecedência na cooperativa, es-
tabelecendo um custo médio competitivo
que vai sendo travado à medida que sur-
gem oportunidades. “Todas as contas do
milho são pagas com o próprio milho,
assim como as contas da soja são pagas
com a própria soja”, comenta Fred, expli-
cando que as planilhas não se misturam.

JOHN DEERE - Os maquinários - em sua
maioria John Deere - são otimizados de
maneira a garantir a maior eficácia pos-
sível no plantio, sendo os serviços desta
safra completados em 5 dias na primeira
quinzena de outubro.

UMA COISA DE CADA VEZ - Muito or-
ganizados, os Frandsen preferem colher
toda a safra de verão e só a seguir iniciar
a semeadura de inverno, não sendo ne-
cessário recorrer a trabalhadores ex-
tras, uma mão de obra cada vez mais
cara e escassa.

PRECISÃO - As análises de solo são fei-
tas todos os anos, realizando-se a apli-
cação de calcário e gesso, mas a família
começa a investir em agricultura de pre-
cisão e a primeira zona de manejo foi im-

plantada nesta safra. O próximo passo é
investir em uma plantadeira com taxa
variável e como eles trabalham com ter-
ras próprias e arrendadas, cada investi-
mento precisa estar lastreado na
aquisição de terras, assegurando produ-
ção futura para fazer frente ao desem-
bolso.  

SEGURANÇA E FACILIDADE - Assistidos
pelo engenheiro agrônomo Fábio Gavino
Mendes, os Frandsen são cooperados
100% Cocamar, cooperativa que, se-
gundo Fred, “apresenta um modelo muito
bom, que oferece segurança aos produ-
tores”. O armazenamento da safra por
determinado período sem cobrança de
taxas é destacado como um importante
benefício, sem falar da liquidez quando se
pretende comercializar. Enquanto a con-
corrência geralmente impõe um prazo
para efetuar o pagamento, na Cocamar
o dinheiro sai no mesmo dia e Fred lem-
bra que nem precisa ir à unidade, fazendo
suas fixações pelo aplicativo.  

EVITAR A "PICADEIRA" - Por outro lado,
todos os insumos são adquiridos na coo-
perativa, evitando assim a “picadeira”
(na definição do produtor), algo nem
sempre eficaz, pois o produtor pode se
atrapalhar nas quantidades e nos venci-
mentos. “Comprar oportunidades nem
sempre é um bom negócio”, diz.

INTERESSADOS - O agrônomo Fábio ob-
serva que Fred e o pai estão sempre in-
teressados em novas práticas e tec-
nologias, e mesmo com toda a experiên-
cia e conhecimento, eles procuram se-
guir às recomendações técnicas.

GESTÃO APURADA - Para o gerente da
unidade da Cocamar em Palmital, Natan
Borges, a família Frandsen “segue um
projeto de crescimento com gestão apu-
rada e em parceria com a cooperativa,
que está consolidada como a melhor
opção para os produtores do município
e região”, onde detém 60% de partici-
pação de mercado.

COMEMORAR A CONQUISTA - Sobre os
investimentos da Cocamar na constru-

ção de uma estrutura completa de aten-
dimento, às margens da Rodovia Raposo
Tavares e com previsão de ficar pronta
em meados deste ano, Fred Frandsen
afirma que isto é a coroação do sucesso
da Cocamar junto aos produtores de Pal-
mital. “Quando o Didi [presidente execu-
tivo Divanir Higino] esteve aqui há alguns
anos, disse que a unidade em Palmital
seria do tamanho que os produtores qui-
sessem, o que só dependeria do volume
de participação deles”, cita, completan-
do: “agora, só temos a comemorar essa
conquista”. O Rally foi à Palmital acom-

panhado do gerente técnico da Cocamar,
Rafael Furlanetto.

SOBRE O RALLY - O Rally Cocamar de
Produtividade, em sua sétima edição
consecutiva, conta com o patrocínio das
seguintes empresas: Basf, Fairfax do
Brasil - Seguros Corporativos, Fertilizan-
tes Viridian, Zacarias Chevrolet e Sicredi
União PR/SP (principais), Cocamar Má-
quinas, Lubrificantes Texaco, Estratégia
Ambiental e Irrigação Cocamar (institu-
cionais), com apoio da Aprosoja/PR, Cesb
e Unicampo.

Gestão apurada e parceria
com a Cocamar são o caminho

Família Frandsen: planilhas das culturas não se misturam e soja entra como poupança





U
m dos pilares do PRC200, pla-
nejamento estratégico do coo-
perativismo paranaense, é a
busca por alianças e novos

mercados, com a ampliação de projetos
de intercooperação. Trata-se da materia-
lização do sexto princípio do cooperati-
vismo – a cooperação entre cooperativas
– que ganha status de ação prioritária
para os próximos anos dentro do sis-
tema. Durante os Encontros de Núcleos,
realizado em novembro de 2021, o pre-
sidente do Sistema Ocepar, José Roberto
Ricken, frisou: “vamos eleger o ano 2022
como o ano das alianças estratégicas
entre as cooperativas. Isso é viável, é
possível. Há regiões em que podemos as-
sumir uma responsabilidade maior, ou
seja, ganhar mais espaço. E se estiver-
mos bem integrados, podemos somar e
multiplicar os resultados, mantendo a in-
dividualidade de cada cooperativa, mas
somando em outras questões. Quem
mais ganha com isso é o cooperado, que
é a razão do nosso trabalho”, disse.

UNIÃO - Seguindo o sexto princípio, o da
intercooperação, 21 cooperativas para-
naenses decidiram constituir de forma
pioneira, no dia 8 de dezembro de 2021,
a primeira Cooperativa Central de Tecno-
logia de Informação, a UniTI, que significa
união das coops no compartilhamento de
T.I.. Durante a assembleia de constitui-
ção, realizada de forma virtual pelo
Teams, o presidente eleito Alair Aparecido
Zago, destacou que, “juntos vamos con-
seguir colocar em prática esse grande
trabalho desenvolvido até aqui, com o
apoio do Sistema Ocepar e toda a equipe
envolvida no projeto. É um desafio a ser
enfrentado por todos para, assim, colo-
carmos realmente em ritmo a nossa
UniTI”, enfatizou.

CONDUTOR - Zago fez questão de res-

saltar que na posição de presidente,
será apenas um condutor das deman-
das que virão das cooperativas filiadas
para o setor. “Decidimos pela criação
da central porque temos um objetivo
comum, ou seja, compartilhar neste
primeiro momento, nossos conheci-
mentos na área e fazermos negócios.
Para isso, pretendo contar não só com
o apoio dos conselhos de administração
e fiscal, mas também das cooperativas
filiadas e do Sistema Ocepar”. Alair
lembrou dos primeiros encontros rea-
lizados para discutir sobre qual seria o
melhor caminho para um processo de
compartilhamento de T.I. “Na época
não tínhamos ideia de que tipo de so-
lução seria encontrada, mas ali, já lan-
çávamos as primeiras sementes, que
agora se tornou realidade e que com
certeza irá gerar muitos frutos”. Entre
as possíveis áreas de atuação da UniTi,
num primeiro momento, gestão de
contratos de tecnologia e compras
conjuntas e posteriormente segurança
da informação, conectividade no
campo, entre outras.

