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SOLIDARIEDADE

A
Cocamar Cooperativa Agroin-
dustrial doou recursos finan-
ceiros para duas importantes
instituições hospitalares de

Nova Andradina (MS) que atendem a
um grande número de pacientes do
município e região: o Hospital do Amor,
especializado no tratamento do câncer,
e o Hospital Cassems, que vem sendo
equipado com uma estrutura de hemo-
diálise, fruto de campanha que mobiliza
a sociedade local.  

FUNDO SOCIAL - Cada qual recebeu
um cheque no valor de R$ 7 mil, origi-
nário de um fundo social formado por
sobras do exercício 2019 e gerido pelo
Instituto Constâncio Pereira Dias de
Responsabilidade Social, da própria Co-
camar. A doação de recursos para essa
finalidade foi decidida pelos produtores
associados da cooperativa durante As-
sembleia Geral Ordinária no início deste
ano. O gerente da unidade da coopera-
tiva no município, Wagner Carvalho, fez
a entrega dos numerários.

PREOCUPAÇÃO COM A COMUNIDADE
- Segundo o gerente, o engajamento
da Cocamar com as causas sociais em
todas as regiões onde atua é parte das
atividades da cooperativa em cumpri-
mento ao princípio 7º do sistema coo-
perativista, voltado a apoiar a comuni-
dade onde está presente.

CONQUISTAS - Depois de participar, há
algum tempo, da implantação do Hos-

pital do Amor em Nova Andradina – que
passou a tratar os pacientes que antes
precisavam ser levados para Barretos
(SP) – a Cocamar se soma aos esfor-
ços de vários setores do município para
garantir mais qualidade de vida a quem
necessita fazer diálise e tem que se
deslocar várias vezes por semana para
centros maiores.

MELHORAR A VIDA - “Uma estrutura
em Nova Andradina irá melhorar a vida
das pessoas que necessitam de hemo-
diálise”, explica Wagner, salientando
que a tal conquista vai beneficiar, tam-
bém, pacientes de vários municípios
das imediações, como Anaurilândia,
Ivinhema, Batayporã e Angélica.

DIFICULDADES - Para se ter uma

ideia das dificuldades enfrentadas
por quem necessita de diálise, três
vezes por semana é preciso ser en-
caminhado durante a madrugada a

um hospital em cidade distante. Pes-
soas de menos recursos dependem
de transporte cedido pelas prefeitu-
ras.

A doação de recursos para essa finalidade foi decidida pelos produtores
associados durante Assembleia Geral Ordinária no início deste ano

Cocamar doa recursos
para hospitais do MS



Não podemos saber qual vai ser o roteiro de 2021.
Por isso a necessidade de aprimorar as soluções que
acabamos de conhecer, preparados para mais uma
certeza: as novas mudanças que estão por vir.
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D
eixamos para trás um ano
que jamais será esquecido e
vislumbramos 2021 com a
certeza de que será ainda

mais exigente em tudo. 

Da mesma forma, com o otimismo de
estarmos prestes a superar os de-
safios impostos pela Covid-19 - eis que
o processo de vacinação se encontra
em curso em muitos países -, nossas
atenções se concentram agora nas li-
ções que nos foram legadas neste pe-
ríodo atípico da história da humani-
dade. 

Outra certeza: sobreviver, crescer,
aproveitar oportunidades vai depender,
daqui para a frente, da nossa capaci-
dade de absorver e colocar em práti-
ca tais aprendizados. A Cocamar es-
teve muito atenta e procurou ser bas-
tante ágil em 2020, adaptando-se ra-
pidamente, promovendo os ajustes
necessários e demonstrando a asser-
tividade de seu modelo de gestão, que
conta com a participação direta e a
confiança dos cooperados e também o
preparo e a motivação da equipe de co-
laboradores. 

Para se manterem no jogo, os coope-
rados têm investido em tecnologias
mais modernas para o aumento dos ní-
veis de produtividade, fazendo da coo-
perativa a sua referência em orien-
tação técnica especializada, insumos
de qualidade, segurança nos negócios,
rentabilidade e relacionamento com o
mercado. Isto ficou ainda mais visível
em 2020. Ao mesmo tempo, colabora-
dores superaram-se em meio a um ce-
nário de incertezas e todas as metas
propostas foram alcançadas com lou-
vor. 

Não podemos saber qual vai ser o ro-
teiro de 2021, impossível fazer pro-
gnósticos que os permitam antever
como se desenvolverá a atividade agro-
pecuária, bem como a economia brasi-
leira e mundial no ano que se inicia. Por
isso a necessidade de aprimorar as so-
luções que acabamos de conhecer, pre-
parados para mais uma certeza: as
novas mudanças que estão por vir.

Quem sabe, em breve, poderemos nos
encontrar presencialmente e retomar
atividades que, por conta da pandemia,
ficaram para trás. Mesmo assim, é

preciso compreender que os negócios
em geral evoluíram de forma irreversí-
vel para a digitalização. Sem esquecer
que a velocidade da informação não
pode prescindir de iniciativas bem su-
cedidas e acessíveis por meio da inter-
net, como o Dia de Campo de Inverno
Digital e o Ciclo de Debates Cocamar.
O mesmo se pode dizer em relação a
treinamentos e reuniões, que, em fun-
ção da necessidade, ganharam configu-
rações virtuais, evitando deslocamen-
tos e sem perder qualidade. 

Em meio a tudo isso, considerando
também o protagonismo e o papel fun-
damental do agronegócio para o tran-
quilo abastecimento da população em
2020 e a geração de resultados que
fortalecem a economia das regiões e a
do país, resta, enfim, outra certeza: a
de que o nobre trabalho dos produto-
res, cada vez mais essencial para o
conjunto da sociedade, consolida-se
como uma sustentável vocação brasi-
leira e é exemplo para o mundo. 

Sigamos em frente com determinação
e confiança, reiterando os votos de um
Feliz e Próspero 2021!

Sobreviver, crescer, aproveitar oportunidades vai depender,
daqui para a frente, da nossa capacidade de absorver e
colocar em prática tais aprendizados

As lições de 2020 e
as certezas de 2021

PALAVRA DO PRESIDENTE

Divanir Higino,
presidente da Cocamar



A
Cocamar Cooperativa Agroin-
dustrial distribuiu em dezem-
bro mais de R$ 103,685
milhões aos produtores coo-

perados. Do total, R$ 76,145 milhões
são de sobras do exercício 2020, R$
14,840 referem-se a pagamentos da
participação de produtores em progra-
mas da cooperativa e R$ 12,700 mi-
lhões foram creditados na conta capital
dos cooperados.   

