


F
oi implementada uma nova fun-
cionalidade dentro do aplicativo
Cocamar visando permitir a au-
torização de retirada de insu-

mos do cooperado por terceiros, não
demandando mais procurações, como
antigamente. “Desenvolvemos e imple-
mentamos essa nova funcionalidade na
última atualização do aplicativo para fa-
cilitar a vida do cooperado e encurtar
as distâncias. Mais do que nunca é ne-
cessário o uso de tecnologias como
esta dentro do cenário de pandemia
que estamos vivendo”, afirma Carlos
Grigio, Analista de Processos TI e res-
ponsável pelas novas atualizações do
aplicativo.

Para utilizar a nova função o produtor
deverá ter o App Cocamar instalado em
seu celular e acessar a opção de “Au-
torização de Retirada” e informar os
dados da pessoa que será autorizada a
retirar o produto: nome completo e
documentos pessoais (RG e CPF), além
de definir o prazo permitido para o ter-
ceiro retirar o produto em seu nome e
a unidade onde isso será feito. Para
fazer a retirada, basta que no dia o ter-
ceiro esteja com os documentos pes-
soais em mãos para finalizar o pro-
cesso na unidade. 

Na Cocamar, o relacionamento está
sempre em primeiro lugar e é por
meio das relações de atendimento

que é possível promover uma expe-
riência única para cada produtor que
compõe a cooperativa. Foi pensando
em tudo isso que o aplicativo Coca-
mar foi elaborado, possuindo várias
funcionalidades que facilitam o dia a
dia do produtor. O objetivo é propor-
cionar um ambiente digital e diferen-
ciado, fazendo com que este am-
biente seja uma extensão das unida-
des operacionais na tela do celular do
cooperado. 

Grigio comenta que o uso do aplicativo
tem crescido muito devido as implica-
ções decorrentes da COVID-19, e com
isso, funções como a Fixação via APP,
que já está disponível na plataforma,
tem sido muito utilizada e novas funcio-
nalidades, como a Autorização de Re-
tirada de Insumos, foram criadas.

Para quem não sabe ainda utilizar a Fi-
xação via APP, o processo é simples,
orienta Grígio. O produtor deve instalar

o APP Cocamar em seu celular, fazer o
login, acessar a opção “Solicitar Fixa-
ção”, no menu principal do aplicativo e
selecionar a opção “Nova Solicitação”,
no canto inferior direito. Aí é só marcar
o produto que deseja realizar a fixação,
validar o preço do dia do produto, in-
formar a quantidade que deseja fixar,
escolher a instituição bancária na qual
queira que o pagamento seja deposi-
tado e clicar na opção “Solicitação Fi-
xação”.

Nova funcionalidade permite autorização de retirada de insumos
do cooperado por terceiros sem demandar procuração

Aplicativo Cocamar
facilita a vida do produtor
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Uso do APP Cocamar
tem crescido
durante a pandemia



Ao implementar a Jornada do Cooperado,
a Cocamar ajusta seu foco na excelência
do atendimento e no objetivo de estar ainda
mais perto dos cooperados e seus familiares.
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R
ealizada a Assembleia Geral
Ordinária (AGO) de presta-
ção de contas de 2020 que,
a exemplo de várias outras

iniciativas virtuais, foi mais uma bem-
sucedida experiência na Cocamar, vol-
tamos nossas atenções para o
exercício de 2021.   

Após tantos aprendizados no último
exercício, que nos permitiram enfren-
tar os desafios trazidos pela pande-
mia, iniciamos o ano ainda mais
determinados no esforço de que coo-
perados e a cooperativa continuem
crescendo juntos. 

As perspectivas em relação à safra de
verão são bastante animadoras. De
uma forma geral, com a temporada
chuvosa das últimas semanas, lavou-
ras de regiões que vinham sofrendo
com as oscilações climáticas, apre-
sentam recuperação. Estamos avan-
çando rumo a uma colheita que tem
tudo para ser generosa - e extrema-
mente importante para a economia da

região e do país. Tudo indica que o
setor terá outro ano de números
apreciáveis, ressaltando ainda mais a
grandeza do trabalho dos produtores. 

Apoiando os cooperados em todas as
suas demandas, a Cocamar demons-
trou ainda com mais clareza em 2020
a sua importância para o crescimento
deles. Entre muitos outros itens, ga-
rantiu plena fluidez na comercialização
num ano em que os negócios ocorre-
ram de forma acelerada e pressiona-
ram fortemente o caixa das empre-
sas. Enquanto a concorrência se viu
obrigada a estender prazos para o pa-
gamento da produção, a cooperativa,
solidamente e de forma tranquila, efe-
tuou as aquisições à vista. E, ao final
do exercício, refletindo os bons resul-
tados do ano, promoveu a distribuição
de sobras em volumes que, para
muita gente, foram além das expecta-
tivas.

Para 2021, ao implementar a Jornada
do Cooperado, a Cocamar ajusta seu

foco na excelência do atendimento e
no objetivo de estar ainda mais perto
dos cooperados e seus familiares, tra-
balhando para que eles – os donos da
cooperativa e a razão de sua existên-
cia – obtenham aumento de produti-
vidade e rentabilidade, ou seja, cres-
çam de maneira sustentável, com os
maiores resultados possíveis.  

Fazemos votos de que com o avanço
da vacinação a pandemia seja final-
mente debelada e possamos retomar
o relacionamento tão próximo e calo-
roso que caracteriza o cooperati-
vismo. Enquanto isto não é possível,
conecte-se a nossas realizações vir-
tuais, há muitas informações interes-
santes para apoiá-lo no desenvolvi-
mento de sua atividade que podem ser
acessadas com comodidade. Exemplo
disso é o Safratec Digital 2021, de 1º
a 12 de fevereiro. 

Que Deus abençoe a todos nós e pos-
samos, com uma grande safra, iniciar
muito bem o ano de 2021.

Estamos avançando rumo a uma colheita que tem tudo
para ser generosa - e extremamente importante para a
economia da região e do país

Crescer de forma
sustentável, com o
maior retorno possível

PALAVRA DO PRESIDENTE

Divanir Higino,
presidente da Cocamar



P
ela primeira vez na história da
Cocamar Cooperativa Agroin-
dustrial, fundada há quase 58
anos, uma Assembleia Geral

Ordinária (AGO) de prestação de con-
tas do exercício, foi realizada de forma
virtual. Com 1.080 cooperados conec-
tados, que fizeram sua votação de
forma eletrônica, foram aprovados na
manhã de 29/1 os números do exercí-
cio 2020. 

FATURAMENTO HISTÓRICO - Condu-
zida pelo presidente do Conselho de Ad-
ministração, Luiz Lourenço, tendo ao
seu lado o presidente executivo Divanir
Higino e o vice-presidente executivo
José Cícero Aderaldo, a AGO deliberou
sobre os números contábeis e o de-
sempenho da cooperativa no ano pas-
sado, quando registrou o maior fatu-
ramento de todos os tempos, de R$

7,049 bilhões (52% maior que o de
2019, de R$ 4,650 bilhões), como re-
sultado de um expressivo aumento
de participação de mercado, que re-
gistrou forte expansão no recebimento
de produtos agrícolas – soja, milho e
trigo. 

RECORDES - Todos são números re-
cordistas - 1,7 milhão de toneladas de
soja, 1,5 milhão de toneladas de milho
e 95 mil toneladas de trigo - a exemplo
do faturamento com vendas de insu-
mos agropecuários, de R$ 1,854 bi-
lhão. As vendas de produtos ao varejo,
como óleo de soja, café, farinha de
trigo e vários outros itens que vão para
as gondolas, também atingiram os
maiores números de todos os tempos:
R$ 974 milhões.  

OUTROS PRODUTOS - Em relação ao

recebimento, a cooperativa, que possui
15,5 mil cooperados e conta com 87
unidades distribuídas pelos estados do
Paraná, São Paulo e Mato Grosso do
Sul, recebeu, também, 26 mil sacas de
café beneficiado e 3 milhões de caixas
de laranja. 

RÁPIDA ADAPTAÇÃO - “Tivemos que
aprender a utilizar novas ferramentas
e a redesenhar nossos processos”,
destacou o presidente executivo Diva-
nir Higino, referindo-se à rapidez com
que a cooperativa conseguiu adaptar-

se a tempos de pandemia, ajustando
suas estruturas de atendimento e
desenvolvendo novos canais para
levar informações aos cooperados.
Com a impossibilidade de realizar
eventos técnicos presenciais, a Coca-
mar promoveu em 2020, por exem-
plo, no formato virtual, um Dia de
Campo de Inverno que teve mais de
130 mil visualizações – experiência
reeditada de 1º a 12 de fevereiro com
o Safratec Cocamar, a tradicional
mostra tecnológica organizada há
mais de 30 anos.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

AGO virtual mostra faturamento recorde 
Em 2020, Cocamar registrou R$ 7,049
bilhões, o maior de todos os tempos
e 52% acima do volume movimentado
em 2019, de R$ 4,650 bilhões
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Luiz Lourenço, presidente do Conselho de Administração, conduziu
a Assembleia; na outra foto, ao lado do presidente executivo Divanir

Higino (esq.) e do vice-presidente executivo José Cícero Aderaldo 
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Já habituados ao formato digital, por
conta da novidade imposta pela invia-
bilidade de se realizar eventos presen-
ciais, o quadro associativo da Cocamar
acompanhou tudo por meio de seus
computadores e aparelhos celulares ou
compareceu em sua unidade para as-
sistir na TV Cooperado, onde foi mon-
tado um esquema especial para re-
ceber os participantes, observando-se
todos os cuidados para garantir o ne-
cessário distanciamento. 