INÍCIO - Desde 2015, quando surgiu a
primeira proposta para integrar as co-
operativas paranaenses num grande
projeto de Tecnologia de Informação, até
a data histórica de 8 de dezembro de

2021, quando foi realizada, virtual-
mente, a Assembleia Geral de constitui-
ção da UniTI - Cooperativa Central de
Tecnologia da Informação, foram muitas
reuniões presenciais e on-line

INTERCOOPERAÇÃO 

Cooperativa Central de Tecnologia de Informação, cujo surgimento começou a ser discutido
em 2015, foi fundada no dia 8 de dezembro de 2021, com o apoio do Sistema Ocepar

Alair Zago preside a UniTI,
que une 21 cooperativas
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Alair Zago: temos um objetivo, compartilhar conhecimentos e fazermos negócios
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com as cooperativas interessa-
das. Nos dois últimos anos e com des-
taque para 2021, durante a pandemia
da Covid-19, todos os encontros foram
realizados de forma virtual, sempre com
suporte de profissionais do Sistema
Ocepar, para que as lideranças pudes-
sem analisar o estatuto e as proposi-
ções acerca de regras e atribuições
operacionais e de governança de uma
central cooperativa.

PRC100 - O superintendente do Ses-
coop/PR, Leonardo Boesche, que presi-
diu a AGO de fundação como presidente
ad hoc, destacou que a ideia nasceu du-
rante Encontro de Núcleos Cooperati-
vos, realizada em Campo Mourão em
2015, através de uma intervenção do
diretor administrativo e financeiro da
Coamo, Antonio Sérgio Gabriel, que res-
saltou sobre a necessidade de compar-
tilhamento da estrutura de TI entre as
cooperativas num processo de interco-
operação. Proposta a qual foi incorpo-
rada na época ao planejamento es-
tratégico do PRC100. “Tudo evoluiu ao
ponto de dar origem à cooperativa cen-
tral, constituindo-se em um marco his-
tórico do cooperativismo paranaense
com a participação de 21 delegados de
cooperativas parceiras. Para isso, con-
tou com a participação de técnicos da

área de TI tanto das cooperativas como
do Sistema Ocepar”, frisou. Boesche
lembrou que a UniTI é um dos 20 proje-
tos do Plano Paraná Cooperativo,
PRC200, de número 10, Compartilha-
mento de T.I.

INTERCOOPERAÇÃO - Antonio Sérgio
Gabriel, que participou da Assembleia de
fundação da UniTI, fez questão de dar
seu depoimento: “é a concretização de
um sonho que se insere no trabalho do
Sistema Ocepar em fomentar a inter-
cooperação entre os vários ramos do
cooperativismo paranaense e, no caso,
em uma área que demanda muitos e
constantes investimentos das coopera-
tivas, diante da evolução da TI”. Se-
gundo ele, as cooperativas que integram
a central vão poder compartilhar inves-
timentos tanto na parte de infraestru-
tura como de sistemas.

ESTUDOS - O presidente do Sistema
Ocepar, José Roberto Ricken, reforçou
ainda que, com a assessoria da consul-
toria Falconi, a proposta demandou dois
anos de estudos e elaboração até che-
gar à sua constituição, embasada nos
critérios que norteiam a criação de or-
ganização dessa natureza. “Realmente
esse 8 de dezembro vai ficar na história
do cooperativismo pela criação da UniTI,

cuja finalidade é compartilhar ações na
área de TI. É um fato muito expressivo
no cooperativismo do Paraná”.  O ge-
rente de projetos da Falconi, Danilo Ro-
naldo René Oliveira Filho, acompanhou a
assembleia de constituição da central.

DIRETORIA – Além da eleição de Alair
Aparecido Zago, superintendente Admi-
nistrativo e Financeiro da Cocamar,
para presidente, o Conselho de Admi-
nistração da UniTI ficou assim constitu-
ído: Airton Galinari (Coamo); James
Fernando de Morais (Copacol); Nevair
de Mattos (Frísia); Haroldo Jose Polizel
(Integrada); João Carlos Obici (Cocari);
Irineo da Costa Rodrigues (Lar); Gilson
Hollerweger Fernandes (Cooperante) e

Jonis Everton Centenaro (C.Vale). Para
o Conselho Fiscal foram eleitos como ti-
tulares Marcelo Luís Kosinski (Bom
Jesus), Claudemir Pereira de Carvalho
(Coagru) e Edmund Gumpl (Agrária) e,
para suplentes, Anderson Léo Sabadin
(Primato), Paulo Pinto de Oliveira Filho
(Coprossel) e Luciano Ferreira (Uni-
campo).

COOPERATIVAS - A Cooperativa Central
de Tecnologia da Informação (UniTI) é in-
tegrada pelas cooperativas Cocamar,
Coamo, Copacol, Frísia, Integrada, Cas-
trolanda, Frimesa, Agrária, Cocari, Capal,
Bom Jesus, Copagril, Coagru, Camisc,
Cooperante, Coopertradição, Primato,
Coprossel, Unicampo, Lar e C.Vale.

INTERCOOPERAÇÃO 





Safratec será
somente digital

C
om o aumento do número de
casos de Covid-19 em todo o
Brasil e no mundo, por conta
da nova variante e do afrouxa-

mento das medidas de segurança e
prevenção, a Cocamar decidiu cancelar
a modalidade presencial de seu princi-
pal evento técnico, o Safratec 2022,
em sua Unidade de Difusão Tecnológica
(UDT) em Floresta (PR), próximo a Ma-
ringá. A data também foi alterada para
os dias 14 a 20 de fevereiro. 

DIGITAL - O evento, considerado a
mais importante vitrine tecnológica do
agro regional, terá somente a sua ver-
são digital, a exemplo do que foi feito
no Safratec 2021 e em duas edições
do Dia de Campo de Inverno, desde
2020. 

EXIGÊNCIAS – “Achamos melhor can-
celar o evento presencial, mantendo
apenas o digital, para garantir a segu-
rança de nossos cooperados, colabo-
radores e parceiros”, afirma o gerente
técnico Rodrigo Sakurada, que res-
ponde pela coordenação do evento.

TEMAS - Entre os destaques da feira,
haverá apresentação de novas tecno-
logias para as culturas de verão, orien-
tações quanto a manejo de solo,
manejo de plantas daninhas e herbici-
das, correção do solo, plantas de co-
bertura e a demonstração do Sistema
Antecipe de semeadura intercalar de
culturas, no mesmo formato adotado
desde 2020. 

BONS NEGÓCIOS - Ao todo serão seis
estações técnicas com trabalhos de-
senvolvidos em parceria com a Univer-

sidade Estadual de Maringá, Instituto
de Desenvolvimento Rural e Embrapa.
Serão apresentadas as demonstrações
de aplicações localizadas com pulveri-
zadores e com drones.  Todas as mar-
cas da Cocamar, além de empresas
parceiras, estarão presentes ao
evento dando oportunidades aos pro-
dutores de adquirirem os produtos
desejados através do balcão de ne-
gócios. Todas as informações esta-
rão disponíveis na plataforma do
evento.