SUPERAÇÃO - “São números surpre-
endentes para um ano tão atípico”, co-
mentou o presidente executivo Divanir
Higino. Ele destacou que por conta de
fatores como um trabalho de supera-
ção e inovação realizado pela Cocamar,
que recebeu volumes recordes de soja,
milho e trigo, e a forte alta do dólar
sobre o real, o faturamento do grupo
Cocamar deve fechar o ano em quase
R$ 7 bilhões, bem acima dos R$ 6 bi-
lhões previstos no planejamento estra-
tégico 2015-2020 e 48% a mais em
comparação aos R$ 4,6 bilhões obtidos
em 2019. Além disso, duas novas in-
dústrias entraram em operação (ra-
ções e fertilizantes foliares) e, entre
outras realizações, foi lançado um pro-
grama de produção de carne precoce
premium.

AGENDAMENTO - A entrega dos che-
ques foi feita por agendamento em
todas as 87 unidades de atendimento
espalhadas pelos estados do Paraná,
São Paulo e Mato Grosso do Sul. São
mais de 15 mil cooperados e um es-
quema especial foi montado nos locais
para evitar aglomerações.

VALORES - A distribuição dos valores
é proporcional ao volume de entrega
da produção na cooperativa. Para cada
saca de soja depositada, o cooperado

recebeu R$ 2,30; para cada saca de
milho e trigo, R$ 0,55 a mais; para o
trigo dos tipos II e III, R$ 1,50 adicio-
nais por saca. Os produtores de café e
laranja também foram contemplados,
respectivamente com R$ 6,00 a saca
e R$ 0,20 a caixa.

PROGRAMAS - Em relação aos pro-
gramas, foram pagos R$ 1,20 por saca
de soja de pequeno produtor partici-
pante do Selo Social (destinado à pro-
dução de biodiesel), R$ 11,02 por saca
de soja para semente, R$ 4,30 por
saca de trigo para semente, R$ 4,00
por saca de trigo branqueador, R$
7,21 por caixa de laranja aos coopera-
dos da Coopsoli (cooperativa que inte-
gra produtores ligados à Cocamar para
acessar o mercado solidário internacio-
nal) e R$ 8,1 milhão em restituição de
ICMS.

PARTICIPAÇÃO E CONFIANÇA - “Ter-
minamos o ano com o sentimento de

um trabalho bem feito”, frisou Higino,
salientando que as sobras “são uma
remuneração pela participação e a con-
fiança dos cooperados na cooperativa”.

COMUNIDADES - A pulverização dos
recursos, segundo ele, beneficiou tam-

bém o comércio em todas as regiões.
“Sabemos que muitos setores enfren-
taram e ainda enfrentam dificuldades
por conta da pandemia”, lembrando
que a cooperativa, por meio de doa-
ções de alimentos, equipamentos e vá-
rios outros itens, como máscaras, tem

RESULTADOS

Cocamar distribui R$ 103,6
milhões aos cooperados
Maior par te dos recursos equivale a sobras do exercício 2020.
Números surpreendem em um ano atípico e cheio de dificuldades devido à pandemia

Cooperativa recebeu volumes recordes de soja, milho e trigo
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Diretoria termina o ano com o sentimento de trabalho bem feito



prestado apoio, ao longo do ano, a
hospitais, entidades assistenciais e ou-
tros setores nos municípios onde man-
tém operações.

DESAFIOS - “2020 tirou a todos da
zona de conforto e nos fez ver a vida
de uma forma diferente, citando que
um desafio para a Cocamar, por conta
de um expressivo ganho de participa-
ção de mercado em todas as regiões,
foi receber mais de 50 milhões de
sacas na soma de soja, milho, trigo e
café, o maior volume de todos os
tempos.

RÁPIDA COMERCIALIZAÇÃO - Em-
bora a cooperativa tenha capacidade
estática para armazenar 1,6 milhão
de toneladas, foi preciso locar estru-
turas nas regiões de Maringá e Lon-
drina. Outro desafio inesperado, em
razão das oportunidades oferecidas
pelo mercado, foi fazer a aquisição
das safras em um curto período. Até
abril, 90% da safra de soja estavam
comercializados e os cooperados re-
ceberam seus pagamentos à vista.
“Suportamos com desenvoltura os
desafios, numa demonstração de so-
lidez, agilidade e profissionalismo,

sem perder a qualidade do atendi-
mento”, disse o presidente.

DIGITAL - Higino mencionou ainda que
a cooperativa promoveu ajustes em
suas estruturas para evitar aglome-
rações e reduzir riscos de contágios
entre cooperados e colaboradores,
adaptando-se rapidamente a novas
formas de comunicação, chegando a
organizar um día de campo digital e le-
vando informações técnicas aos pro-
dutores ao realizar, com bons re-
sultados, um ciclo de debates pela in-
ternet.

PREÇOS - O vice-presidente da coope-
rativa, José Cícero Aderaldo, citou que
o preço médio da soja comercializada na
cooperativa foi de R$ 86,00 a saca, ga-
rantindo boa rentabilidade. Ele lembrou
que em um único dia, quando a coope-
rativa ofertou R$ 90,00 pela saca do
grão, cerca de 150 mil toneladas foram
vendidas. “Poucos, no entanto, pude-
ram aproveitar as cotações acima de
R$ 140,00 observadas nos últimos
meses, porque já não tinham o que ven-
der.” Em relação ao milho, a cotação
média da saca é superior a R$ 50,00 e
ainda há 25% da safra para fixar.

COMPROMISSO - “Os cooperados
são os donos da cooperativa e a so-
bras correspondem ao retorno da
sua participação”, comentou o pre-
sidente do Conselho de Administra-
ção, Luiz Lourenço, salientando que
os recursos vão ficar na região. Se
fosse uma empresa mercantil com
sede em outras regiões do país ou do
mundo, o dinheiro iria embora. “A Co-
camar tem compromisso com as re-
giões”, completou.

Foram pagos R$ 7,21
por caixa de laranja

aos cooperados
da Coopsoli
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Produtores cooperados de Nova Andra-
dina e Ivinhema receberam mais de R$
3 milhões com a distribuição de sobras
do exercício 2020 da Cocamar. .

A parte que coube aos cooperados de
Nova Andradina totalizou R$ 3,110 mi-
lhões, enquanto os de Ivinhema recebem
R$ 334,8 mil.  

CAMPEÃO DE RECEBIMENTO - “É um
dinheiro que fica na região e beneficia di-
retamente o comércio local”, afirma o
gerente da unidade da cooperativa em
Nova Andradina (que também responde
por Ivinhema), Wagner Carvalho. Em vi-
sita no dia 14/12 ao prefeito Gilberto
Garcia, Wagner destacou a boa recep-
tividade dos produtores em relação à
cooperativa. Para se ter ideia, o entre-
posto instalado desde 2014 no municí-
pio é o que mais recebe soja e milho
dentre todas as mais de 80 unidades da
Cocamar. 