TRANSPARÊNCIA - “A assembleia foi
muito transparente e não perdeu em
nada em qualidade comparada à presen-
cial. Mesmo em meio à pandemia e às
restrições impostas, a Cocamar não dei-
xou de cumprir seu propósito, pres-
tando contas de forma transparente e
levando informações aos cooperados”,
afirma Henrique Orsini, produtor de soja
e milho em Floresta, que diz já ter se
acostumado com as reuniões on-line.

AVANÇOS - “Os avanços tecnológicos
no âmbito digital foram um ponto posi-
tivo dessa pandemia onde todos tivemos
que nos adequar rapidamente. Foi muito
legal ver os produtores aprendendo a
lidar com essa tecnologia, superando di-
ficuldades”, acrescenta Orsini.

TEMOS QUE USUFRUIR - Adalto Laza-
rin, que faz parte do Conselho de Admi-
nistração e tem café e gado de leite em
São Jorge do Patrocínio, na região de
Altônia, comenta que antes da pande-
mia, nem imaginava vivenciar uma as-
sembleia como esta, mas, acrescenta
“é algo que veio para ajudar. A tecnolo-
gia está aí e temos que usufruir”. 

MAIOR PARTICIPAÇÃO - Lazarin cita
que se por um lado falta o calor humano,
o estar junto, a troca de experiências to-
mando um café, só possível com a reu-
nião presencial, por outro, a assembleia
digital permitiu a participação de um nú-
mero maior de produtores. “E, como no
nosso caso, sem ter que viajar por mais
de quatro horas para ir e outras quatro
para voltar,   correndo riscos na estrada
e com despesas maiores”. 

NECESSÁRIA - Para Osmar Vidotti,
produtor de soja e milho em São Se-
bastião da Amoreira, apesar de consi-
derar melhor as assembleias realizadas
presencialmente, devido ao momento,
a reunião feita de forma digital “foi ne-
cessária e efetiva, dando para acom-
panhar os resultados e se manter bem
informado”. 

RESULTADOS EXCELENTES - Já com
relação à prestação de contas da Co-

camar sobre 2020, Orsini afirma que
os resultados foram excelentes, supe-
rando metas e expectativas. “O ditado
de que o agro não para, mais do que
nunca se mostrou verdadeiro”. “Os
números de 2020 foram muito bons e
mostram que a cooperativa continua
firme, cumprindo seus propósitos”,
concorda Vidotti.

MOSTROU FORÇA - “Foram surpreen-

dentes”, ressalta Lazarin. “Quando fa-
lamos na meta de chegar aos R$ 6 bi-
lhões, pareceu aquela laranja na ponta
do galho, difícil de alcançar, mas aca-
bamos ultrapassando esse número.
Passamos de uma preocupação inicial,
por não sabermos os rumos que a eco-
nomia tomaria, para resultados sur-
preendentes. O agronegócio  e o coo-
perativismo mais uma vez mostraram
a força que têm”, finaliza. 

ACIMA DA MÉDIA ESTADUAL - Em sua
participação como convidado ao final da
AGO, o superintendente do Sistema
Ocepar, Robson Mafioletti, destacou
que o crescimento de 52% do fatura-
mento da Cocamar ficou muito acima
dos 32% da média de expansão do
cooperativismo paranaense em 2020.
“Poucas foram as cooperativas do es-
tado que tiveram índices tão altos
quanto os da Cocamar”, citou. 

CONSELHO FISCAL - Durante a AGO,
entre vários outros assuntos, foram
eleitos os novos integrantes do Con-
selho Fiscal para o exercício 2021,
composto por Paulo Vinícius Tamborlim,
de Atalaia; Guilherme Martins Gomes
dos Santos, de Assaí; Cleber Veroneze
Filho, de Maringá; Alcides Spoladori
Filho, de Londrina; Míriam Cristina Neu-
mann, de Rancho Alegre; e Ricardo
Cypriano, de Japurá.

Cooperados aprovam 

Osmar Vidotti (camisa bordo), com produtores de São Sebastião da Amoreira

Detalhe da apresentação em Altônia

Henrique Orsini de Floresta





D
uas reuniões pré-assembleia
para debater vários assuntos
relacionados ao exercício 2020
e o cenário atual de mercado,

bem como projeções para os próximos
meses, foram realizadas nos dias 26 e 27
de janeiro, às vésperas da AGO. 

ALTA PARTICIPAÇÃO - Com cerca de
1.750 cooperados participantes, a reu-
nião do segundo dia, a exemplo da pri-
meira, que teve 1.640, reservou uma
parte do tempo para responder pergun-
tas, que foram muitas, demonstrando
assim que o modelo digital está sendo
bem sucedido.  

DIRIGENTES - Conduziram a reunião o
vice-presidente executivo José Cícero
Aderaldo, o superintendente de Negó-
cios Anderson Alves Bertoletti e o ge-
rente executivo de Negócios Grãos,
Ednei de Almeida Silva, com a participa-
ção, durante as perguntas, do presi-
dente executivo Divanir Higino. 

FATORES ECONÔMICOS - Em sua expla-
nação, Aderaldo falou sobre os indica-
dores da economia brasileira, que se
refletem na variação cambial e influen-
ciam diretamente na cotação das com-
modities. Em 2020, por conta da pan-
demia do novo coro-
navírus, o PIB

mundial apresentou queda de 4,30%,
ante um crescimento de 2,30% em
2019, havendo a projeção de voltar a
crescer 4,00% neste ano, o que vai de-
pender do controle da crise pandêmica.
Das grandes economias, apenas a China
teve crescimento (2,30%, mas bem
abaixo dos 6,10% de 2019 e expecta-
tiva de acelerar para 7,90% em 2021). 

AQUI - No Brasil, o PIB caiu 4,37%,
contra os 1,40% de crescimento em
2019 e projeção de ir a 3,45% de ex-
pansão neste ano. Em relação à taxa
Selic, a estimativa para este ano é de
3,25%, frente aos 2,00% do final de
2020 e os 4,50% do ano anterior. Pu-
xada pelos produtos do agronegócio, o
saldo da balança comercial brasileira foi
de 55,05 bilhões de dólares, acima dos
44,50 bilhões de 2019, devendo repetir
essa performance em 2021. 

INVESTIMENTOS E CÂMBIO - A retra-
ção mais impactante, observada em
2020, foi do investimento estrangeiro,
de 76,12 bilhões de dólares em 2019
para 40,00 bilhões no último ano, po-
dendo subir para 60,00 bilhões neste
ano. A previsão para a taxa de câmbio é
ficar em torno de 5,00 dólares em
2021, ante os 5,20 médios de 2020 e
os 4,10 de 2019.   

MILHO - Os baixos estoques de milho
causam preocupação ao mercado tanto
nos países produtores, como EUA e Bra-
sil, quanto em nível mundial. No Brasil,
por exemplo, que produziu 103 milhões
de toneladas no ciclo 2019/20, a de-
manda interna consumiu 69 milhões de
toneladas e a exportação atingiu 35 mi-
lhões, para uma relação estoques/con-
sumo de 18%. A previsão para o
período 2020/21 é de uma produção de
102 milhões, consumo interno de 72
milhões e exportação de 35 milhões,
para uma relação estoque/consumo de
12%. 

EUA - Principais produtores mundiais,
os Estados Unidos apresentam uma re-
lação estoque/consumo de milho que
deve cair de 16% para 13% entre se-
tembro/2020 e agosto/2021. E, em
nível global, também há decréscimo: de

28% em 2018/19 para 27% em
2019/20 e 25% em 2020/21. 

DESCONFIANÇA - Há dú-
vidas, entretanto, quanto
aos reais estoques chine-
ses, país que é grande de-
mandador do cereal. Se

por um lado o gigante asiá-
tico cogita ter estoques de

190 milhões de toneladas, de outro de-
monstra avidez nas importações. A si-
tuação pode complicar se houver
problemas climáticos nos países produ-
tores. Detalhe: nos EUA, onde o plantio
começa em abril, a soja, com preço bas-
tante compensador, deve avançar sobre
áreas de milho. 

SOJA - Os estoques de soja também
são muito baixos no Brasil, onde a pro-
dução na temporada 2019/20 foi de
126 milhões de toneladas, para um con-
sumo interno de 46 milhões e exporta-
ções de 82 milhões de toneladas,
puxadas pela China. “No ano passado ul-
trapassamos os EUA como os maiores
produtores mundiais de soja e devemos
consolidar isso em 2021”, afirmou o
vice-presidente executivo José Cícero
Aderaldo. 