Acesse a plataforma
do evento Safratec

pelo QRCode
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EVENTO

Por conta do aumento de casos de Covid-19 e visando garantir a segurança
dos cooperados, a Cocamar decidiu cancelar o evento presencial, mantendo
o formato que vem sendo adotado desde 2020, além de mudar a data
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A
Cocamar anunciou uma revisão
no seu planejamento estraté-
gico (PE) do ciclo 2020/2025.
O PE projetava que a coopera-

tiva chegaria em 2025 a um fatura-
mento de R$ 10,3 bilhões. Com a mu-
dança, o número ficou 50% maior: R$
15 bilhões.

NOVA REALIDADE - A justificativa para
esse forte aumento está, principal-
mente, na velocidade da expansão dos
negócios da cooperativa a partir de
2020, quando, com a pandemia, os vo-
lumes de vendas foram ampliados e, ao
mesmo tempo, houve aumento de par-
ticipação de mercado. Isso combinou
com a nova realidade de preços prati-
cados em 2021, cujo impacto tem sido
grande no faturamento. A cooperativa
foi, também, atrás de oportunidades,

abrindo novas unidades operacionais e
investindo em novos negócios.

RAPIDEZ - Para se ter uma ideia da ra-
pidez do crescimento, enquanto no
exercício 2019 a Cocamar apresentou
um faturamento geral de R$ 4,6 bi-
lhões, em 2020 o montante foi 52%
superior, passando de R$ 7 bilhões.
Para 2021, a previsão é fechar o fatu-
ramento com R$ 9,5 bilhões e a esti-
mativa para 2022 é de alcançar os R$
11,8 bilhões.   

RECORDE - O presidente Divanir Higino
destaca que em 2021 a Cocamar bateu
recorde de recebimento de soja, de 1,7
milhão de toneladas, mas não fosse pela
drástica redução das safras de inverno,
em que as culturas de milho e trigo so-
freram perdas acima de 60% em média

com secas e geadas, a cooperativa
teria atingido um patamar acima de R$
10 bilhões em 2021, logo no primeiro
ano do PE. Ou seja, antecipando o que
estava projetado para 2025.

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO - Higino
destaca que todas as áreas de negócios
cresceram em 2021, ressaltando ter
havido um avanço expressivo em parti-
cipação de mercado tanto em comer-
cialização de insumos quanto em rece-
bimento de grãos.

COOPERADO É O FOCO - “No ciclo an-
terior do Planejamento Estratégico
[2015/2020], estávamos centrados no
crescimento, tanto em expansão geo-
gráfica quanto em participação de mer-
cado, além de promover algumas ações
de verticalização das cadeias”, comenta

Higino, ressaltando: “no novo Planeja-
mento o foco é atender ao cooperado
em tudo o que ele precisa e gerar mais
rentabilidade aos seus negócios”. 

NOVOS NEGÓCIOS - Para isso, pontua,
estão sendo desenvolvidos novos negó-
cios, entre os quais a produção de
carne precoce, fertilizantes foliares, ra-
ções, biodiesel e incentivo a culturas
como sorgo e trigo branqueador. A Co-
camar estuda, ainda, ingressar na pro-
dução de etanol de milho e piscicultura.
O novo ciclo do PE marca também o iní-
cio da Jornada do Cooperado, um pro-
grama que visa atender ao produtor,
com padrão de excelência, em todas as
suas demandas. “Estamos priorizando
ações para melhorar cada vez mais a
eficiência e a competitividade da coope-
rativa”, conclui o presidente. 

FORTE EXPANSÃO 

Cocamar revisa seu planejamento estratégico do ciclo 2020/2025
aumentando a expectativa de faturamento em 50%

Meta agora é faturar R$ 15 bilhões
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A
s vendas de produtos ao va-
rejo têm contribuído de forma
expressiva, projetado em
2021, para alavancar o fatu-

ramento da Cocamar Cooperativa
Agroindustrial, projetado neste ano em
R$ 9,5 bilhões.

RECORDE - Bem antes do final do ano
os negócios nessa área já tinham su-
perado a marca recorde de R$ 1 bi-
lhão, e a expectativa do gerente
executivo de Varejo da cooperativa,
Sandro Rogério Fernandes, era ampliar
ainda mais os números. Em 2020, o
montante chegou a R$ 970 milhões e
a projeção para 2022 é de R$ 1,130
bilhão.

VARIEDADE - Com marcas tradicio-
nais que chegam a milhares de pon-
tos de venda em grande parte do
país, a Cocamar produz em Maringá
uma diversificada linha, composta por
óleos de soja, milho, girassol e ca-
nola, café torrado e moído, néctares
de frutas e bebidas à base de soja,
linha de lanches formada por maione-
ses, catchup e mostarda, e álcool do-
méstico. E, no moinho em Marialva,
farinha de trigo. 

CREDIBILIDADE - O carro-chefe do
varejo é o óleo de soja Cocamar,
uma das dez marcas mais consumi-
das em todo o Brasil, mas os demais
produtos também são destaques
pelo seu alto giro, o que reflete a
credibilidade dos mesmos junto aos
consumidores, algo que vem de
longa data. 

MERCADO EXIGENTE -
“Quando falamos em pro-
dutos Cocamar, falamos
em uma sólida confiança
e credibilidade conquis-
tadas no mercado”, ob-
serva Fernandes, res-
saltando ser um mer-
cado exigente e bas-
tante concorrido.

FARINHAS - Nos últi-
mos anos, a coopera-
tiva tem procurado
ampliar a sua linha de
industrializados para
consumo humano, in-
vestindo no nicho de
farinhas de trigo es-
peciais e pré-mistu-
ras.

VENDAS

Os negócios nessa área superaram a marca
de R$ 1 bilhão, que deve ser ampliada até
o fechamento dos números de 2021

Faturamento do varejo será recorde
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A
Cocamar inaugurou em dezem-
bro sua nova estrutura de
atendimento em Lupionópolis
(PR), durante solenidade que

contou com a presença de cooperados
e lideranças do município, dirigentes da
cooperativa e colaboradores.

LOCALIZAÇÃO - Situada no quilômetro
1,5 da PR-543, saída para Cafeara, a
construção de 200 metros quadrados
conta agora com loja e área administra-
tiva, integrando-se a um amplo arma-
zém de insumos que ali já existia, e parte
operacional.

APOIO - Sob a gerência de Gelisson
Tiago Alves, que responde também pela
unidade de Centenário do Sul, a estru-
tura presta apoio a um grande número
de produtores da região que se dedicam
ao cultivo de grãos e pecuária. 

SEGUNDA CASA - Em sua participação,
o vice-presidente de Negócios, José Cí-
cero Aderaldo, destacou que a coopera-
tiva adquiriu o imóvel em 2018 da antiga
Cofercatu, depois de atuar por alguns
anos em instalações alugadas. “Quere-

mos que esta seja a segunda casa do
cooperado”, disse, enfatizando que a
movimentação da unidade tem sido ex-
pressiva, devendo alcançar um fatura-
mento de R$ 20 milhões com a
comercialização de insumos em 2021.