INSUMOS - Na soma dos dois municí-
pios, foram mais de 95,2 mil toneladas
de soja, o correspondente a quase 1,6

milhão de sacas; em relação ao milho,
46,1 mil toneladas, o equivalente a 769
mil sacas. Por outro lado, Nova Andra-

dina se destaca também entre as uni-
dades da cooperativa que mais comer-
cializam insumos.

A Cocamar tem conquistado expressiva
participação de mercado em todas as
regiões onde mantém estruturas. No
norte do Paraná, por exemplo, nas en-
tregas de soja, a participação de mer-
cado saiu de 31% em 2019 para 39%
em 2020. Em relação ao milho, o per-
centual cresceu de 24% em 2019
para 43%. 

INVESTIMENTOS - Desde 2010,
quando ingressou na região norte para
atender cooperados em 25 municípios,
a Cocamar já realizou investimentos
superiores a meio bilhão de reais em
construção, ampliação e melhorias em
estruturas, Atualmente, são 41 estru-
turas operacionais. 

ARMAZENAGEM - Para os próximos
dois anos, a Cocamar planeja investir
mais R$ 60 milhões na região norte
para ampliação da sua capacidade es-
tática de armazenagem, atualmente de
634 mil toneladas. 

SOBRAS - Os 6.885 cooperados da
região norte correspondem a 44% do
total de 15.575 cooperados da coope-
rativa. Do total de R$ 76 milhões em
sobras do exercício que foram distri-
buídas pela Cocamar, os cooperados da
região norte tiveram direito a R$ 29
milhões. 

RESTITUÍDO - Somando esse montante
ao valor que foi sendo restituído aos

cooperados, advindo da conta-capital,
o volume chega a R$ 42 milhões. Em

fevereiro/2021, serão creditados na
conta-capital mais R$ 7,2 milhões.

Desde 2010, já foram investidos mais de meio bilhão de reais em
construção, ampliação e melhorias em estruturas na região norte

Dinheiro fica na
região e beneficia
o comércio local
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Forte crescimento em participação de mercado 

Nova Andradina e Ivinhema
recebem mais de R$ 3 milhões

RESULTADOS



C
om uma edição especial em
que traz uma detalhada radio-
grafia do agronegócio brasi-
leiro, a respeitada revista

Forbes listou as 100 maiores corpora-
ções desse setor no país e incluiu a Co-
camar Cooperativa Agroindustrial en-
tre as 30 primeiras colocadas.

RANKING GERAL - Sediada em Ma-
ringá (PR) e com atuação nos estados
do Paraná, São Paulo e Mato Grosso
do Sul, onde atende a mais de 15 mil
cooperados, a Cocamar aparece na
30º colocação no ranking geral, que
avaliou os números do exercício 2019,
quando seu faturamento foi de R$ 4,6

bilhões. Para 2020, a previsão da
cooperativa é chegar a R$ 6,8 bilhões,
um crescimento de 48%.

GIGANTES - A edição da Forbes Agro
100 tem como título Os Gigantes do
Agro, destacando “quem está por trás
das 100 maiores empresas do setor
que leva o Brasil adiante”.

PROTAGONISMO - No editorial, a pu-
blicação expressa que “pelo terceiro
ano consecutivo tem a honra de apre-
sentar um elenco de notáveis, todos
eles protagonistas do pujante agrone-
gócio brasileiro”, mencionando que,
apesar de muitas adversidades em

2020, como o novo coronaví-
rus, “nada foi capaz de tirar os
gigantes dos trilhos do cresci-
mento – o esteio do PIB brasi-
leiro, combalido pela pandemia”.

POSIÇÕES - No segmento de
cooperativas, a Cocamar é a 9ª
maior do país, mas se forem
consideradas apenas as do ramo
agropecuário, sobe para a 7ª
posição. Entre as organizações
cooperativistas paranaenses, é
a 5ª colocada e, no rol das em-
presas que atuam em diferentes
setores do agro do Paraná, fi-
gura em 6º.
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REVISTA FORBES

No segmento de cooperativas, é a 9ª maior do Brasil, mas se forem
consideradas apenas as do ramo agropecuário, sobe para a 7ª posição

Cocamar é a 30ª maior empresa do agro



O
ano de 2020 foi marcado por
um enorme desafio global: a
luta contra o vírus da Covid-
19. Nesse contexto pandê-

mico, a sociedade foi levada ao iso-
lamento social e aos cuidados contínuos
com a segurança.

EVENTOS - Mesmo diante desta situa-
ção a Cocamar, por meio do departa-
mento técnico realizou diversas ações
para não deixar a equipe desinformada e
tampouco os cooperados. Para tanto, a
cooperativa realizou, mesmo que de
forma remota, mais de 60 eventos téc-
nicos sobre diversas culturas como soja,
milho, trigo, mandioca, café e laranja, em
que houve a participação de toda equipe
técnica (somando as participações em
eventos, foram mais de 3.000). 

TEMAS - Os trabalhos envolveram
desde o manejo das culturas, a controle
de plantas daninhas, pragas e doenças,
além de temas como fertilidade e nutri-
ção de solos, tecnologia de aplicação,
agricultura de precisão e irrigação.

CAPACITAÇÕES E PARCERIAS - Neste
mesmo contexto, diversos agrônomos
realizaram capacitações técnicas e
atualmente há cerca de 30 profissionais
cursando pós-graduação em MTA  em
Tecnologia Agrícola na cultura da soja -
em parceria com o CESB (Comitê Estra-
tégico Soja Brasil). Outros 30 estão fa-
zendo uma capacitação técnica sobre
ILPF (Integração Lavoura-Pecuária-Flo-
resta) em parceria com a Embrapa. A
propósito, a Cocamar manteve diversas
parcerias com universidades, Embrapa,
IDR e consultores especializados em di-
versos temas para capacitar sua equipe.

PRESENCIAL E REMOTO - Em relação
aos cooperados, foram desenvolvidas di-

versas realizações que começaram com
o Safratec, ainda presencial, em janeiro,
reunindo cerca de 6.000 pessoas. De-
pois, com a pandemia, eventos remotos
foram promovidos como o Dia de Campo
de Inverno Digital e outras iniciativas em
que a troca de informações foi mantida
junto a outras 6.000 pessoas aproxima-
damente.

PROJETOS - Da mesma forma, projetos
técnicos da cooperativa como o PAPS
(Programa de Aumento de Produtivi-
dade Sustentável de Soja), o prêmio de
produtividade, o ILPF e outros, não pa-
raram. Pelo contrário, até foram forta-
lecidos, caso da produção de trigo
branqueador em que mais produtores
participaram, o sorgo que entrou como
opção de inverno e o projeto de produ-
ção de carne precoce premium. 

GANHOS - Todos trouxeram oportuni-
dades de ganhos aos cooperados. Outra
iniciativa é o Programa de Renovação
Sustentável (reforma de áreas de cana-

viais com soja) com aumento significa-
tivo em relação ao ano anterior, propor-
cionando oportunidade de expansão de
área aos cooperados.