PREVISÃO - A previsão para o ciclo
2020/21 é de uma produção brasileira
de 133 milhões de toneladas de soja,
consumo de 48 milhões e exportações
de 85 milhões de toneladas. Em três
anos, a relação estoque/consumo deve
ter queda de 6% para 3%. No mundo,
essa mesma relação pode declinar de
33% em 2018/19 para 23% em
2020/21.
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PRÉ-ASSEMBLEIA

Com grande par ticipação de cooperados, reuniões vir tuais debateram,
entre outros assuntos, o cenário atual e projeções no Brasil e no mundo

Mercado trabalha com baixos
estoques de soja e milho

Aderaldo: baixos estoques de milho e soja nos principais mercados
e desconfiança quanto a disponibilidade do cereal na China 



M
ais do que ser produtor
rural, é preciso traba-
lhar com mentalidade
empresarial. Conside-

rando o volume de recursos deman-
dados a cada safra e a quantidade de
decisões que precisam ser tomadas,
o planejamento e a adoção de medidas
estratégicas são essenciais para o su-
cesso na atividade. “Temos que tentar
enxergar um pouco mais adiante”,
afirma o cooperado Marcelo Carlos de
Oliveira, vinculado à unidade da Coca-
mar em Ibiporã, município da região de
Londrina. Marcelo foi visitado no dia
26 de janeiro na vizinha Jataizinho
pela equipe do Rally Cocamar de Pro-
dutividade. 

PREVISIBILIDADE - À frente de 2 mil
hectares, esse produtor de grãos adota
um modelo de trabalho que lhe permite
mais previsibilidade e segurança não
apenas em relação à safra em anda-
mento, mas também os cultivos de
milho e trigo no inverno e até mesmo o
próximo ciclo de soja, a ser semeado no
último trimestre do ano. Se por um lado
as lavouras da temporada 2020/21 en-
contram-se ainda em fase de enchi-
mento de grãos – a colheita inicia em
março -, de outro ele já tem planejada a
safra de verão 2021/22. 

ESTRATÉGIAS - Cooperativista, Marcelo
explica que costuma captar recursos
junto a Sicredi União PR/SP para fazer
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Estrategista nato, Marcelo Oliveira trabalha com os pés no chão, travando custos,
investindo em novos padrões tecnológicos e ficando atento ao mercado

Planejar para ter mais segurança e rentabilidade

Marcelo diz que é preciso enxergar um pouco mais adiante

RALLY 



a aquisição de insumos à vista e, na Co-
camar, realiza ao mesmo tempo a venda
antecipada de uma parcela da produção,
de maneira a travar os custos, para se
proteger. “É um modelo que tem dado
certo. Nos últimos dez anos, a gente
teve mais acertos do que erros”, afirma
o produtor. Depois de os custos trava-
dos, a estratégica é, com tranquilidade,
ficar atento ao mercado para aproveitar
oportunidades e garantir uma boa média
de preços.  

COM OS PÉS NO CHÃO - Trabalhar com
os pés no chão, para Marcelo, inclui
manter a lavoura segurada, sob acom-
panhamento técnico permanente e, a
cada ano, realizar ajustes finos para o
crescimento sustentável da produtivi-
dade. Nos últimos três anos suas mé-
dias têm ficado ao redor de 65 sacas
por hectare (157,3 sacas/alqueire) mas
com os cuidados que adota e os inves-
timentos em tecnologias, o próximo
passo é chegar a 80 sacas por hectare
(193,6/alqueire). “Investir em novos pa-
drões tecnológicos para o aumento da
produtividade é garantir mais lucro”,
afirma o produtor. 

PRODUTOR MODELO - Para o gerente
da unidade da Cocamar em Ibiporã,
Washington Ono, “Marcelo é um modelo
de produtor que se destaca pela forma

altamente profissional com que conduz
os negócios”. Suas médias estão bem
acima do padrão regional de 53,7
sacas/hectare (130/alqueire) e, com
planejamento, adota estratégias para
ser o mais assertivo possível nas deci-
sões. “É um estrategista”, conclui. 

RECURSOS - O gerente Agro da Sicredi
União PR/SP no município, Heitor Mas-
teline, comenta que a cooperativa dis-
ponibiliza recursos a taxas competitivas
em diversas modalidades para custeio,
possibilitando que os produtores de uma
forma geral possam, a exemplo de Mar-
celo, planejar melhor a sua atividade. 

SOBRE O RALLY - O Rally Cocamar de
Produtividade, em sua sexta edição con-
secutiva, tem como patrocinadores prin-
cipais: Basf, Fertilizantes Viridian, Fairfax
do Brasil Seguros Corporativos, Sicredi
União PR/SP e Zacarias Chevrolet. Pa-
trocinam também a realização: Cocamar
Máquinas, Texaco Lubrificantes, Coca-
mar Irrigação, Estratégia Ambiental, Zo-
etis e Nutrição Animal Cocamar.
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DESTAQUE - Renato Anderson
da Silva, consultor de vendas da
Zacarias Chevrolet de Maringá,
tradicional parceira do Rally Co-
camar de Produtividade, recebeu
um reconhecimento da empresa
por ter liderado as vendas de
caminhonetes Chevrolet S-10
entre todas as concessionárias
do grupo, que atua em diversas
regiões do Paraná. Os parabéns
a esse exemplar profissional que
tem feito muitas amizades, tam-
bém, entre cooperados e colabo-
radores da cooperativa. Mande
seus cumprimentos a ele (tel. 44-
99930-6633)

Washington Ono: médias bem acima do padrão regional

Veja o vídeo desta matéria
acessando o QRCode





Duas realidades bem diferentes em re-
lação à safra de soja em andamento
foram observadas em visitas realizadas
em janeiro pela equipe do Rally Cocamar
de Produtividade. Enquanto já tem pro-
dutor começando a planejar a colheita,
com suas lavouras repletas de vagens,
outros estão ainda na fase inicial de de-
senvolvimento da cultura. 

BOA LAVOURA – No dia 12/1 em Flo-
resta, região de Maringá, o produtor
Luiz Alberto Palaro recebeu o Rally afir-
mando poucas vezes ter visto uma la-
voura tão bem formada e repleta de
vagens - ainda em fase de formação.
“Com toda a minha experiência de mais
de 30 anos como produtor, estou admi-
rado”, disse Palaro ao lado do enge-
nheiro agrônomo Renan Valdez, da uni-
dade local da Cocamar, que lhe presta
orientação técnica. 

CAPRICHO - Quem conhece o produtor
sabe que ele é cuidadoso, interessado
em novas tecnologias e possui um his-
tórico de alta produtividade. Sua expec-
tativa é iniciar a colheita em meados de
fevereiro, projetada entre 70 a 74 sa-
cas/hectare. “Se o tempo ajudar, vai ser
uma safra muito boa”, completa. 

NORMALIDADE - O clima está aju-
dando. Depois de um início marcado por
fatores adversos, como estiagem, altas
temperaturas e má-distribuição de chu-
vas, que atrasaram o plantio, a situação
é de normalidade.

COMEÇANDO - Se por um lado há pro-
dutores na reta final do ciclo da cultura,
de outro há os que estão apenas come-
çando. Foi o que Rally constatou no dia
13/1 ao passar pelos municípios de Al-
vorada do Sul e Primeiro de Maio, ba-
nhados pela barragem de Capivara, no
norte do estado. Abundante no reser-
vatório, a água fez falta nas lavouras. 

ESTRESSE - “Os produtores passaram
por um enorme estresse com a longa
estiagem e alguns que se arriscaram a
plantar no pó tiveram que replantar”,
afirmou o gerente da unidade da Coca-
mar, Gabriel Garcia. Providenciais, as
chuvas do final de novembro criaram as
esperadas condições para o plantio, que
foi completado em sua maioria na pri-
meira semana de dezembro - um atraso
de 40 a 45 dias em comparação ao pe-
ríodo tradicional. Segundo Garcia, os re-
plantios atingiram de 10 a 15% das
áreas do município.

SEM DANOS - Orientado pelo agrô-
nomo João Massan, da cooperativa, o
cooperado Paulo José dos Santos cul-
tiva 113,7 hectares, a maior parte em
arrendamento. Santos contou que
nesta safra, diferente dos anos anterio-
res, preferiu ser mais cauteloso.
Mesmo acostumado a plantar em mea-
dos de outubro, disse que o atraso não
deve ocasionar prejuízos à lavoura, que
se desenvolve bem: “Plantios mais tar-
dios têm dado bons resultados por
aqui”. 

PRODUTIVIDADE - Santos acredita
também que irá plantar o milho de in-
verno dentro do prazo do Zoneamento
Agrícola de Risco Climático (Zarc) do
Ministério da Agricultura, que termina
dia 30 de março. Para isso, conta com
a estimativa de fazer a colheita de soja
nos últimos dias daquele mês. “Se tudo
der certo, esperamos manter nossas
médias de produtividade”, afirmou. San-
tos colhe geralmente entre 61 e 66
sacas/hectare, bem acima da média do
município, de 45,4 sacas/hectare. 

REPLANTIO - Em Alvorada do Sul, o
cooperado Antonio Carlos Campos
Banho só conseguiu plantar na primeira
quinzena de dezembro. “O que eu plantei
no dia 23 de outubro foi perdido”, co-

mentou. Em 60,5 hectares, teve que
replantar três vezes. “Cheguei a desani-
mar, mas agora vai dar tudo certo”.
Banho possui 242 hectares em socie-
dade com o cunhado Kazuto Yoshi e a
expectativa de colheita ficou para os
meses de março e abril. 