“Temos muito espaço para crescer
nesta região”, pontuou Aderaldo.

FUTURO PROMISSOR - Por sua vez, o
prefeito Antônio Peloso Filho saudou a
Cocamar pelo investimento realizado e
por acreditar no potencial do município
e região. “A Cocamar, com certeza, tem
um futuro muito promissor por aqui”,

destacando a geração de postos de tra-
balho e o apoio prestado aos produto-
res.

INAUGURAÇÃO - O superintendente de
Relação com o Cooperado da Cocamar,
Leandro Cezar Teixeira, e o gerente re-
gional Nilton Cézar Martins, também
participaram da inauguração.

Lupionópolis ganha nova estrutura
Movimentação da unidade tem sido expressiva, devendo alcançar faturamento
de R$ 20 milhões com a comercialização de insumos em 2021

UNIDADE
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A
Cocamar começou a construir
uma estrutura completa de
atendimento aos cooperados
às margens da Rodovia Ra-

poso Tavares, em Palmital (SP).

ESTRUTURA - No terreno de mais de
80 mil metros quadrados, além de loja
com área administrativa e armazém de
insumos, o local vai ganhar um com-
plexo de silos com capacidade para 36
mil toneladas. Com mais de 7,5 mil me-
tros quadrados de área construída, o
investimento é estimado em cerca de
R$ 60 milhões.

AGILIDADE - A previsão da cooperativa
é contar com a estrutura pronta para
receber a safra de milho de inverno em
meados deste ano. 

CONTENTES - “Os cooperados estão
muito contentes com a construção
dessa estrutura”, comenta o gerente

da Unidade, Natan Borges, lembrando
que a receptividade dos produtores
em relação à cooperativa tem sido
grande desde o início no município e
região.   

BOM DESENVOLVIMENTO - Nesta
safra 2021/22, as lavouras de soja –
carro-chefe da economia agrícola re-
gional - se desenvolvem normalmente,
favorecidas por chuvas de boa intensi-
dade. A oleaginosa expandiu-se mais
fortemente nos últimos anos e em al-
guns pontos entrou no lugar da cana-
de-açúcar.  

AVANÇO TECNOLÓGICO - O gerente
explica que com sua equipe técnica e o

fornecimento de um completo leque de
insumos, das marcas mais reconheci-
das do mercado, adquirido pelos pro-
dutores com grande antecedência em

campanhas de vendas, a cooperativa
vem contribuindo para o avanço tecno-
lógico e da produtividade das culturas
de grãos.

ESTRUTURA

Começa a construção da
unidade de Palmital (SP)
Além de loja com área administrativa e armazém de insumos,
local vai ganhar complexo de silos com capacidade para 36 mil toneladas

Previsão é contar com a estrutura
pronta para recebimento da
produção de milho safrinha
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C
ooperativista de coração, Paulo
Vietze, 74 anos, cooperado da
Cocamar de Santa Cecília do
Pavão, trabalha com cooperati-

vas há mais de 50 anos e já foi cooperado
de cinco delas, assim como trabalhou e
viveu onde não havia cooperativas. Por
isso, sabe reconhecer a importância de
estar associado a uma. 

ATRAVESSADORES - Quando a família
plantava algodão em Rancho Alegre, no
norte do Paraná, era difícil depender dos
atravessadores que recebiam o algodão e
desapareciam da noite para o dia com
toda produção, isso sem falar da falta de
informação técnica ou de vendedores que
só estavam interessados em vender pro-
dutos com preços bem mais caros e que
muitas vezes nem funcionavam direito. 

MUDOU A HISTÓRIA - “O produtor não
tinha onde se apegar.  O algodão tinha
muita praga, mas a pior eram os picaretas
que compravam todo algodão da região e
sumiam no mundo. Por isso, sou coope-
rativista, não compro nem vendo fora,
porque onde as cooperativas entraram, a
história das regiões foi transformada”,
afirma.

RANCHO ALEGRE - Os Vietze vieram em
1945 de Maracaí, São Paulo, derrubar
mata em Rancho Alegre. Trouxeram a mu-
dança na carroça, cortando a mata por
meio das picadas abertas. Como não havia

ponte e o rio era raso, a mãe de Paulo,
Ela Bronilda, que veio grávida para o Pa-
raná, cruzou o rio no lombo do cavalo. 

CAFÉ E ALGODÃO - Seguindo o que fez a
maioria dos produtores que veio para o
Paraná, o pai de Paulo, Osvaldo Vietze,
plantou café e roça, mas a cultura não
permaneceu por muito tempo porque a
região era muito quente. Logo mudou
para o algodão, mas também não fez di-
nheiro com a cultura. 

SANTA CECÍLIA DO PAVÃO - Em 1975
foi a vez de Paulo sair em busca de seu
espaço comprando 5 alqueires em Santa
Cecília do Pavão para o plantio de soja. Por
conta de todas as dificuldades iniciais,
Paulo se recorda que ficou desanimado e
até pensou em voltar, mas não tinha para
onde ir. “Quase todo dia ouvia falar sobre
brigas ou que alguém tinha sido morto.
Foram 23 pessoas mortas no primeiro
ano, o que assustou”, comenta. Explorada
há anos de forma extrativista com o plan-
tio de algodão e outras culturas, a terra
também estava maltratada, era muito
ácida, faltava correção. 

EROSÃO - “Os produtores só plantavam
sem cuidados com o solo. Tinha erosão
para todo lado, apesar do terreno não ser
muito inclinado. Para amenizar o pro-
blema, fizemos curva de nível em toda a
propriedade ‘meio no zoio’. A correção e

curvas de nível para valer só foram feitas
depois que foram implantadas as micro-
bacias. Com a chegada das cooperativas,
tivemos acesso à informação e pudemos
corrigir o solo e aumentar as produtivida-
des aos poucos”, conta Paulo.

CUIDADO COM O SOLO - Mesmo tendo
apenas um trator pequeno, a família deu
conta de corrigir tudo. Paulo foi o primeiro
a fazer plantio direto no município. Os vi-
zinhos tiravam sarro. “Não é roça de
gente”, diziam. Não havia muitos herbici-
das disponíveis na época. “Sofremos
muito, mas deu certo. E até hoje mante-
mos as curvas de nível, mesmo muitos
agricultores tendo retirado”. Nas fortes
chuvas nesta safra, onde chegou a chover
mais de 110 milímetros em uma noite, as
curvas não estouraram. “Enquanto mui-
tos produtores perderam a planta e abri-
ram-se valas nas lavouras, aqui teve só
uma erosão superficial. E uma chuva fina
que veio na sequência salvou a lavoura fa-

cilitando para a planta romper o solo”, diz
o produtor.

SUCESSÃO FAMILIAR - Paulo e a esposa
Arlete têm dois filhos, Eduardo e Eliane,
três netos e dois bisnetos. Tanto o filho,
quanto o neto, Lucas, são cooperados e
têm garantido a sucessão familiar. A fa-
mília planta 70 alqueires de soja e trigo,
sendo 9 arrendados, em três municípios:
Santa Cecília do Pavão, Santa Bárbara e
Santo Antonio do Paraíso.