SUPER SOLO - O Projeto Super Solo,
que teve a parceria da Embrapa, gerou
inúmeras informações sobre o solo, algo
que só uma cooperativa comprometida
com o desenvolvimento regional procura
desenvolver.

NA TV - E também, inúmeras reporta-
gens que o programa de televisão RIC
Rural apresentou ao longo do ano para
todo o estado, sobre a Cocamar, em um
inovador formato de orientação aos pro-
dutores e também as produzidas em
parceria com o Rally Cocamar de Pro-
dutividade, realização essa que, em seu
sexto ano consecutivo, percorre as re-
giões da cooperativa para demonstrar
as boas práticas agropecuárias.
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EVENTOS

Foram promo vidos, mesmo que de forma remota, mais de 60 eventos técnicos
sobre diversas culturas como soja, milho, trigo, mandioca, café e laranja

2020, um ano de
desafios e realizações 





A
sustentabilidade é algo que vai
ficando comum nas proprieda-
des rurais brasileiras, onde os
produtores investem cada vez

mais em boas práticas agropecuárias. O
Rally Cocamar de Produtividade esteve
em Umuarama (PR), onde visitou o coo-
perado Gérson Bórtoli. Um dos pilares
da sustentabilidade, nesse caso, está no
fato de Bórtoli ser um produtor essen-
cialmente cooperativista. Ele é um dos
participantes do Programa de Produção
de Carne Precoce Premium lançado em
setembro deste ano pela Cocamar.

SOLOS ARENOSOS - Desde 2003 o
produtor trabalha com o sistema de in-
tegração lavoura-pecuária. Graças a es-
se formato inovador, no qual é asses-
sorado pela cooperativa, ele se destaca
na região por suas altas médias de pro-
dutividade de soja, mesmo cultivando
solos arenosos, ficando sempre entre
os primeiros colocados nos concursos
realizados pela Cocamar, competindo in-
clusive com produtores da terra roxa.
São 423,5 hectares com a oleaginosa,
onde a média tem se situado ao redor
de 66 sacas por hectare.

ANIMAIS PRECOCES - Na pecuária, o
rebanho é formado por animais de cru-
zamento industrial de nelore e angus,
terminados precocemente e que asse-
guram ao mercado uma carne de quali-
dade especial por sua maciez e sabor. O
produtor faz o ciclo completo - cria, re-
cria e engorda - e tem investido na pre-
cocidade. Com o programa, ele já havia
comercializado 60 cabeças até o início

de dezembro. São animais de até 22
meses e com 20 arrobas em média,
abatidos no Frigorífico Argus, de São
José dos Pinhais, parceiro da Cocamar.

NÃO HAVIA INCENTIVO - Segundo Gér-
son, a pecuária vinha sendo a parte frá-
gil da integração lavoura-pecuária, pois
os produtores ficavam sujeitos aos pre-
ços oferecidos pelos frigoríficos e não
recebiam nenhuma compensação pela
qualidade diferenciada da carne. “Era
um sonho do pecuarista ter todo o su-
porte da cooperativa, pois não havia se-
gurança na ponta final.” Com o progra-
ma, ele diz que se sente estimulado a in-
vestir cada vez mais na qualidade da
carne, lembrando que animal bom é
aquele que apresenta precocidade e
também genética e bom acabamento.

MAIS RENTABILIDADE - O cooperado
diz que, até o momento, só tem motivos
para satisfação. Enquanto nos frigorífi-
cos o aproveitamento de carcaça era de
54% em média, no programa desenvol-
vido pela Cocamar esse índice subiu para
57%, o que se converte em melhor re-
muneração. Cada ponto percentual re-
presenta R$ 5,00 a mais por arroba.
Assim, um animal com 20 arrobas de
peso resultará em um ganho adicional
de R$ 100.

CRITÉRIOS - De acordo com o médico-
veterinário Ricardo Reghini, que presta
assistência ao produtor, o objetivo do
programa é padronizar os rebanhos, tra-
balhar apenas com animais de idade infe-
rior a 24 meses, avaliados pela dentição,

com gordura uniforme e na faixa de peso
de 19 a 22 arrobas. “A Cocamar garante
orientação técnica qualificada para que
os pecuaristas se especializem na produ-
ção de animais precoces, incluindo nutri-
ção e sanidade, sempre atrelando isso ao
fornecimento de insumos”, explica. De
acordo com a Cocamar, em 2021 o pro-
grama ganha velocidade e a previsão é
abater 8 mil animais.

SOJA E CARNE - Com isso, em meio a
tanto profissionalismo, o cooperado
Gérson Bortoli avança ainda mais em
sustentabilidade, faturando com soja e

fazendo da pecuária uma atividade ainda
mais rentável.

RALLY COCAMAR - Patrocinam a edi-
ção 2020/21 do Rally Cocamar de Pro-
dutividade: Basf, Fairfax Brasil Seguros
Corporativos, Viridian Fertilizantes, Si-
credi União PR/SP e Zacarias Chevrolet
(principais), Texaco Lubrificantes, Estra-
tégia Ambiental, Cocamar Máquinas,
Cocamar Irrigação, Nutrição Cocamar e
Zoetis (institucionais), com o apoio do
Comitê Estratégico Soja Brasil (Cesb),
Aprosoja-PR e cooperativa de serviços
de agronomia Unicampo.

Com profissionalismo, Gérson Bor toli avança em sustentabilidade,
ganhando com soja e fazendo da pecuária uma atividade ainda mais rentável

Cooperado fatura mais com animal precoce 

Com o programa, produtor diz que se sente estimulado
a investir cada vez mais na qualidade da carne

RALLY COCAMAR
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P
or causa da pandemia do novo
coronavírus, a tradicional Co-
pa Cocamar de Cooperados,
disputada há 36 anos, foi rea-

lizada com um formato diferente em
2020. A decisão do futebol aconteceu
no dia 19 de dezembro.

VIDEOGAME - Em lugar dos gramados,
entrou em cena o videogame (PS4).
Isso mesmo, a competição que todos
os anos reúne milhares de participan-
tes, ganhou uma versão digital e o re-
sultado  surpreendeu a organização.
No futebol, 16 municípios foram repre-
sentados.

EDIÇÃO HÍBRIDA - Para o gerente de
cooperativismo, João Sadao, a Cocamar
soube aproveitar o sucesso dos jogos
eletrônicos, que ganharam um grande
número de adeptos nos últimos anos.
No caso da competição da cooperativa,
a adesão maior foi dos jovens, principal-
mente de filhos de produtores. “Para os
próximos anos deveremos trabalhar
com uma edição híbrida, mantendo o es-
porte presencial, mas, incluindo as dis-
putas digitais a pedido do público jo-
vem”, comentou o gerente.