VIÇOSA - Sob a orientação técnica do
engenheiro agrônomo Jacson Benne-
mann, da unidade da Cocamar, Banho
citou que tradicionalmente planta em
novembro e suas médias têm ficado ao
redor de 49,5 sacas/hectare. Com as
chuvas dos últimos dias, a lavoura está
viçosa. Na visita à propriedade, além de
Bennemann, o Rally foi acompanhado do
gerente da cooperativa, Cristiano Ber-
gamasco.

Extremos: próximo a colheita ou bem no início

Palaro disse ter poucas vezes visto uma lavoura tão bem formada

Paulo José dos Santos espera manter médias de produtividade Antonio Banho só conseguiu plantar na primeira quinzena de dezembro
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A aplicação de produtos químicos com
drone deve se tornar comum, nos pró-
ximos anos, em várias regiões. Interes-
sada em difundir esse modelo de
pulverização junto aos produtores coo-
perados, a Cocamar promoveu uma de-
monstração prática nos dias 27 e 28 de
janeiro em duas propriedades no en-
torno de Maringá (PR).  

OFERECER - Acompanhando a opera-
ção, o gerente técnico Rafael Furla-
netto explica que a cooperativa pre-
tende passar a oferecer esse serviço
depois de validado pelo Departamento
Técnico.

VANTAJOSO - “Dependendo da locali-
zação e do tamanho da propriedade, o

emprego de drone é vantajoso em
comparação ao uso e máquinas e pul-
verização aérea”, observa Furlanetto.

SEM DERIVA - Uma das aplicações,
para a prevenção de doenças de final de
ciclo, foi realizada em um lote de 11 hec-
tares do cooperado Luiz Alberto Palaro,
próximo à área urbana em Floresta. De
acordo com o produtor, o drone traz
praticidade, pois a pulverização - feita a
2 metros de altura em relação à lavoura
- não causa deriva. Em um lugar assim,
a pulverização aérea seria inviável.

SEM DANOS - Mas não é só: “A soja
está muito alta e o uso do pulverizador
iria danificar as plantas”, afirma o pro-
dutor, lembrando ainda que o solo en-

charcado dificultaria a operação. A pas-
sagem do pulverizador provocaria,
ainda, o amassamento das plantas pelos
pneus, havendo a perda de pelo menos
meio saco de soja por hectare, con-
forme avalia Palaro.

CUSTO - O operador do drone, Carlos
Alberto dos Santos, explica que o equi-
pamento, já abastecido com o produto,
pesa 25 kg e tem capacidade para 10
litros. O custo para contratar o serviço
é de R$ 100 por hectare e, nesta área,
a pulverização não demora mais do que
7 minutos, aplicando uma calda de 10
litros/hectare.

PRECISÃO - Segundo Santos, em outro
tipo de operação, destinada à agricul-
tura de precisão, um outro drone faz a
leitura das áreas e a aplicação, a seguir,
é feita somente nas áreas afetadas,
economizando no uso de produtos.

A EMPRESA - Contratada pela Cocamar
para a demonstração, a Experimental
Agrícola, sediada em Lavras (MG), pos-
sui 43 equipamentos em operação pelo
país e, nos últimos anos, tem atendido
principalmente companhias multinacio-
nais. “A demanda de produtores ainda é
pequena, mas o potencial de cresci-
mento é grande”, conclui o operador.

Cocamar quer difundir modelo de pulverização junto aos cooperados

Pulverizar com drone
é prático, preciso
e vantajoso

12  |   J orna l  de  Ser v iço  C ocamar

RALLY



Jor na l  d e  S er v iço  Co camar   |   13

O
mês de janeiro terminou com
293 milímetros de chuva
acumulada na média na re-
gião da Cocamar. É um dos

maiores volumes para o mês nos últi-
mos anos, com exceção de 2018,
quando foram registrados 310 milíme-
tros de chuva no acumulado do mês. A
média histórica para janeiro nos últi-
mos 30 anos, em Maringá, é de 227
milímetros, segundo o engenheiro
agrônomo Emerson Nunes, gerente
técnico da Cocamar.

COLHEITA - Considerando a área total
da cooperativa, que compreendem par-
te dos estados do Paraná, São Paulo e
Mato Grosso do Sul, no início de feve-
reiro era para já ter sido colhido cerca
de 1% do volume total esperado. Entre-
tanto, nas regiões onde tradicional-
mente se planta e colhe mais cedo,
Floresta, Ivatuba e Iporã, principalmen-
te, a colheita já deveria ter sido feita em
mais de 10% da área e até o momento
poucas áreas foram colhidas.

CENÁRIO - Houve um atraso no plantio,
por falta de chuvas no início da safra, e
a estiagem em dezembro prejudicou o
desenvolvimento das lavouras, sendo
que algumas regiões chegaram a ter 50
dias sem chuvas. Além desses contra-
tempos, as chuvas, bem vindas a prin-
cípio em janeiro, que contribuíram para
a recuperação do potencial produtivo da
cultura, registrada em excesso no de-
correr do mês, acabou prejudicando as
lavouras, comenta Nunes.

QUADRO ATUAL - Dos 892,3 mil hecta-
res cultivados com soja nas regiões
atendidas pela Cocamar, 79% se encon-
tram em fase de granação, 14% em pe-
ríodo de florescimento, 6% em matu-
ração e 1% em período de pré-colheita,
com poucas áreas colhidas, segundo os
dados referentes a safra de soja do ciclo
2020/21 na região da Cocamar no dia
1/2.

INSTABILIDADE - A instabilidade climá-
tica, com excesso de chuva e poucas
horas de luz, que caracterizou o mês de
janeiro, prejudicou o desenvolvimento
das lavouras e favoreceu a proliferação
de doenças e pragas, também devido à
dificuldade de entrar nas lavouras com
os tratos culturais fitossanitários de
controle. 

ABORTAMENTO DE VAGENS - Um dos
problemas registrados foi o aborta-
mento de vagens em algumas áreas, em
diversos graus, sendo que algumas la-
vouras localizadas no município de Ata-
laia relatam perdas de vagem acima de
80%. Segundo pesquisadores da Em-
brapa e Universidade Estadual de Ma-
ringá, que acompanham as lavouras na
região da Cocamar a pedido da coope-
rativa, trata-se de um distúrbio fisioló-
gico da planta ocasionado pelo excesso
de umidade e a falta de luminosidade, na
qual a planta aborta as vagens para so-
breviver. Com isso, a soja volta a vege-
tar, emitindo novas folhas e ramos,
podendo apresentar sintomas de soja
louca, ou seja, a planta não completa
seu ciclo no período normal. 

RAROS - “Vale ressaltar que estas
áreas com abortamento não atingem
toda área de atuação da Cocamar e os
casos mais graves são minoria, e que
nas áreas conduzidas com bom manejo
e boa fertilidade de solo, os sintomas
são raros ou inexistentes”, destaca
Nunes.

NORMALIDADE - De acordo com o ge-
rente técnico, ainda não dá para men-
surar se haverá possíveis perdas de
produtividade e tudo depende das con-
dições climáticas até o final da safra,
mas a expectativa é de uma colheita
dentro da normalidade.

MAIOR SAFRA - Na temporada ante-
rior, a Cocamar recebeu a maior safra
de toda a sua história: 1,450 milhão de

toneladas de soja, volume que pode ser
maior neste ano e passar de 1,6 milhão
de toneladas, o que espelha também os
investimentos realizados pelos produto-

res em tecnologias para o incremento
da produtividade de suas lavouras, se-
guindo orientação especializada da coo-
perativa.

SAFRA

A umidade, que foi bem vinda a princípio, em grande volume prejudicou
as lavouras e tem favorecido a proliferação de doenças e pragas

Excesso de chuvas preocupa

A expectativa é de uma colheita dentro da normalidade

Numa região onde a cultura da soja ainda é novidade, o bom desenvolvimento
das lavouras mantidas no programa de Renovação Sustentável, implementado
pela Cocamar em parceria com três usinas no Pontal do Paranapanema, oeste
paulista, chama atenção. As chuvas das últimas semanas promoveram a re-
cuperação das áreas cultivadas, que estavam desiguais em razão dos proble-
mas enfrentados no início do ciclo, como estiagem e precipitações mal
distribuídas.

ARRENDAMENTO - São mais de 25 mil hectares em que a soja foi plantada
para a reforma de canaviais. Pelo programa, a Cocamar arrendou as terras
das usinas e distribuiu para aproximadamente 100 cooperados paranaenses
e paulistas. A cooperativa faz o gerenciamento, presta orientação técnica es-
pecializada, fornece todos os insumos e recebe a produção em suas unidades
operacionais de Iepê e Cruzália.

BOA PRODUTIVIDADE - “As lavouras estão muito bonitas e se continuarem
assim vamos ter uma safra com boa produtividade”, comenta o gerente de
Negócios da Cocamar, Marco Antonio de Paula, responsável pelo programa.
Para os produtores, a abertura de uma nova fronteira para a soja em região
próxima ao Paraná, é uma forma de ampliarem seus cultivos.

Soja se desenvolve bem no
Pontal do Paranapanema



A
mais importante e tradicional
mostra tecnológica do agro-
negócio regional, Safratec Co-
camar, chegou a sua 31ª

edição consecutiva, de 1º a 12 de fe-
vereiro, e pela primeira vez ganhou
uma versão digital, a exemplo do que
aconteceu em meados do ano passado
com o Dia de Campo de Inverno Digital,
por conta da pandemia de coronavírus.
O tradicional evento até o ano passado
aconteceu no mês de janeiro no for-
mato presencial na Unidade de Difusão
de Tecnologias (UDT) da cooperativa
em Floresta.