ESTUFAS - Como forma de garantir a su-
cessão familiar e a continuidade do tra-
balho, mesmo com uma área pequena, a
família montou seis estufas de mil metros
quadrados para a produção de hortaliças
orgânicas onde planta principalmente to-
mate e abobora italiana, além de outros
cultivos. Aproveitando que o sítio fica pró-
ximo à cidade, Lucas teve a ideia de tra-
balhar com os cultivos orgânicos e é ele
quem cuida de tudo.

Os Vietze têm o cooperativismo no coração

Família já tem garantido a sucessão na propriedade.
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A família veio para o Paraná em 1945,
se estabelecendo em Rancho Alegre
e depois em Santa Cecília do Pavão





Quando se mudou para a cidade, a família
morou perto de onde reside atualmente.
Como era um bairro em formação, com
muitas datas vazias, plantava algodão
onde dava como forma de ter uma renda
extra. Mas, logo os vizinhos foram che-
gando e ficou sem espaço. “Chegamos a
plantar algodão onde moramos hoje. A
casa de 160 metros quadrados foi cons-
truída em 1989 com a venda da produção
de 30 alqueires de trigo. A cultura dava
dinheiro naquela época”, diz o cooperado. 

Também buscando aproveitar todos os
espaços de terra e obter uma renda

extra, Arlete, que sempre ajudou o marido
no trabalho no campo, plantou feijão na
matraca em toda a curva de nível da pro-
priedade que ficava próximo a cidade, no
início dos anos 1980. 

Carpiu, zelou, enfrentando o sol forte, co-
lheu no facão e empilhou os pés de feijão,
como era feito na época, esperando ter-
minar de secar as vagens para depois
bater no cambão, debulhar e peneirar.
“Deixávamos uns dois ou três dias amon-
toado para secar. Mas, quando fomos re-
colher, tinham roubado. A frustração foi
enorme”, recorda-se com raiva. 

Renda extra

Quando a luz elétrica gerada a partir de
um motor diesel chegou a Rancho Alegre
fez o maior sucesso, apesar de não ilu-
minar muito e ser desligada às 10 horas
da noite. “Era uma luz fraquinha, parecia
um tomatinho, mas era a maior sensação
para quem vivia no total breu”, recorda-
se Paulo. Na época tinha sete anos e mo-
rava no sítio perto da cidade. Na década
de 1960, a família comprou uma gela-
deira à querosene para conservar melhor
a comida, mas, antes disso, comeu muita
carne de lata conservada na banha,

carne seca ou defumada.

Os Vietze foram um dos primeiros mora-
dores da região e não havia muitos vizi-
nhos. Paulo ainda se recorda, quando
criança, do dia em que foi até o Rio Con-
gonhas, onde a mãe lavava roupa perto
de casa, e viu uma onça matando e co-
mendo um bicho que nem conseguiu iden-
tificar ao certo. Voltou correndo para
casa. “Era comum ouvir o miado das
onças a noite e vivia sumindo galinha,
porco ou até cachorro”, conta.

Luz a diesel e
geladeira a querosene 

Vice prefeito na atual gestão, junto com
o prefeito Edmar Santos, Paulo nunca
gostou de política. “Fui convidado a fazer
parte da chapa, mas só tomei a decisão
no último dia de prazo para inscrição, em
2016, e fui reeleito em 2020 por mais 4
anos. A vantagem é que você pode ajudar
a mudar o futuro de muita gente”, afirma
o cooperado que recebeu o certificado
como 22 melhor vice prefeito entre os
399 municípios do Paraná.

Na política

Os avós, Guilherme e Joana vieram da
Alemanha fugindo da Primeira Guerra
Mundial e da miséria que se espalhou pelo
país, sem falar uma palavra de português,
e foram trabalhar como colonos nos ca-
fezais de São Paulo. “Lembro que quando
era criança, praticamente só falávamos
em alemão em casa”, conta Paulo.

Durante a Segunda Guerra Mundial, com
todas as restrições estabelecidas para as

pessoas de origem alemã e japonesa, os
Vietze ficaram “espertos”. Mas na região
onde moravam, por ser muito isolada, as
coisas foram mais calmas, mas foi um pe-
ríodo de muita carestia. “Meus pais con-
tavam que as pessoas até tinham di-
nheiro, mas não havia produtos para
comprar, como sal, querosene e outras
coisas básicas. A sorte é que produzíamos
boa parte do que precisávamos na pro-
priedade”, conta.

De origem alemã

Mudança da tulha - A velha tulha que possuía no sítio em Santa Bárbara fez
sucesso na estrada ao ser transferida, inteira, sem desmontar, por 10 quilômetros, para
o sítio de Santa Cecília do Pavão, há mais de 12 anos. “Só tiramos as telhas e com a
ajuda de um muke, colocamos em cima do caminhão e pegamos a estrada”.
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Aos 49 anos, Paulo sofreu um infarto
e tem sequelas até hoje. Não pode car-
regar peso ou fazer muito esforço.
Com isso, o filho teve que assumir cedo
responsabilidades crescentes, apesar
de que já ajudava desde pequeno. Com
13 anos já fazia de tudo na proprie-
dade, até dirigia trator. Da mesma
forma, Paulo começou cedo e traba-
lhou muito na vida e apesar das limita-

ções, não pretende parar tão cedo.
Também já passou por muitas dificulda-
des como quando fez financiamento
para plantar na década de 1980, es-
perando bons preços na safra, mas
preço dos produtos caiu e não conse-
guiu pagar o financiamento. Teve que
vender o carro da família para cobrir
os custos e ficou tempos a pé com um
filho pequeno. 

Infarto aos 49 anos
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A
área de Comunicação e Marke-
ting da Cocamar promoveu no
final de 2021 uma pesquisa por
amostragem com 105 coopera-

dos distribuídos por toda as regiões de
atuação da cooperativa, a respeito do
que pensam do Jornal Cocamar. O resul-
tado foi que praticamente a totalidade
deles declarou gostar da periodicidade
mensal, bem como do formato e dos
temas abordados. 

FAÇO QUESTÃO - Embora muitos dos en-
trevistados tenha informado não receber
a publicação em seu endereço, a mesma
é lida com frequência por eles porque os
exemplares são retirados quando de
seus deslocamentos até a sua unidade
de atendimento. Indagados se gostariam
de receber o Jornal em casa, as respos-

tas foram praticamente unânimes: “sim”
e “faço questão”. 

IMPRESSO E DIGITAL - A absoluta maio-
ria declarou, também, sua preferência
por fazer a leitura em publicações físicas,
enquanto vários manifestaram seu de-
sejo de recebê-lo apenas pelo aplicativo
WhatsApp. Há mais de cinco anos as edi-
ções mensais do Jornal de Serviço Co-
camar são disponibilizadas aos leitores
nos formatos impresso e digital, enca-
minhadas pelo WhatsApp.