DISPUTA - Dois jogadores da mesma
cidade, Cambé, disputaram o título,
que ficou com Paulo Henrique Brusa-
ferri. Produtor de grãos no município,
ele havia passado por Bruno Fabian
Spoladore, de Londrina, na semifinal,
por 4 a 0. Na decisão, venceu Cristofer
Eduardo de Lima Peruzi por 3 a 1. “Eu
sempre gostei de futebol de campo,
mas estou me dando melhor com o ele-
trônico”, disse. As partidas foram
transmitidas ao vivo pelo canal da coo-
perativa no Youtube.

TRUCO - Além do futebol, a edição
2020 da Copa Cocamar contou tam-
bém com torneio de truco - igualmen-
te virtual -, que reuniu representantes
de 28 municípios.  

EVENTO

Para os próximos anos, cooperativa deve trabalhar com uma edição híbrida,
mantendo o espor te presencial e incluindo as disputas digitais a pedido dos jovens

Cambé vence a Copa Cocamar virtual 

A decisão do futebol aconteceu no dia 19 de dezembro
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CLASSIFICAÇÃO FINAL

FUTEBOL

1º) Paulo Henrique Brusaferri 
(Cambé)

2º) Cristofer Eduardo de Lima Peruzi 
(Cambé)

3º) Higor José Mulati (Ourizona) e
Bruno Fabian Spoladori (Londrina)

TRUCO

1º) Jeferson Aparecido Fanhani
(Arapongas)

2º) Conrado de Mello Magi
(Ourizona) 

3º) Arlindo Osvair Benetoli
(Pitangueiras)

Em paralelo ao futebol aconteceu tam-
bém, pela primeira vez, a tradicional tru-
cada, igualmente virtual. Com repre-
sentantes de 28 municípios, a competi-
ção foi realizada em duas etapas, nos
dias 13 e 17 de dezembro. 

O campeão foi Jeferson Aparecido Fa-
nhani, de Arapongas, seguido de Conra-

do de Melo Magi, de Ourizona, na se-
gunda colocação. Em terceiro, Arlindo
Asvair Benetoli de Pitangueiras. 

Jéssica Savitzki Calciolari, foto abaixo,
de Ibiporã, única mulher a competir da
trucada, ficou entre os quatro primeiros
classificados. “Agradeço à Cocamar pela
oportunidade de participar”.

Os vencedores do Truco 





D
urante a semana de 7 a
14/12, a Cocamar promoveu
o 1º Workshop Virtual do FIC
(Felicidade Interna do Coope-

rativismo) com a participação de 300
colaboradores do complexo industrial e
empresas coligadas.

CORAÇÃO - Pela sua importância, a
etapa é considerada o “coração do
FIC”, programa no qual a cooperativa
é pioneira no segmento agropecuário
paranaense, sendo também chamado
de “Felicidade Interna da Cocamar”.  

SUGESTÕES - Em razão da pandemia,
o workshop acontece de forma vir-
tual. É o momento em que os colabo-
radores têm a oportunidade de apre-
sentar sugestões de melhorias no am-
biente de trabalho que venham a im-
pactar na própria vida deles. Para
isso, foram motivados a refletir sobre
o que precisariam fazer para ter um
ambiente mais feliz e bom para se tra-
balhar.   

DESDE 2018 - A Cocamar ingressou
no programa em 2018, começando
pela Indústria de Fios de Algodão; na
sequência, em 2019, o mesmo foi es-
tendido para as unidades operacionais
e, neste ano, incluiu o Complexo In-
dustrial e Coligadas. O workshop
prossegue em 2021 e, por causa da
pandemia, os organizadores estão de-
finindo uma programação, que poderá
continuar sendo virtual ou híbrida. Fal-
tam ainda 30 turmas de 30 colabora-
dores (930 no total), mas a expec-
tativa é que essa etapa seja concluída
ao final do primeiro semestre do pró-
ximo ano.

VIRTUAIS - Todas as etapas da aplica-
ção do FIC no Complexo Industrial e Co-
ligadas, até o momento, foram virtuais,
atendendo aos protocolos de segu-
rança. Entre as atividades realizadas
estão reuniões de alinhamento, lança-
mento para as novas áreas, treina-
mentos com felicitadores e aplicação
de pesquisa.

PESSOAS QUE TRABALHAM FELIZES -
O FIC é implementado pela cooperativa
Pluricoop e Sescoop/PR. Segundo a
presidente da Pluricoop, Cleide Apare-
cida Bulla, “pessoas que trabalham fe-
lizes são mais produtivas, mais cria-
tivas e inovadoras, mais flexíveis e
abertas a mudanças, mais envolvidas e
comprometidas”.

DIMENSÕES - A metodologia contem-
pla nove dimensões: Padrão de Vida,
Governança, Educação, Saúde, Meio
Ambiente, Cultura, Vitalidade Comuni-
tária, Uso do Tempo e Bem-estar Psi-
cológico. 

PRODUTIVO - O gerente executivo com
operação de produtos e obras, Márcio
Kloster, participou da turma 5, no dia
11/12 em companhia de colegas da
cooperativa, todos da Administração
Central, de vários departamentos e
com diferentes funções exercidas.
“Essa diversidade de colaboradores
participantes da turma e depois no

grupo de discussão foi extremamente
produtiva e importante para entender-
mos a importância do projeto para o
conhecimento das dificuldades ou limi-
tações existentes para todos e tam-
bém as oportunidades que acontecem
para o quadro funcional”, comentou
Kloster.

FACILITOU - O gerente executivo men-
cionou ainda que as informações discu-
tidas em grupo tornaram-se mais
coerentes e enriqueceram o trabalho
que está sendo desenvolvido. Ele des-
tacou também que a metodologia utili-
zada facilitou o trabalho dos grupos de
discussão, permitindo a participação de
todos através de suas opiniões, inde-
pendentemente do cargo exercido pelo
colaborador. “Eu me senti muito à von-
tade para opinar e ouvir opiniões diver-
sas sobre as nossas atividades de
trabalho e com isso passarmos infor-
mações que irão contribuir para o
nosso objetivo, cujo lema é: ser Coca-
mar é ser mais feliz”.

COOPERATIVISMO

Colaboradores têm a opor tunidade de apresentar sugestões de melhorias
no ambiente de trabalho que venham a impactar a vida de todos 

Workshop virtual da
Felicidade Interna (FIC)
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A
Cocamar perdeu no dia 26 de
novembro um dos mais antigos
e queridos cooperados em ati-
vidade: João Delorenzo Filho,

que era também pioneiro de Maringá.
Aos 86 anos, seu João tinha história:
acompanhou a evolução da Cocamar
desde a década de 1970 e também, a
partir de 1979, da Sociedade Rural de
Maringá, da qual foi um dos fundadores
e diretor ao longo de várias gestões. Em
1985, ele participou da fundação da
Credimar, a cooperativa de crédito que
hoje é a Sicredi União PR/SP, uma das
maiores em seu setor no país. 