DESAFIO - Na abertura, o presidente
da Cocamar Divanir Higino agradeceu
parceiros, cooperados e colaboradores

dizendo que conhecimento é um bem
de todos e que a Cocamar tem inves-
tido para gerar e transferir novas tec-
nologias com o intuito de fortalecer e
promover crescimento do cooperado.
“Trouxemos conteúdo de ponta, infor-
mações e lançamentos para agregar
conteúdo e gerar crescimento. Cres-
cemos participando e cooperando”,
afirmou. E lançou o desafio aos coope-
rados de implementar as tecnologias
apresentadas no evento. “Desafios nos
servem de aprendizado e nos faz olhar
para o futuro com o objetivo de cres-
cer sempre”, ressaltou.

SUPERAR – A meta é superar o su-
cesso da primeira experiência com o
Dia de Campo de Inverno Digital, que

teve mais de 140 mil visualizações. O
site do evento permite que os coope-
rados conheçam os trabalhos técnicos

conduzidos pela cooperativa e tam-
bém as apresentações de dezenas de
empresas e instituições parceiras.  

Cooperados acompanharam os trabalhos técnicos conduzidos pela
cooperativa e as apresentações de dezenas de empresas e instituições parceiras

Produtores aprovam Safratec Digital 
MOSTRA TECNOLÓGICA
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Divanir Higino na abertura do evento: desafio aos cooperados



ESCLARECEDOR - O cooperado Flávio
Nakashima, de São Sebastião da Amo-
reira, que planta soja, milho e trigo,
tem acompanhado, dentro do possível,
todos os eventos digitais da Cocamar.
“É claro que o presencial é muito me-
lhor, mas, como a pandemia não nos
permite estarmos juntos, pelo menos
nos mantemos atualizados e podemos
obter novos conhecimentos, além do
acompanhamento técnico dos profis-
sionais da Cocamar. As palestras têm
sido muito esclarecedoras”, comentou.

APROVEITAMENTO MAIOR – “Todos
os conteúdos têm sido muito bons e o
evento realizado dentro desse novo
formato permite até mesmo um maior
aproveitamento, porque além de ver
mais de uma vez o material, o produtor
está tranquilo, no conforte de sua casa
e toda sua família pode acompanhar
junto também. Mais gente tem acesso
e de forma cômoda. Mesmo com o re-
torno dos eventos presenciais, essa
forma digital também deve ser man-
tida”, destacou o cooperado Edgar
Brazolotto, produtor de soja, milho e
café em Cianorte.

SEM PERDER A ESSÊNCIA - Segundo
o gerente executivo técnico Renato
Watanabe, o produtor pode assimilar o
conteúdo de uma forma gradativa du-
rante o período. “Com isso, o Safratec
não perde a sua essência, com o pro-
dutor podendo buscar as informações
que forem mais pertinentes a ele”,
disse. Na sua configuração, a plata-
forma foi subdividida em estandes,
como num evento presencial, permi-
tindo que o produtor assista vídeos
com uma apresentação resumida dos
produtos e tecnologias.

PREMIAÇÃO - Os produtores mais par-
ticipativos receberam moedas virtuais
para trocar por prêmios, a exemplo do
que já se fez no Dia de Campo de In-
verno Digital.

COMPETITIVOS - O gerente executivo
técnico lembrou, ainda, que a Cocamar
cumpre uma de suas funções mais im-
portantes que é promover a transfe-
rência de conhecimentos e tecnologias
aos produtores cooperados, para que
se mantenham competitivos em seus
negócios. “Temos muita inovação e in-
formações interessantes para que os
produtores possam ampliar suas mé-
dias de produtividade e terem mais
renda.”

COMODIDADE - O Safratec Cocamar é
o ambiente em que os produtores en-
contram tudo o que precisam saber
para desenvolver os seus negócios e a

experiência virtual permite que, como-
damente, sem se deslocarem, eles te-
nham a sensação de estar percorrendo
um evento presencial.  

NA TV - Com a finalidade de divulgar a
realização, o Safratec abordou os te-
mas em episódios especiais aos domin-
gos no programa RIC Rural, da RIC TV.

A plataforma foi subdividida em estandes, como num evento presencial

Jo rna l  d e  S er v i ço  Co camar   |  1 5

Acesse o site do
Safratec Digital
com o QRCode

Flávio
Nakashima:
palestras
muito
esclarecedoras





F
aleceu em Rolândia (PR) no dia
29/1 o produtor Herbert Bartz,
aos 83 anos. Bartz foi um dos
pioneiros da introdução do Sis-

tema de Plantio Direto na Palha. Ele
deixa a esposa Luíza, a filha Marie e o
filho Johann Bartz. 

PLANTIO DIRETO - Herbert Bartz foi o
primeiro a apostar na técnica do Plantio
Direto quando, há 47 anos, plantou pela
primeira vez sobre a palhada. Esse sis-
tema revolucionou a agricultura brasi-
leira e mundial. A história de Bartz é
inspiradora, continua atual e mostra um
norte para o futuro do agronegócio bra-
sileiro. A saga desse agricultor já foi
contada e registrada em livro, como
uma biografia que retrata não somente
a trajetória de um pioneiro, mas um re-
levante capítulo da história da nossa
produção agrícola.

TORNOU-SE AGRICULTOR - Nascido em
Rio do Sul (SC), em 14 de fevereiro de
1937, filho de imigrantes germânicos,
ele passou boa parte da infância e da ju-
ventude na Alemanha, em meio à Se-
gunda Guerra Mundial (1939 - 1945).
Enfrentou a fome e sobreviveu ao terrí-
vel bombardeio da cidade de Dresden,
onde estava em fevereiro de 1945.
Quando voltou para o Brasil, em 1960,
estabeleceu-se em Rolândia, na Fazenda
Rhenânia, ao lado do pai, Arnold, e dos
irmãos. Tornou-se agricultor.

O BASTA - Aborreceu-se com todas as
dificuldades que a vida de homem do
campo impunha. As doenças dos ani-
mais, os fracassos das lavouras. O clima
indomável, as chuvas torrenciais. A ero-
são. A terra e a fertilidade indo para os
rios. Deu o basta em 1971, depois de
uma tempestade, quando assistiu, de
guarda-chuva em uma mão e lanterna

na outra, o solo arado e gradeado se
desfazendo. Viajou atrás de soluções e
voltou dizendo que o certo era plantar
sem arar e gradear. 

O INÍCIO DE TUDO - Herbert Bartz sabia
valorizar os alimentos depois de todas
as agruras que passara na infância. Em
1972, com uma plantadeira Allis-Chal-
mers que ele mesmo importou, fez o pri-
meiro plantio em larga escala sem
revolver o solo da América Latina. Os vi-
zinhos começaram a dizer que ele havia
enlouquecido. O fato era tão inédito que
a Polícia Federal apreendeu toda a pro-
dução de soja resultante daquela inicia-
tiva.

SEM ESMORECER -Mas Herbert Bartz
não era de esmorecer. Pelo contrário.
Passou a difundir o Sistema Plantio Di-
reto para quem quisesse aprender, sem
cobrar nada de ninguém. Nos agriculto-
res Franke Dijkstra e Manoel Henrique
Pereira, o Nonô, encontrou os compa-
nheiros perfeitos para uma grande jor-
nada educacional pelo interior do Paraná
e de outros estados do Brasil. Pelo
exemplo, convenceram muitos outros,
ainda na década de 1970, quando sur-
giram os “Clubes da Minhoca.”

PALESTRAS - Bartz proferiu inúmeras
palestras no Brasil e em países vizinhos,
sempre acompanhado de seu projetor
de slides, mostrando com imagens os
benefícios de conservar o solo. Em certa
ocasião, diante da incredulidade de de-
batedores, que insistiam que o Sistema
Plantio Direto não permitia a descom-
pactação do solo e enfatizavam que era
preciso sim usar arados e grades, saiu-
se com esta: “Eu sei resolver o pro-
blema da compactação quando ela
atinge o solo, mas não sei o que fazer
quando atinge o cérebro humano.”

AULAS - Assim seguiu, encontrando na
ciência e na academia grandes aliados
quando estudos consistentes começa-
ram a ser feitos e publicados. Mesmo
sem ter formação em curso superior,
deu inúmeras aulas em cursos de Agro-
nomia, sobretudo na Universidade Esta-
dual de Londrina (UEL), onde o filho dele,
Johann estudou e se formou, tornando-
se engenheiro agrônomo e agricultor.

AMOR PELO SOLO - A filha Marie tam-
bém estudou na mesma instituição, for-
mando-se em Biologia e tornando-se
uma das mais destacadas pesquisadoras
do mundo em minhocas. Herdou do pai
o amor pelo solo. Casado com dona
Luiza, em 1989, Bartz havia perdido o
mais velho dos filhos, Wieland, que mor-
reu aos 12 anos. O intenso trabalho nas
lavouras foi o remédio para vencer
aquela dor.