EDITORIAS - A respeito do quais edito-
rias do Jornal mais apreciam, os entre-
vistados listaram, pela ordem, tecno-
logias e inovações, mercado, informa-
ções técnicas sobre as culturas, repor-
tagens relacionadas à agricultura e pe-

cuária; os classificados foram, também,
bastante mencionados. 

LEITORES ASSÍDUOS - Responsável pe-
la realização da pesquisa, a analista Ma-
riana Lisboa comentou: “o Jornal de
Serviço Cocamar conta com leitores as-
síduos, que têm apreço pela publicação
da forma como ela chega até eles, ou
seja, o impresso, valorizando o seu con-
teúdo”. 

ELOGIOS - O cooperado Osvaldo Aqua-
roni, de Mandaguaçu, região de Ma-
ringá, está entre os que recebem o jor-
nal em seu endereço. Durante visita do
Rally Cocamar de Produtividade, em no-
vembro do ano passado, ele fez elogios
à publicação, afirmando ter o hábito de
ler todas as matérias, para acompanhar
as informações sobre o campo e a res-
peito do trabalho realizado pelos coope-
rados da cooperativa.

PESQUISA 

GERAL 

Jornal Cocamar é bem
avaliado entre cooperados

Durante uma semana (13 a 17/12), o
departamento de marketing de produ-
tos, responsável pelo Viridian, realizou
uma exposição, que é resultado do tra-
balho desenvolvido em parceria com o
professor doutor Tadeu Inoue, da Univer-
sidade Estadual de Maringá (UEM). O
objetivo dessa parceria, é realizar um es-
tudo e criar um banco de imagens e ma-
teriais técnicos a partir do cultivo das
plantas na casa de vegetação, que é o
local onde os pesquisadores realizam os
estudos.

Na exposição, o cooperado pode visuali-
zar a planta da soja com adubação com-
pleta e as com omissão de nutrientes.

Fotos feitas com as variedades utilizadas
pelos produtores da região (em vez de
fotos de banco de imagens estrangeiras,
com cultivo de outras variedades e em
solos diferentes) possibilitaram aos téc-
nicos e aos cooperados identificarem os
sintomas visuais causados pela ausência
de cada nutriente.

A analista de marketing, Fabrícia Oliveira,
explica: “Esse trabalho está dentro do
planejamento de Marketing Viridian,
tendo como estratégia criar banco de
imagens e material informativo para as
culturas de soja, milho e trigo, através
do cultivo das plantas na casa de vege-
tação da UEM.”

Desse banco de dados será desenvolvido
diversos materiais, como por exemplo,
uma apostila técnica, e-book, materiais

para redes sociais, para transferir esse
conhecimento ao cooperado e para a so-
ciedade.

Exposição Viridian na Unidade Maringá

O resultado foi que praticamente a totalidade
deles declarou gostar da periodicidade mensal,
bem como do formato e dos temas abordados
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N
o melhor ano de sua história,
a Sicredi União PR/SP conti-
nuou ao lado dos seus 243 mil
associados pessoas físicas e

jurídicas, inclusive os produtores rurais.
Só para o crédito rural foi liberado,
entre janeiro e novembro, R$ 1,3 bilhão,
totalizando mais de 6 mil operações, ou
seja, mais de 6 mil sonhos foram con-
cretizados com a ajuda da cooperativa,
seja por meio da compra de tratores,
colheitadeiras, caminhonetes ou outros
equipamentos agrícolas.

SEGURO - Quando os produtores en-
frentaram as intempéries que levaram
às perdas do milho safrinha, novamente
a Sicredi União PR/SP esteve junto aos
associados. Foram cerca de R$ 100 mi-
lhões em sinistros, um dinheiro que vol-
tou a circular na economia local. Preo-
cupados com seu patrimônio, os produ-
tores contrataram seguro para prote-
ger 120 mil hectares para a safra de
soja 2021/2022, o dobro do milho sa-
frinha 2021.

PROTEÇÃO - Além de garantir o seguro
para a produção agrícola, a cooperativa
se preocupa em proteger máquinas e
equipamentos. Em 2021 foram mais de
350 sinistros e R$ 3,8 milhões indeni-
zados em tratores, implementos, entre
outros.

DONOS DO NEGÓCIO - Tal como o mo-
delo cooperativo, os associados são do-
nos do negócio, participam das decisões
e também têm acesso aos resultados:
em 2021 foram pagos R$ 11,85 mi-
lhões de juros ao capital que os associa-
dos investiram, dinheiro que foi credita-
do em dezembro.

PROGRAMAS SOCIAIS - Assim como a
cooperativa está ao lado dos associa-
dos, ela contribui com a comunidade por

meio de programas sociais que ajudam
na geração de renda, inclusão e em
levar alimento para a mesa de milhares
de pessoas impactadas pela pandemia. 

ÁRVORE SOLIDÁRIA - Só a campanha
Árvore Solidária, realizada nas agências
em novembro e dezembro, arrecadou
165 toneladas de alimentos distribuídos
para mais de 10 mil pessoas. A agência
Cocamar, que tem boa parte dos asso-
ciados ligada ao agronegócio, contribuiu
com 6 toneladas.

COOP TÁ ON - A campanha Coop tá on,
finalizada em agosto, arrecadou 36 to-

neladas de alimentos, 5,3 mil coberto-
res, 50 mil peças de roupa, 6,5 mil itens
de limpeza, entre outros, impactando
83 mil pessoas de baixa renda.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA - Na área de
educação financeira, um batalhão de
189 voluntários disseminou conheci-
mento em 280 iniciativas voltadas para
265 mil pessoas. O programa Eu coo-
pero com a inclusão, que contrata alu-
nos das Apaes, foi expandido para Lon-
drina, além de funcionar em Maringá e
Nova Esperança. 

COMPROMISSO - “Nossa cooperativa,

que há 36 anos foi fundada por produ-
tores, atende pessoas físicas e jurídicas
com um diferencial importante de ou-
tras instituições financeiras: nossos as-
sociados são donos e ajudam nas deci-
sões. Também temos compromisso com
o desenvolvimento das comunidades
onde estamos inseridos, por isso, inves-
timos em programas e projetos sociais
e ajudamos centenas de entidade. É um
ciclo virtuoso de desenvolvimento”, diz
o gerente de desenvolvimento agro da
Sicredi União PR/SP, Vitor Pasquini. A
cooperativa conta com 112 agências no
norte e noroeste do Paraná, no centro
e leste paulista.

BALANÇO

Sicredi União PR/SP: ao lado dos
associados, produtores e comunidade
Só para o crédito rural foi liberado, entre janeiro e novembro, R$ 1,3 bilhão,
mais de 6 mil operações, concretizando mais de 6 mil sonhos
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A
Cocamar Máquinas, Conces-
sionária John Deere, está
trabalhando com quatro
novas ferramentas para que

os produtores possam, com seus
maquinários, avançar na adoção de
modernas tecnologias, com maior
eficiência de seu trabalho. Trata-se

dos projetos Solo Forte, Linhas de
Plantio, Conectividade e Aplicação
Localizada, estruturados pela con-
cessionária e a cooperativa.