FORÇA DE UM NOME - Seu João e a
esposa dona Anna Maria da Silva resi-
diam em Maringá (PR) mas iam perio-
dicamente a Guaranésia (MG), onde
mantinham propriedade e negócios. Es-
tavam sempre cercados pelos filhos,
netos e de uma legião de amigos.
Quando completou 80 anos, em 2014,
foi homenageado pela família com uma

biografia intitulada A Força de um
nome. 

SEGUINDO OS PASSOS - Ainda jovem,
decidiu seguir os passos de um de seus
melhores amigos, Constâncio Pereira
Dias [presidente da Cocamar de 1971
a 1985), que se mudara com os irmãos
Werther e Walter para a região de Ma-
ringá com o intuito de fazer a vida em
um lugar em franco desenvolvimento.
No ano de 2014, em entrevista ao Jor-
nal Cocamar, ele se recordou disso. 

OPORTUNIDADES - “Eu saí de Guarané-
sia com 25 anos, a cidade lá não ofere-
cia muitas oportunidades. O Werther e
o Constâncio se formaram no mesmo
ano e vieram para cá. Quando o Werther
me disse que viria para o Paraná, eu falei
pra ele: ‘vê se arruma um trem para
mim lá’. Ele arrumou um serviço para
mim com o Leonel da Silva Bouga. Quem
trabalhava com ele era um japonês, o
Mariano Yutaka Sakamoto. 

PRIMEIRA IMPRESSÃO - A minha im-
pressão quando eu cheguei em Ma-
ringá não foi boa. Assustei. Cheguei de
noite, dez horas apagava a luz, que era
de motor... ai ai ai. Fiquei no segundo
andar do Hotel Pinheiros, onde hoje é
o Vila Rica, no segundo andar. Quando
abri a janela para ver a cidade, apagou
a luz. Não vi nada. E chuva que Deus
dava, porque naquela época chovia
bem. Era um lugar, como se diz, onde
a gente chorava e a mãe não escu-
tava.” 

COOPERATIVISMO -Muito dedicado e
trabalhador, seu João prosperou na
vida e se tornou agropecuarista, nunca
se distanciando da Cocamar, onde
todos tinham por ele um grande
apreço. 

0S 80 ANOS - Com seu jeito simples e
cativante, entremeando conversa séria
com muitas risadas, bem ao estilo mi-
neiro, ele registrou em suas lembran-

ças: “Quando meus filhos falaram em
comemorar meus 80 anos, eu falei:
não precisa não, vamos primeiro bati-
zar a netinha, filha da Silvia, que foi na
mesma época. Eles falaram: mas tem
que comemorar os 80 anos, pai. Eu
respondi: 80 anos é bom, mas depois
tem 81, 82, não tem problema.
Quando eu vi, fizeram uma festa. A Sil-
via disse que era um café às quatro
horas da tarde na casa dela. Vieram
parentes de fora, eu achando que era
só para o batizado. Eu nunca imaginei
isso. Juntou um monte de amigos, que
coisa doida: Luiz Lourenço, Luiz Bolota,
o Constancinho [filho de Constâncio}
veio de Guaranésia só pra isso...” 

DEIXA SAUDADES - Seu João gostava
demais dos amigos, muitos dos quais
partiram bem antes, caso dos diletos
Joaquim Romero Fuentes, Paolo Ra-
faele Farris e dos irmãos Constâncio e
Werther. Agora, foi a sua vez de deixar
saudades.
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MEMÓRIA 

Um dos mais antigos e queridos cooperados em atividade, acompanhou
a evolução da Cocamar, da Sociedade Rural e era pioneiro de Maringá

João Delorenzo Filho residia
em Maringá mas nunca 
deixou de ser mineiro 



A
s boas práticas paranaenses
relacionadas à prevenção da
Covid-19 foram catalogadas
em um relatório editado pelo

Serviço Social da Indústria (Sesi/PR),
do Sistema Federação das Indústrias
do Estado do Paraná (Fiep), que acaba
de ser publicado, destacando o tra-
balho de várias empresas - entre as
quais a Cocamar -, e conferindo a elas
o Selo Sesi ODS 2020.  

ESTIMULAR - De acordo com José
Antonio Fares, superintendente do
Sesi e do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e
que também responde pela diretoria
regional do Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial (Senai/PR), o Selo
Sesi ODS 2020 tem a finalidade de
“estimular as instituições paranaenses
a assumir o protagonismo na realiza-
ção de boas práticas para a prevenção
e combate da Covid 19”.

MITIGAÇÃO - O relatório cita que “A
Cocamar trabalhou, desde o primeiro
dia do anúncio feito pela OMS, em prol
da mitigação dos riscos para todos os
colaboradores, pois a cooperativa en-
tende a importância de todos os pro-
tocolos de saúde e da informação no
contexto da pandemia do novo coro-
navírus”.

PLANO - O texto menciona ainda que
“Com isso, [a Cocamar] descreveu o
Plano de Comunicação e Contingência
para assegurar aos colaboradores,
clientes, fornecedores e outros pres-
tadores de serviço, medidas preventi-
vas e procedimentos para minimizar o
impacto da pandemia na organização e
na população em geral”.

DESAFIO - “A Cocamar possui unida-
des distribuídas entre os Estados do
Paraná, Mato Grosso do Sul e São

Paulo, e o maior desafio desse projeto
foi alcançar e sensibilizar todas as uni-
dades de igual forma. Assim, com es-

tratégias de engajamento, foi possível
atingir 100% das unidades,” completa
o texto.
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GERAL

Equipe que
trabalhou em
prol da mitigação
dos riscos
para todos os
colaboradores

Cocamar recebe Selo Sesi ODS 2020



E
nquanto os irmãos André e
Bianca seguiram caminhos dife-
rentes dos pais, optando pela
Medicina e pela Economia, res-

pectivamente, Paulo Koiti Kamogari
Nakamura, de São Sebastião da Amo-
reira, decidiu seguir os passos do pai,
o cooperado Paulo Yoshio Nakamura. E
não só como produtor rural, mas como
cooperativista e empreendedor, se tor-
nando um dos mais jovens cooperados
da Cocamar. Agora, com 24 anos, in-
centivado pelo pai, busca alçar voo pró-
prio, fazendo seu pé de meia, adqui-
rindo suas próprias terras, mas sem
deixar de ajudar o pai.

PAIXÃO - Paulo sempre foi parceiro do
pai ajudando em todas as atividades na
propriedade rural da família, onde cul-
tivam soja, trigo e milho. Apaixonado
pela agricultura e desde pequeno
acompanha o pai no dia a dia da pro-
priedade rural, onde a família mora.
Vendo como o pai fazia, aos cinco anos
pegou sementes de milho e plantou sua
pequena lavoura atrás de casa, repe-
tindo isso por anos para colher milho
verde. 