AMIGOS DA TERRA - Em 1992, depois
de espalharem pelo País inúmeros “Clu-

bes Amigos da Terra”, os sucessores
dos “Clubes da Minhoca”, Bartz, Dijks-
tra e Pereira fundaram a Federação do
Sistema de Plantio Direto na Palha.
Desde então o Sistema Plantio Direto
só fez crescer. E o Brasil se tornou uma
potência em produção de alimentos para
o mundo. Não é segredo que o agrone-
gócio tem sido o grande motor de de-
senvolvimento do nosso País e o maior
contribuinte do Produto Interno Bruto
(PIB).

BRASIL POSSÍVEL - Isso se deve ao in-
tenso trabalho de cada homem e mulher
que se dedica a produzir alimentos e que
ama o nosso solo, seguindo o exemplo
deste grande pioneiro, Herbert Bartz.
Em 2018, com idealização de Johann e
Marie, foi escrito, pelo jornalista Wilhan
Santin, o livro “O Brasil Possível: a bio-
grafia de Herbert Bartz”, que conta
toda a saga desse agricultor. Na obra,
ele eternizou a frase “a natureza não
aceita propinas.”

O agronegócio perde Herber t Bar tz, o icônico precursor do Sistema de
Plantio Direto na Palha que revolucionou a agricultura brasileira e mundial

O adeus a quem reinventou
a forma de fazer agricultura 
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Sua história é inspiradora, continua atual e mostra
um norte para o futuro do agronegócio brasileiro





A
s plantações de soja estão se
desenvolvendo bem no Paraná.
De acordo com o Departamen-
to de Economia Rural (Deral),

chuvas abundantes registradas em ja-
neiro restabeleceram a umidade de solo
e 83% das lavouras de soja paranaenses
estão em boas condições.

ATRASO - No entanto, a colheita da ole-
aginosa está atrasada e isso pode com-
prometer a viabilidade da segunda safra.
“A preocupação agora passa a ser o
atraso para o plantio de milho safrinha.
Em algumas regiões, o zoneamento cli-
mático do milho safrinha determina o fim
do plantio em janeiro. Há uma grande
preocupação com a perda da janela de
zoneamento e possibilidade de lavouras
serem prejudicadas por granizo ou geada
no meio do ano, por exemplo”, analisa
Fabio Damasceno, diretor de Agronegó-
cio da Fairfax Brasil.

MILHO - Devido ao cenário atual, torna-
se ainda mais importante mitigar os ris-
cos climáticos do milho safrinha. A con-
tratação de um seguro agrícola é essen-
cial para proteger o patrimônio do agri-
cultor porque, em caso de prejuízos com
intempéries, o produtor é ressarcido e
uma possível quebra de safra não geraria
endividamento.

MULTIRRISCO GRÃOS - A Fairfax ofe-
rece o seguro agrícola multirrisco grãos,
com cobertura contra chuva excessiva,
geada, granizo, seca, ventos frios, raio,
incêndio, tromba d'água e ventos fortes,
que pode ser contratado por meio da Co-
camar Corretora de Seguros. “Estamos
negociando o seguro agrícola para o
milho safrinha desde dezembro do ano
passado. O nosso posicionamento no
mercado é de trazer produtos mais pró-
ximos da realidade do produtor rural e

que faça sentido para ele proteger a pro-
dução”, diz Damasceno.

PARCERIA - A Fairfax Brasil mantém
parceria com a cooperativa Cocamar
desde 2017, oferecendo soluções cus-
tomizadas atraentes para os coopera-
dos. “Para a Cocamar, oferecemos um
seguro para áreas de Integração La-
voura-Pecuária-Floresta (ILPF), por
exemplo. Por meio da nossa parceria,
conseguimos potencializar as ações da
cooperativa, com inovação e sustentabi-
lidade”, afirma o diretor.

SOLUÇÕES - Há outras soluções interes-
santes, como o seguro agrícola que pro-
tege o cultivo de soja em áreas de re-
novação de canavial e o seguro desen-
volvido para o maquinário agrícola dispo-
nível para demonstração na revendedora
de máquinas da Cocamar. “O principal di-
ferencial da Fairfax é a proximidade que
temos com os nossos parceiros, bus-
cando entregar o melhor produto, com
o melhor time operacional. Os nossos
processos de regulação e pagamentos
de indenização vêm sendo elogiados”,
afirma Damasceno.

TECNOLOGIA – A Fairfax também se
destaca pelo alto investimento em tec-
nologia. Entre os exemplos, a segura-
dora mantém uma parceria com a
empresa de tecnologia Farmers Edge,
que oferece uma plataforma inteligente
de monitoramento agrícola. Dessa for-
ma, a Fairfax obtém imagens de satéli-
tes e análises de acompanhamento de
safras que permitem melhorar a gestão
de riscos e agilizar o atendimento aos
agricultores.

ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS - Em
2020, a Fairfax concluiu a implementa-
ção de 150 estações meteorológicas no

campo em parceria com a Farmers Edge.
A iniciativa permite que a seguradora
tenha acesso aos dados coletados por
um total de 600 estações meteorológi-
cas espalhadas pelo Brasil. Essas esta-
ções estão instaladas em áreas de
cooperativas parceiras da Fairfax, entre-
postos de recebimento de grãos, fazen-
das experimentais e em áreas de agri-
cultores clientes da seguradora. “Esta-
mos mapeando 100% das propriedades
asseguradas pela Fairfax, o que repre-
senta quase um milhão de hectares no
Brasil”, conta Damasceno.

DADOS - Esse projeto robusto traz
dados preciosos para melhorar o desen-
volvimento do seguro do agronegócio e
as condições de produtos ofertadas. O
próximo passo da Fairfax é entregar ao

produtor rural essas informações e aná-
lises geradas, agronômicas e climáticas,
com o objetivo de beneficiar as tomadas
de decisões para planejamento de safra
e manejo.

CONQUISTAS – As inovações e o aten-
dimento eficiente permitem que a Fairfax
Brasil conquiste cada vez mais espaço no
agronegócio. Segundo Damasceno, o
ano de 2020 foi surpreendente para os
negócios. “Conseguimos realizar uma rá-
pida transição das operações para o
home office e manter o atendimento.
Mesmo com todas as condições adver-
sas em ano de pandemia, terminamos
2020 com um crescimento expressivo,
conquistado muito em função da solidez
das nossas parcerias, como a parceria
que temos com a Cocamar.”

SEGURO

Atraso na colheita da soja e possíveis dificuldades climáticas durante
a segunda safra reforçam a impor tância do seguro agrícola para o grão

Milho safrinha terá janela
de cultivo mais arriscada
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Fabio Damasceno: preocupação com possibilidade de
lavouras serem prejudicadas por granizo ou geada



A
indicação do ex-ministro da
Agricultura Alysson Paoli-
nelli,84 anos, ao Prêmio
Nobel da Paz de 2021, defen-

dida pelas mais importantes institui-
ções do agronegócio brasileiro, conta
com o apoio da Cocamar Cooperativa
Agroindustrial. No cargo entre 1974
e 1979, no governo de Ernesto Gei-
sel, e com ampla visão de futuro, Pao-
linelli liderou a guinada do setor, que
tirou o Brasil da condição de importa-
dor de alimentos para transformá-lo
em um dos maiores produtores mun-
diais, exportando atualmente para
mais de 120 países e tendo papel de-
cisivo no combate à fome do planeta.  

IMPORTÂNCIA - “A passagem de
Alysson Paolinelli pelo Ministério da
Agricultura mudou a face da agricul-
tura brasileira”, destaca o presidente
do Conselho de Administração da Co-
camar, Luiz Lourenço. Ao estruturar a
Embrapa, ele possibilitou que o Brasil
criasse uma tecnologia única no mun-
do para implementar uma agricultura
moderna e sustentável, citou. O país
precisava de uma agricultura voltada

para os trópicos na década de 1970,
com o objetivo de sair da dependência
externa de alimentos. Uma façanha
creditada a esse período foi ter incor-
porado ao processo produtivo os
solos pobres dos cerrados - o que,
para muitos especialistas - represen-
ta uma das maiores conquistas da
agronomia em toda a história. 

ILPF - Paolinelli, lembra Lourenço, é
também um entusiasta e incentivador
da integração lavoura-pecuária-flo-
resta (ILPF), um modelo inovador e
igualmente sustentável que está re-
volucionando a agropecuária brasi-
leira. “Ele é o padrinho da ILPF”, res-
salta, mencionando que, entre outros
benefícios, essa prática incorpora
pastos degradados ao cultivo de grãos
e permite uma pecuária de alto de-
sempenho, ampliando substancialmen-
te a produção de alimentos sem pro-
mover desmatamento.  

TRANSCENDE - Lourenço diz ainda
que o Prêmio Nobel da Paz a Paolinelli
“seria um justo reconhecimento a
uma liderança que transcende o país

e é respeitada internacionalmente por
tudo o que fez”. Em fevereiro e em
março, o comitê norueguês do Nobel
faz uma seleção de todos os indicados
e, a partir daí, trabalha com uma lista
pequena. Em outubro, delibera sobre
o vencedor, que será contemplado em
dezembro, em Oslo, na Noruega.

MUITO A FAZER - Em entrevista à

Folha de S.Paulo, Paolinelli disse que
ainda continua sonhando e diz que
apesar dos avanços dessa agricultura
tropical, ainda há muito a fazer. A re-
volução agrícola brasileira inseriu 842
mil propriedades agrícolas nesse sis-
tema, mas ainda há outras 4,5 mi-
lhões que estão fora, principalmente
produtores da Amazônia e do Nor-
deste.