AMOSTRAGEM - O Solo Forte con-
siste em um serviço de amostragem
de solo com pontos alocados de

forma inteligente, utilizando como di-
recionador o conhecimento do agri-
cultor, somado a informações como
imagens de satélites, índices de Ve-
getação (NDVI) e mapa de produtivi-
dade.

PLANEJAR - Já o Linhas de Plantio

possibilita ao produtor fazer o plane-
jamento da operação, definindo o
melhor trajeto para maior rendi-
mento e menos manobras, entre ou-
tros benefícios. 

ATENDIMENTO REMOTO - Com o Pa-
cote de Conectividade, o produtor

COCAMAR MÁQUINAS 

Trata-se dos projetos Solo Forte, Linhas de Plantio, Conectividade e
Aplicação Localizada, estruturados pela concessionária e a cooperativa

Ferramentas geram mais rentabilidade 



tem acesso a informações sobre
suas operações com máquinas em
tempo real e recebendo atendimento
à distância, sendo também possível,
remotamente, a criação, configura-
ção e envio de mapas de taxa variável
e linhas de plantio, bem como a ges-
tão e a organização de dados e ma-
pas, atualizações remotas de moni-
tores, receptores e controladoras,
relatórios customizáveis e gestão de
horímetro (indicação de manuten-
ções preventivas).

LOCALIZADO - Por fim, o Aplicação
Localizada é um serviço realizado em
conjunto com o Xarvio, uma plata-
forma digital que ajuda a racionalizar
custos de produção durante o ma-
nejo de plantas daninhas.

SINERGIA - O supervisor do Centro
de Soluções Conectadas da Cocamar
Máquinas, André Payão Aguilera, co-
menta que “com seu corpo técnico e
por possuir uma concessionária de
máquinas agrícolas, há uma perfeita
sinergia e o produtor recebe um co-
nhecimento técnico embasado e alta-
mente profissional”.

QUALIDADE E RESULTADOS - "A Co-
camar possui um grande diferencial
que permite entregar um serviço
com qualidade e resultados acima da
média, tudo isso pelo fato de a mes-
ma possuir um corpo técnico agronô-
mico de excelência, associado a uma
equipe extremamente qualificada em
mecanização agrícola e Agricultura
de Precisão", acrescenta Payão.

OTIMIZAR - Sobre o Projeto Solo
Forte, ele destaca que o mesmo está
totalmente em linha com a necessi-
dade que o produtor tem de otimizar
as suas aplicações 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 execu-
tar as operações, registram e fazem
o sensoriamento e 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 pa-

ra a nossa plataforma digital e anali-
sar ponto a ponto do talhão onde o
cliente efetivamente produz mais e
onde produz menos”, resume. Com
base nisso é oferecida uma amostra-
gem de solo inteligente, alocando os
pontos de coleta de solo tendo como
base o mapa de produtividade.

MENOS CUSTOS - “O mapa nos mos-
tra onde há necessidade e temos que
direcionar os esforços para onde ele
aponta que é preciso melhorar”, as-
sinala o supervisor, salientando que,
dessa forma, são otimizados os cus-
tos com amostragem de solo e, numa
segunda etapa, também os de aplica-
ção de corretivos e fertilizantes.

O TRAÇADO IDEAL - Quanto ao Li-
nhas de Plantio, Payão observa que
o produtor pode otimizar o piloto au-
tomático para definir o melhor tra-
çado. “Ainda há uma dependência de
a mão de obra definir o alinhamento
do plantio. E essa definição está su-
jeita a erros, não fazendo da maneira
ideal.”

ESTUDO DAS OPERAÇÕES - “Por
meio desse pacote, a gente faz todo
um mapeamento da área do produtor
com o uso de drone, leva para o Cen-
tro de Soluções Conectadas da con-
cessionária e ali é realizado um estu-
do para definir o melhor traçado das
operações de plantio, pulverização e
colheita”, comenta, informando que

um software permite simular vários
cenários e definir qual a melhor con-
dição possível para executar deter-
minada operação, reduzindo mano-
bras, melhorando a eficiência profis-
sional e consumindo menos combus-
tível, entre vários outros benefícios.

JUNTO DO PRODUTOR - Com relação
à Conectividade, é possível à conces-
sionária estar o tempo todo junto ao
produtor, independente da distância
ou limitações físicas. “Antes tínha-
mos muitas dificuldades em executar
uma grande quantidade de trabalho
e nem havia como o produtor utilizar
cem por cento dos seus equipamen-
tos porque nós mesmos não tínha-
mos capacidade de atender todos os
produtores a campo”, salienta o su-
pervisor, acrescentando: “era prati-
camente impossível atender da forma
como a gente gostaria, no modelo
tradicional, indo até às proprieda-
des”.

ALTA RESOLUÇÃO - O pacote de co-
nectividade permite que a concessio-
nária consiga dar uma atenção es-
pecial ao produtor por meio de aten-
dimentos remotos, recorrendo à
equipe de especialistas do Centro de
Soluções Conectadas. Atendendo à
distância, eles apresentam uma taxa
de resolução remota - sem contato
presencial -, de praticamente 85%
das demandas. Por meio das plata-
formas digitais, os profissionais

estão sempre conectados ao produ-
tor.

PULVERIZADORES - Finalmente, o
pacote de Aplicação Localizada está
em linha quando se trata da otimiza-
ção dos equipamentos que o produ-
tor já possui e praticamente 100%
dos pulverizadores autopropelidos
John Deere estão aptos a executar
esse trabalho. Ou seja, o cliente já
tem a tecnologia e o objetivo da con-
cessionária 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”,
explica Payão. Por meio de parceria
com o Xarvio, o mapeamento dos ta-
lhões, feito por drone, identifica so-
mente os pontos onde há plantas
invasoras, concebendo um mapa de
aplicação cujos dados podem ser le-
vados ao pulverizador em um pen-
drive ou enviados remotamente.

GERÊNCIA - Com isso, o pulverizador
gerencia a ligação e o desligamento
com base nesse mapa de aplicação.
O equipamento somente liga onde há
planta daninha, o que resulta em uma
aplicação muito mais eficiente e sus-
tentável para os produtores, ha-
vendo uma redução média de 60%
no uso de herbicidas.

Jor na l  d e  S er v iço  Co camar   |   33



3 4  |   J or na l  d e  S er v iço  Co cama r



A
safra 2020/21 surpreendeu
muitos agricultores com uma
seca prolongada nas principais
regiões produtoras durante a

primeira safra de soja, além de registros
de baixas temperaturas que provoca-
ram perdas na safrinha de milho. Foi
uma temporada bastante atípica no
campo, com clima desafiador, segundo
Gustavo Peri, coordenador comercial de
agronegócio da FF Seguros. “No inverno
passado, curiosamente houve casos de
geadas três vezes nas mesmas áreas.
Tivemos produtores que chegaram a re-
gistrar até quatro ocorrências de sinis-
tro”, conta Peri.