TECNOLOGIA - Aos 13 anos já sabia di-
rigir trator e só não pilotava as máqui-
nas da família durante as operações
agrícolas porque o pai fazia marcação
cerrada. Lidar com a área operacional
sempre foi sua maior inclinação. E
quando o pai decidiu investir em mais
tecnologia, quando Paulo tinha uns 16
anos, adquirindo equipamentos de pre-
cisão, piloto automático e outros, o
fascínio aumentou.

APRENDIZADO - Todas as decisões na
propriedade, sejam sobre questões
econômicas ou técnicas, são tomadas

em conjunto pelos dois. Desde sempre,
o pai tem orientado Paulo sobre que
variedades plantar, como adubar, como
manejar, colher ou fazer os controles
fitossanitários, preparando-o para dar
continuidade a seu trabalho. E nos úl-
timos anos, passou a envolvê-lo cada
vez mais com as decisões do dia a dia.
“Isso é fundamental para não só garan-
tir a sucessão familiar, mas também a

continuidade de um trabalho com qua-
lidade e rentabilidade”, diz.

DESAFIOS MAIORES - Incentivado
pelo pai, Paulo já tem se lançado em
desafios maiores. Aproveitando a car-
reta adquirida pelo pai para o trans-
porte de grãos da propriedade, o
jovem cooperado passou a otimizar a
estrutura com o transporte de calcá-

rio para terceiros e outros serviços.
Com o dinheiro de um ano de trabalho,
deu entrada na compra de uma car-
reta zero, que financiou, pagando com
prestação de serviços, transporte,
além da compra e venda de calcário.
“Estou montando meu pé de meia.
Quero comprar minhas próprias ter-
ras e continuar crescendo com meu
pai”, planeja.

SUCESSÃO

Paulo Nakamura não só se tornou produtor rural e cooperativista
como o pai, mas, empreendedor nato, tem feito seu pé de meia 

Nos passos do pai,
mas em voo próprio
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Lidar com a área operacional sempre foi a maior inclinação do jovem cooperado
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A
cada safra, os agricultores
almejam que o clima benefi-
cie as plantações, mas nem
sempre  isso é possível.

Conscientes sobre os riscos climáti-
cos, muitos protegem as operações
por meio do seguro agrícola. Embora
quem invista em apólice torça para
não ter a experiência do sinistro,
quando uma intempérie assola o
campo, é preciso saber como agir. O
sinistro representa a materialização
do risco. É nessa hora que o produtor
precisa ser amparado pela segura-
dora e terá a confirmação de que
valeu a pena investir no seguro. No
entanto, para que o agricultor receba
o suporte necessário nessa fase deli-
cada, é preciso respeitar os procedi-
mentos do setor.

PRAZO ADEQUADO - De acordo com
Roberto Zuardi, responsável pela
área de sinistro agrícola da Fairfax
Brasil, é fundamental que o agricultor
entre em contato com o corretor de
seguros para informar o sinistro den-
tro de um prazo adequado. “O segu-
rado conhece a lavoura dele melhor
que ninguém. O produtor sabe
quando ocorre uma seca ou outro
evento além do normal. O que ele
precisa é comunicar o sinistro na

ocorrência do evento”, explica Zuardi.
“A seguradora tem que ser avisada
do sinistro pelo menos 15 dias antes
da colheita. Se o produtor avisar em
cima da hora, pode perder o direito à
indenização.”

PASSO A PASSO - Em caso de
tromba d’água, por exemplo, é impor-
tante que, no mesmo dia do evento,
o agricultor avise o corretor de se-
guros para que ele informe o sinistro
à seguradora. A partir dessa comuni-
cação, a seguradora tem um prazo de
24 horas para definir o perito que
atenderá ao chamado e prazo de 72
horas para entrar em contato com o
agricultor e agendar a vistoria preli-
minar a campo.

REDE DE PERITOS - “Temos uma rede
de peritos formada por engenheiros
agrônomos e técnicos agrícolas. Eles
sempre recebem orientações e pas-
sam por treinamentos para serem os
nossos olhos no campo. É uma rede
bem estruturada que conta com
150 peritos no Brasil inteiro”, conta
Zuardi.

PRIMEIRA VISTORIA - Em até 10
dias, o perito estará presente na fa-
zenda para averiguar a área assegu-

rada e fotografar a plantação. “A pri-
meira vistoria é bem simples, ela tem
como objetivo constatar que o evento
realmente aconteceu”, explica Zuardi.
A partir daí, o perito e o agricultor
manterão contato para agendar a vis-
toria final, que ocorrerá pouco tempo
antes da colheita. A apólice de seguro
agrícola multirrisco grãos da Fairfax
oferece cobertura contra chuva ex-
cessiva, geada, granizo, seca, ventos

frios, raio, incêndio, tromba d’água e
ventos fortes. Com a ocorrência de
um ou mais desses eventos climáti-
cos, a seguradora indeniza o produtor
de acordo com as perdas registradas
durante a colheita na área contra-
tada.

AVALIAÇÃO GERAL - Para calcular a
média ponderada de produtividade, o
perito fará uma avaliação geral da

FAIRFAX

Conheça os prazos e procedimentos para comunicar a ocorrência de
sinistro e não correr o risco de perder a indenização do seguro agrícola

O passo a passo do sinistro rural

Roberto Zuardi, responsável pela área de sinistro agrícola 
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plantação. “O perito não acompanha
a colheita inteira, ele faz uma amos-
tragem, passando por todos os pon-
tos da área da maneira mais ho-
mogênea possível. Depois o perito
envia amostras para classificação dos
grãos”, explica Zuardi. O produtor re-
ceberá do perito uma cópia do laudo
da vistoria. Por fim, a seguradora
precisa receber um aviso de término
de colheita e utilizará o resultado da
análise de grãos para determinar o
valor que será pago ao produtor, con-
forme os parâmetros determinados
durante a contratação da apólice.
“Somos muito claros nos nossos re-
tornos. Passamos para o segurado
todos os cálculos que embasaram a
indenização, com base no que foi con-
tratado”, diz Zuardi.

PRAZO - O prazo é uma questão que
ainda pode causar confusões nos pro-
cessos de sinistro. O ideal é que a co-
municação seja feita ao menos 15
dias antes da colheita. Mas claro que
há exceções. Se houver uma chuva de
granizo faltando apenas três dias
para a colheita, por exemplo, o prazo

seria flexibilizado para periciar o lo-
cal. Sempre prevalece a boa-fé por
parte do produtor de comunicar o si-
nistro rapidamente e a análise de
cada caso.

AVISO TARDIO - Os problemas ocor-
rem quando o aviso é feito tardia-
mente. Às vezes, o produtor pode
observar a ocorrência de uma seca,
por exemplo, mas ficar esperançoso
acreditando que a plantação vai se
recuperar e só comunicar o sinistro
às vésperas da colheita. Nesse caso,
o produtor inviabiliza a perícia e ficará
configurado o chamado “aviso intem-
pestivo”, exonerando a seguradora
do dever de indenizar. Essa é uma
regra muito clara que está prevista
no Código Civil brasileiro, no Art.
771, determinando que “sob pena de
perder o direito à indenização, o se-
gurado participará o sinistro ao se-
gurador, logo que o saiba, e tomará
as providências imediatas para mino-
rar-lhe as consequências”.