RECONHECIMENTO

Seu trabalho mudou a face da agricultura brasileira ao
estruturar a Embrapa, que possibilitou que o país
criasse tecnologia única, moderna e sustentável

Cocamar apoia indicação
de Paolinelli ao Nobel
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ALTÔNIA LIDERA PVU - Pelo quarto ano consecutivo a unidade
da Cocamar em Altônia, noroeste do Paraná, obteve a primeira colocação
no Programa de Valorização de Unidades (PVU) mantido pela cooperativa,
que avalia performance e vários indicadores. Em segundo e terceiro
lugares ficaram, respectivamente, Primeiro de Maio e Prado Ferreira,
ambas no norte do estado. Em 2020, na média, as unidades deram
um salto em performance na comparação com 2019, passando de
54,40% para 75,80%. Altônia conta com 20 colaboradores e atende
a 295 cooperados e 1.076 cooperantes. Na região, avança o cultivo
de soja em integração com a pecuária, havendo o predomínio de
pequenos proprietários rurais.

CICLO DE DEBATES COCAMAR - Com o objetivo de levar
informação técnica de qualidade aos cooperados sobre um tema
dos mais relevantes para a sustentabilidade da agropecuária,

o Ciclo de Debates Cocamar promoveu em meados de janeiro sua
15ª jornada analisando Manejo do Solo e a Produtividade das Culturas,

com o gerente técnico Rafael Furlanetto e o coordenador técnico
Rodrigo Sakurada, ambos da Cocamar, e o pesquisador da Embrapa
Soja, Henrique Debiasi. Promovido desde meados do ano passado,
o Ciclo de Debates Cocamar já analisou vários outros temas do

interesse dos produtores, informando e orientando-os a se
aprimorarem em suas atividades.

SOBRAS À USINA COCAL - Mais de R$ 103 milhões retornaram
no final de 2020 em forma de sobras, benefícios e outros pagamentos,
aos cerca de 15,5 mil cooperados da Cocamar. Um dos cheques teve

como destino a usina Cocal, sediada em Paraguaçu Paulista (SP),
na região oeste paulista. A empresa é parceira da cooperativa em 
um programa que começou em 2019 e utiliza soja na renovação

de áreas de cana-de-açúcar. Naquele ano, a Cocal arrendou 5,2 mil
hectares para a cooperativa, distribuídos para cerca de 20 cooperados

produtores de soja. A área dobrou de tamanho em 2020 e somando
as terras de outras duas usinas que se juntaram ao programa no

ano passado, além de pecuaristas interessados na reforma de
pastagens, são mais de 25 mil hectares, beneficiando

aproximadamente 100 famílias de cooperados.

ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS - A Campanha Solidária,
destinada a arrecadar alimentos para o Natal de famílias atendidas
por entidades assistenciais de várias regiões, superou as
expectativas com a elevada participação de colaboradores e
cooperados. O objetivo era chegar a 19 toneladas, mas alcançou
32 toneladas, superando de longe as 23 toneladas de 2019.
A unidade de Doutor Camargo foi a que mais arrecadou
alimentos - 1.778 quilos.

GERAL
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C
om capacidade para 13 MW, a
Cocamar conta com uma uni-
dade de cogeração de energia
elétrica em seu parque indus-

trial em Maringá, desde 2009. A estru-
tura atende toda a demanda de energia
das indústrias, o que equivale ao con-
sumo de uma cidade com aproximada-
mente 40 mil residências populares. O
processo de cogeração de energia se dá
através da queima de biomassa (cava-
cos de eucalipto) na caldeira industrial,
conforme explica o gerente de supri-
mentos e distribuição de insumos da co-
operativa, Rusti Federle. O vapor de alta
pressão aciona a turbina/do gerador
para produzir energia elétrica e vapor
para as indústrias.

ÁREAS PRÓPRIAS - Federle cita que
10% das necessidades de biomassa são
supridas com a produção em áreas pró-
prias que totalizam 800 hectares de eu-
caliptos, distribuídos em municípios no
entorno de Maringá. São 96 hectares
em Alto Paraná, 156 em Nova Espe-
rança, 440 em Presidente Castelo
Branco e 108 em São Jorge do Ivaí,
onde, na soma geral, a produção é de
330 mil toneladas de madeira verde a
cada sete anos (o ciclo de corte do eu-
calipto), usadas como cavaco para ali-
mentação das caldeiras industriais.

SECAGEM - Ao mesmo tempo, são ad-
quiridas toras de 1 metro de eucalipto
para secagem de grãos - soja, milho e
trigo. “Nossa necessidade total corres-
ponde à extração mensal de madeira de
uma área equivalente a 72 hectares”,
calcula o gerente. Os 90% restantes do
consumo de biomassa são comprados
no mercado. 

ESTRATÉGICO - Para atender sua de-
manda de consumo de biomassa, a coo-

perativa iniciou em 2020 o arrenda-
mento e o fomento de áreas de euca-
lipto. No ano, foram arrendados 838
hectares que deverão produzir 346 mil
toneladas de madeira verde após sete
anos. Federle informa que a meta é
arrendar 1,3 mil hectares/ano para
atender o aumento de consumo previsto
para os próximos anos, totalizando uma
produção de 537 mil toneladas de ma-
deira verde após sete anos. “É estraté-
gico, não podemos depender do mer-
cado”, explica o gerente.

COMPRADAS DE COOPERADOS - Já as
toras de madeira de um metro, de eu-
calipto, já são, há muito tempo, compra-
das dos cooperados, na média de 60 a
80 mil toneladas/ano. O eucalipto é cul-
tivado em áreas onde não é possível
produzir grãos. De acordo com Federle,
100% da necessidade de madeira para
secagem de grãos é atendida dessa
forma.

ALTERNATIVA - Como o eucalipto pre-
cisa de sete anos para receber o pri-

meiro corte, a cooperativa estuda alter-
nativas mais rápidas para incluir no pro-
cesso. “Estamos fazendo um projeto
piloto com o sorgo gigante boliviano
para termos uma opção de biomassa
com produção em menor tempo”, in-
forma o gerente da Cocamar.  

INVESTIMENTO

Biomassa para cogerar
energia é aposta da Cocamar

Unidade de cogeração
de energia elétrica no
parque industrial em

Maringá tem capacidade
para 13 MW

Além de incentivar o plantio de eucalipto, desenvolve projeto piloto com
o sorgo gigante boliviano, opção de matéria prima obtida em menor tempo
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A
gestão da produção agrícola
apoiada pela vasta oferta de
tecnologias atuais tem mos-
trado ser o melhor caminho

para garantir a segurança alimentar
para uma população crescente que de-
mandará, nos próximos 30 anos, a pro-
dução de alimentos como nunca se
produziu na história da humanidade.

MAIS DO MESMO - E essa enorme de-
manda por alimentos terá que ser pro-
duzida praticamente no mesmo espaço
agrícola utilizado atualmente, uma vez
que a oferta de terras para expansão
agrícola se reduz a cada dia. Ou seja,
agricultores precisão tirar mais do
mesmo espaço, segundo Elizeu Vicente
dos Santos, gerente de Agricultura de
Precisão da Cocamar Máquinas - Con-
cessionária John Deere.

SÉRIE - Para mostrar o novo mundo que
se desvenda na agricultura nesta era de
inovações e rápidas mudanças, a Coca-
mar Máquinas lançou no último dia 17
de janeiro, no Programa RIC Rural, na
RIC Record, a série “Agricultura de Pre-
cisão – Tecnologia no Campo, Alimento
na Mesa”, que irá ao ar aos domingos,
a partir das 9 horas.

AGRICULTURA DE PRECISÃO - Ao todo
serão veiculadas 13 reportagens sobre
Agricultura de Precisão e as tecnologias
que estão envolvidas nessa forma de
gerir a fazenda. Serão visitados produ-
tores, órgãos de pesquisa, cooperativas
e muitas propriedades rurais para mos-
trar ao produtor o que há de mais mo-
derno em tecnologia no campo. Dentre
os assuntos abordados estão temas
como sustentabilidade e segurança ali-
mentar, diminuição da oferta de terras
para expansão da agricultura, população
crescente chegando próximo à 10 bi-

lhões em 30 anos, demanda por alimen-
tos em quantidade e qualidade, como
tirar mais do mesmo espaço e uso cres-
cente de dados e as tecnologias diver-
sas.

CONTEÚDO - “No programa falaremos
da importância de tecnologias como apli-
cação de insumos em taxa variável, mo-
nitoramento e direcionamento por
satélites, uso de imagens diversas para
entender melhor a fazenda, utilização de
plataformas digitais e o uso intensivo de
dados para tomada de decisão,  entre
outras tecnologias”, afirma Elizeu.

INOVAÇÕES - O gerente de Agricultura
de Precisão da Cocamar Máquinas lem-
bra que o produtor atual vive numa era
de inovações e rápidas mudanças. Com
a digitalização, muitas das atividades ro-
tineiras, migraram para canais digitais.
Ir ao banco por exemplo, está se tor-
nando cada vez mais raro. Programas

televisivos ficam armazenados na nuvem
digital para serem assistidos no mo-
mento que for mais conveniente. E na
agricultura não é diferente” destaca.