REPLANTIO - A safra 2021/22, por sua
vez, teve um início delicado. Novembro
registrou grandes volumes de chuvas,
superando a média para o mês em di-
versas áreas produtoras nas regiões
Centro-Oeste, Sudeste e “MATOPIBA”.
Dessa forma, já na largada da safra de
soja, o clima causou danos. “Já tivemos
muitos casos de sinistros por causa de
trombas d’água e chuvas excessivas,
acarretando a necessidade de replan-
tios da soja”, conta Diego Caputo, ge-
rente comercial de agronegócio na FF
Seguros.

LA NIÑA - As chuvas na região Centro-
Oeste acumularam volumes totais entre
200 e 350 milímetros. O Sudeste teve
médias totais acumuladas entre 150 e
350 milímetros e áreas no Maranhão,
Piauí e Bahia registraram totais entre
200 e 350 milímetros, segundo dados
da Companhia Nacional de Abasteci-
mento (Conab), divulgados em levanta-
mento de dezembro de 2021. Enquanto
isso, na região Sul, muitas áreas tive-
ram chuvas abaixo da média para o mês
de novembro, com totais acumulados
entre 30 e 90 milímetros. O prognós-

tico climático indicou o estabelecimento
do La Niña, fenômeno que deve se man-
ter no primeiro trimestre de 2022, po-
dendo perdurar até o início do próximo
outono.

IRREGULARIDADE - A conjuntura atual
aponta para um cenário de muita irre-
gularidade na distribuição de chuvas, o
que se traduz em um verdadeiro pesa-
delo para a agricultura. Áreas situadas
em uma mesma região produtora po-
dem sofrer com excesso ou insuficiência
de chuvas. “A previsão é a imprevisibili-
dade e as culturas de inverno são as que
tendem a sofrer mais com intempéries.
Será um ano com adversidades climáti-
cas e o produtor que não estiver prote-
gido vai correr sérios riscos”, analisa
Caputo.

INCERTEZAS - As incertezas também
recaem na rotina da seguradora FF Se-
guros, que precisa se planejar adianta-
damente, já pensando em estar prepa-
rada para atender com excelência todos
os chamados que surgirem durante a
temporada 2021/22. “O cenário atual
é desafiador em todos os sentidos. Re-
forçamos o nosso planejamento opera-
cional devido ao aumento das demandas
de visitas periciais, realização de análi-
ses, laudos e processos de indeniza-
ções”, revela Caputo.

SEGURO - Os produtores podem admi-
nistrar melhor os riscos investindo em
tecnologias de agricultura de precisão
para obter dados mais localizados e me-
lhorar o manejo na fazenda. No entanto,
mesmo assim, o clima sempre será uma
incógnita perigosa. Por isso, as contra-
tações de seguro agrícola devem ganhar
impulso. “Com todos esses problemas
que aconteceram em 2021, agora fica
muito mais latente para o produtor o

quanto é importante se proteger da va-
riação climática. Existe uma percepção
maior de como o risco climático precisa
ser mitigado e, com isso, naturalmente
o mercado de seguros vai seguir cres-
cendo”, afirma Caputo.

CONSCIENTIZAÇÃO - Como exemplo de
avanço do segmento de seguro agrícola,
no Paraná, em 2020, foram subvencio-
nadas 20.544 apólices (R$ 91,7 mi-
lhões em prêmios) para proteger culti-
vos de milho safrinha paranaense. As
contratações aumentaram para 22.771
apólices (R$ 162,7 milhões em prê-
mios) em 2021. “Cada vez mais o agro
tem se conscientizado sobre a impor-
tância do seguro”, diz Caputo.

SOLUÇÕES INOVADORAS - A segura-
dora FF Seguros colabora para cons-
cientizar sobre a mitigação dos riscos
climáticos e atua em parceria com a

Cocamar para ofertar seguros com
condições diferenciadas para os coo-
perados. “Estamos em ritmo acele-
rado de crescimento, buscando nos
aproximar de  cooperativas, players
do mercado, empresas da indústria e
outros parceiros com o objetivo de
identificar sinergias, levar soluções in-
ovadoras aos produtores e fortalecer
a contratação de seguro”, afirma Ca-
puto.

BALANÇO - A unidade de agronegócio
da FF Seguros atualmente conta com
atendimento direto de mais de 200 cor-
retoras, entre elas a Corretora de Se-
guros da Cocamar. A unidade de agro-
negócio da FF Seguros fechou 2021
com um valor aproximado de R$ 410
milhões em prêmios emitidos, montante
muito superior aos R$ 280 milhões em
prêmios registrados pela divisão agro
em 2020.

SEGUROS

Com o estabelecimento do fenômeno La Niña e previsão de distribuição irregular de chuvas, os
produtores podem ter que enfrentar mais uma vez um cenário atípico na safra de grãos 2021/22

Instabilidade climática
marcou o campo em 2021
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Em 1989, além da criação da Transcocamar Transportes Ltda., empresa que seria responsável por todo o serviço de

transporte relativos à cooperativa, desde malotes à transbordo da produção das propriedades rurais até a indústria, a

Cocamar havia recém-inaugurado no ano anterior a Unidade Maringá. Além disso, a cooperativa vivia o calor de uma

disputa eleitoral que marcaria a chegada de Luiz Lourenço à presidência da instituição.

Por André L. Botelho Eugênio

Na edição da segunda quinzena
de abril de 1989 o Jornal de
Serviços trouxe, por meio das

mãos de Rogério Recco, uma charge
que escancara um dos principais pro-
blemas vividos pelos produtores rurais
nesse período: a queda dos preços dos
produtos em função das tentativas
frustradas do governo federal em con-
ter a inflação.

Tal situação deu-se em função do con-
gelamento de preços implementado
pelo governo federal, numa tentativa
de frear um processo inflacionário oca-
sionado no governo de José Sarney. O
congelamento, conhecido como “cho-
que verão” significava uma terceira
tentativa de conter a inflação no país,
visto que as tentativas anteriores
(Plano Cruzado, em 1986 e o Plano
Bresser, em 1987) não surtiram o
efeito esperado. Quando voltamos
nosso olhar para os principais jornais
do período, observamos que a inflação
era um dos temas centrais, junta-
mente com a corrida presidencial, já
que em novembro do mesmo ano te-
ríamos eleições para a escolha no novo
líder da república.

O congelamento de preços foi dura-
mente criticado pelos produtores ru-
rais, que sentiam na carne os proble-
mas desencadeados pela nova política
econômica do governo Sarney. Os pro-
dutores não se negavam a dar sua

parcela de contribuição para os esfor-
ços no plano econômico, porém, não
enxergavam igualdade de tratamento.
O preço dos produtos permanecia
congelado, mas os custos de produção
destes continuavam subindo vertigino-
samente acompanhando a inflação. O
resultado desta equação era um ren-
dimento cada vez menor ao produtor
rural, que em muitos casos não cobria

nem seus custos mais básicos, tor-
nando a situação impraticável.

Este cenário de desalento por parte do
governo federal levou os produtores
rurais a ocupar estradas e o centro
das principais cidades com seus trato-
res e máquinas, a fim de sensibilizar a
sociedade de modo geral, denunciando
o descaso que vinham sofrendo.
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“Enquanto isso, na Cocamar...” 

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 21/11/2021 e 20/12/2021

MEMÓRIA
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