GESTÃO DA FAZENDA - Elizeu comenta
que a digitalização potencializou uma das
melhores formas de gerir a fazenda e fa-

cilitar o trabalho atualmente: a agricul-
tura de precisão. “Baseado no conceito
de gestão da fazenda conforme o poten-
cial de cada talhão, a agricultura de pre-
cisão atual conta com uma série de
tecnologias para colocar o insumo certo,
no local certo da maneira certa e no mo-
mento certo”, finaliza. 

TELEVISÃO

Cocamar Máquinas
lança série no RIC Rural

Ao todo serão veiculadas 13 reportagens sobre tecnologias
que estão envolvidas na forma de gerir a fazenda

“Agricultura de Precisão – Tecnologia no Campo, Alimento na Mesa”
irá ao ar aos domingos, a par tir das 9 horas, na RIC Record





Q
uando o assunto é produtivi-
dade no campo, sabemos que
diversos fatores podem in-
fluenciar o resultado da pro-

dução, como as condições do clima, do
solo, a qualidade dos insumos e a tec-
nologia aplicada. Mas um item funda-
mental para um desempenho de exce-
lência são os pneus utilizados nos equi-
pamentos, que muitas vezes ficam em
segundo plano, porque outros detalhes
da lavoura exigem a atenção do produ-
tor rural. 

Assim como qualquer peça dos maqui-
nários, os pneus têm uma vida útil limi-
tada, mas se for realizada uma revisão
preventiva e tomados certos cuidados,
eles podem ter uma durabilidade muito
maior e operar com máxima eficiência
por muito mais tempo. “Os pneus im-
pactam diretamente na produtividade
da plantação, mas não basta apenas
escolher o melhor modelo para cada
tipo de veículo e terra. Para se obter
a performance que se espera do fabri-
cante do produto, é importante fazer
uma manutenção correta”, alerta
Thiago Rodrigues, coordenador de Con-
tas Titan. 

COMO TER MAIOR DURABILIDADE E
EFICIÊNCIA

Confira a seguir algumas orientações e
tenha menos dor de cabeça com impre-
vistos, menores custos com trocas des-
necessárias e mais produtividade na sua
produção:

1) SIGA A CALIBRAGEM RECOMEN-
DADA - Cada pneu tem uma pressão
de inflação correta, que varia de
acordo com a capacidade de carga da
máquina agrícola e do implemento. É
fundamental consultar a recomendação
do manual do fabricante para calibrar
os pneus em função da carga utilizada,
de forma que o equipamento faça me-
nor pressão sobre o solo, causando

menor compactação e, assim, não pre-
judicando o desenvolvimento da planta-
ção nem a produtividade.

2) CONTROLE A PRESSÃO -Monitorar
a pressão interna dos pneus é o prin-
cipal cuidado que se deve ter com os
pneus agrícolas e pode ser feito de
forma muito simples, usando um medi-
dor de pressão. O ideal é que a medi-
ção seja realizada semanalmente e
sempre antes de iniciar a operação.

O produtor deve colocar como ponto
de atenção o cuidado com as colheita-
deiras que, no período de entressafra,
ficam paradas e os pneus sofrem com
o peso do equipamento. É recomen-
dado pelo fabricante que a colheita-
deira fique suspensa neste período
para que o peso da máquina não venha
danificar o pneu, preservando sua vida
útil. 

3) CALCULE O ÍNDICE DE PATINA-
GEM - O excesso de patinagem do pneu
pode prejudicar o desempenho da ope-
ração em diversos aspectos. Ele retira
a força de tração do trator, contribui
para o aumento no consumo de com-
bustível, reduz o rendimento e desgasta
os pneus e outros componentes mecâ-
nicos (exemplo: a relação de transmis-
são do equipamento). Por isso, lem-
bre-se sempre de verificar se o índice
de patinagem do seu trator está de
acordo com as especificações técnicas
recomendadas pelo fabricante.

4) CUIDADO COM A ARMAZENA-
GEM - A escolha do local para armaze-
nagem dos pneus agrícolas e a forma
como são guardados também pode im-
pactar na sua durabilidade. Se possível,
evite armazená-los montados, porém,
se houver necessidade, ao menos se
atente de mantê-los longe do contato
com água, graxa ou óleos, e longe de
motores elétricos, pois eles liberam
ozônio que danifica seu material. Além

disso, caso os pneus sejam mantidos na
máquina, o ideal é que não incida carga
sobre eles. 

5) CHAME UM ESPECIALISTA PARA
MONTAGEM, DESMONTAGEM E RE-
PARAÇÃO - Notou que as barras de
tração já estão muito desgastadas, há
rachaduras de ressecamento, corte ou
protuberância na superfície dos seus
pneus? Ou ainda que o veículo não vem
se comportando muito bem durante a
operação? Provavelmente, está na ho-
ra de trocar os pneus. Mas cuidado:
não faça isso sozinho, este é um pro-
cedimento perigoso! Para desmontar o
seu pneu agrícola, assim como montar
e reparar, consulte um especialista que

garanta a realização desses serviços
de maneira correta e, principalmente,
com segurança. 

6) VERIFIQUE A PROFUNDIDADE DO
DESENHO (FRISOS, SULCOS E BAR-
RAS) DA BANDA DE RODAGEM DOS
PNEUS REGULARMENTE - Segundo a
Resolução Da Autoridade Competente,
os sulcos dos pneus não devem ter
profundidade inferior a 25% da sua
profundidade total. Este é o limite má-
ximo de desgaste permitido, sendo
que, neste estado, a substituição dos
pneus é obrigatória. Quanto menor for
a profundidade restante dos sulcos,
maiores serão os riscos de acidentes
do equipamento.

CUIDADOS 

Segundo Thiago Rodrigues, coordenador de Contas Titan, não basta apenas escolher o
melhor modelo para cada tipo de veículo e terra. É importante fazer uma manutenção correta

Vida longa ao pneu agrícola
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Thiago Rodrigues,
Coordenador de

Contas Titan



P
elo segundo ano consecutivo,
o Sicredi ocupa a segunda po-
sição no ranking brasileiro de
Crédito Rural. Quem atesta é

o anuário Melhores & Maiores 2020,
da revista Exame, que traz as mil maio-
res empresas do Brasil com base na
avaliação de balanços e indicadores fi-
nanceiros do ano passado. No total, o
Sicredi é destaque em 13 categorias
do anuário.

PARCEIRA - A instituição financeira
cooperativa também é grande parceira
das empresas, afinal, ocupa a quinta
posição de Crédito para Médias Empre-
sas, subindo uma colocação em relação
ao ranking do ano passado. Há ainda
outros destaques: 6º lugar em Depósi-
tos em Poupança, 8º em Emissores de
Cartões de Crédito, 9º em Crédito Pa-
ra Pessoa Jurídica Total, além do 10º
em Crédito Pessoal e em Crédito Imo-
biliário.

POSIÇÕES - O Sicredi ainda conquistou
posições nos indicadores de Total de
Ativo Ajustado (12º), Correntistas
(14º), Empréstimos e Financiamentos
(14º), Agências (15º), Receita de In-

termediação Financeira e Serviços
(18º) e Maiores Bancos (43º). 

R$ 1,45 BILHÃO - A segunda coloca-
ção em crédito rural entre as institui-
ções financeiras brasileiras é resultado
de uma parceria consolidada e próxima
dos produtores rurais. Só a Sicredi
União PR/SP, maior cooperativa do sis-
tema Sicredi, tem R$ 1,45 bilhão na
carteira de crédito, volume 38%
maior do que em 2019. Os recursos
são usados tanto para custeio agrícola
e pecuário quanto para investimentos,
como compra de tratores, máquinas e
equipamentos. Só a carteira de cus-
teio somou R$ 1,19 bilhão, 37% a
mais que o ano anterior. Já a carteira
de investimentos teve crescimento
ainda maior, com alta de 41%, atin-
gindo R$ 260,4 milhões no final do ano
passado.

SEGURO AGRÍCOLA - Para ajudar os
produtores a proteger suas lavouras,
que são uma empresa a céu aberto, a
cooperativa oferece o seguro agrícola,
que teve alta expressiva: R$ 500 mi-
lhões de importância assegurada, o que
significa um volume 86% maior. “Os

produtores não podem controlar os
riscos climáticos, apenas se proteger,
daí a importância do seguro. Com sub-
sídio do governo federal, é possível ter
até 40% de desconto na contrata-
ção”, conta o gerente de desenvolvi-
mento agro, Vitor Pasquini. “Temos
orgulho de contribuir com a renda de
milhares de produtores, ajudando a ex-
pandir seus negócios e a realizar seus
sonhos”, completa Pasquini.

25% MAIOR - Para 2021, a coopera-
tiva tem a previsão de disponibilizar vo-
lume de crédito 25% maior, com
recursos controlados voltados para a
agricultura familiar, médios e grandes
produtores. Todas as agências da Si-
credi União contam com especialistas
em agronegócio, ajudando os produto-
res na viabilização de projetos de forma
simples e rápida, construindo, assim,
uma sociedade mais próspera.

MELHORES & MAIORES

Só a Sicredi União PR/SP, maior cooperativa do sistema, tem
R$ 1,45 bilhão na car teira de crédito, volume 38% maior do que em 2019

Sicredi ocupa segunda posição
em crédito rural no Brasil
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