REPLANTIO E DANOS - Existem ainda
outras possibilidades, como o sinistro

durante o plantio. É importante frisar
que o produtor só deve plantar após
a chegada das chuvas, pois não há
cobertura para o risco de secas
nessa etapa. Durante a semeadura,
os riscos cobertos são chuvas exces-
sivas, tromba d’água, granizo e gea-
da. Se houver sinistro durante o
plantio, a seguradora vai acelerar o
atendimento para respeitar a janela
de zoneamento climático, com um
prazo de até cinco dias para periciar
a área e então pode indenizar o pro-
dutor, arcando com os custos dos in-
sumos para o replantio na área. 

SECAS - As secas e demais cobertu-
ras previstas na apólice multirrisco
grãos passam a ser consideradas
após o estádio de produção V1 nas
plantações de soja, a partir do está-
dio V3 para o milho e, para o trigo,
somente após a elongação. O produ-
tor também deve saber que, após o
sinistro para replantio, haverá uma
redução de IS (importância segu-
rada), que é o valor máximo estimado
para indenização. O agricultor pode
recompor o valor do prêmio ou optar

por manter as condições da apólice,
mas ciente de que, se houver um
novo sinistro ao longo da safra, a in-
denização será menor.

RISCOS NOMEADOS - Há também
as apólices de riscos nomeados, que
consideram as coberturas em vez do
cálculo ponderado de produtividade.
Como exemplo, essa modalidade
pode assegurar a produção de uvas
contra geadas. Nesse caso, o pro-
cesso de sinistro é diferente, com-
posto por apenas uma vistoria do
perito que qualifica o dano direto de
imediato.

AGILIDADE – Independentemente do
tipo de apólice, a Fairfax atua de for-
ma ágil e eficiente. Segundo Zuardi,
não há burocracia no processo de si-
nistro porque 100% das propostas
de seguro são analisadas por equipe
de subscrição própria, com atuação
criteriosa e preditiva. “Quando rece-
bemos o aviso de encerramento de
colheita, está tudo pronto para a in-
denização ser paga. O fluxo normal
do processo é muito rápido.”



E
m meio a pandemia da Covid-19,
o agronegócio foi o motor da
economia brasileira alavancando
o PIB do país. Dados do Centro

de Estudos Avançados em Economia
Aplicada (CEPEA), em parceria com a
Confederação da Agricultura e Pecuária
do Brasil (CNA) indicaram, até julho de
2020, um crescimento de 6,75% do
PIB do agronegócio brasileiro, enquanto
setores como indústria e serviços apre-
sentaram retração. 

EMPREGOS E RIQUEZAS - Nesse pe-
ríodo o agronegócio tem sido um gera-
dor de empregos e riquezas para os
mercados interno e externo. No pri-
meiro semestre de 2020, o agronegó-
cio foi o setor que mais gerou empregos
com carteira assinada, abrindo aproxi-
madamente 62,6 mil novas vagas, en-
quanto o país teve uma redução de 1,2
milhão de postos de trabalho, conforme
os dados da Confederação da Agricul-
tura e Pecuária do Brasil (CNA).   

RECORDE - Além disso, a safra de grão
2019/20 deve ser recorde, sendo lide-
rada pela soja e seguida pelo milho, dois
dos principais itens de exportação do
agronegócio brasileiro. A estimativa é
de 253 milhões de toneladas, conforme
a Companhia Nacional de Abastecimento
(CONAB). Outro grande recorde atin-
gido no país foi o de exportação do agro-
negócio, que ampliou mercado, apesar
da pandemia.

CAMPO DE TRABALHO - Para a enge-
nheira agrônoma Cristiane Mendes da
Silva Reis, coordenadora do Curso de En-
genharia Agronômica da FEITEP, o agro-
negócio brasileiro tem se mantido como
fonte de boas notícias, atingindo safras
recordes e ganhando cada vez mais peso
nas exportações e no PIB do país. “Com
a pandemia da Covid-19, a população
mundial compreendeu que a agricultura
é fundamental e que o Brasil é um dos
grandes protagonistas no aumento da
oferta global de alimentos. Assim, com o

mercado de trabalho aquecido e com boa
absorção de mão-de-obra da área de
Ciências Agrárias, o Brasil aumenta os
campos e as possibilidades de atuação
deste profissional”, ressalta.

FORÇA DO AGRO - Ela complementa
que, sem sombra de dúvidas, a pande-
mia da Covid-19 deve deixar marcas ne-
gativas na economia do Brasil, porém, o

agronegócio brasileiro pode  sair maior
dessa crise mundial por ser um parceiro
no fornecimento de alimentos em qual-
quer momento e pela qualidade dos pro-
dutos agrícolas, devido ao trabalho in-
cansável do produtor rural, a tecnologia
agrícola e os profissionais altamente ca-
pacitados. “Mais uma vez, é a força do
campo ajudando o país a sair mais rápido
da crise”, conclui.
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Ao gerar emprego, renda e movimentar a economia impulsionando o PIB e as
exportações em meio a pandemia, o país pode sair mais rápido da crise

A força do campo na pandemia
AGRONEGÓCIO

Cristiane Mendes da Silva Reis, coordenadora do
Curso de Engenharia Agronômica da FEITEP
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Nesta mesma coluna já falei sobre a
arbitragem no agronegócio. Agora
irei discorrer poucas linhas sobre a

mediação, pois o espaço não me permite,
haja vista, tratar-se de um assunto extenso.

As tecnologias têm contribuído de forma
significativa com a rentabilidade, produtivi-
dade e qualidade de vida do produtor e da
sua equipe. O produtor precisa estar aten-
to às tendências do mercado e às tecnolo-
gias lançadas. As novidades surgem em
tempo recorde e o profissional também
precisa se atualizar constantemente.

SOLUÇÃO DE CONFLITOS -Mas o avanço
não vem somente na área tecnológica, na
área jurídica a mediação vem na vanguarda
da solução de conflitos, através de méto-
dos consensuais, vem dando maior celeri-
dade, apresentando resultados e menores
custos para os litigantes.

O QUE É - Então, o que é Mediação? A me-
diação é um método alternativo de resolu-
ção de conflitos por meio do qual é possível
resolver um conflito sem que seja neces-
sária a interferência do Estado - leia-se
Justiça. Prevê a participação de uma ter-
ceira figura, o mediador, neutro e imparcial,
que auxilia as partes no diálogo rumo ao
acordo. É um meio consensual, que envolve
a cooperação voluntária dos participantes,
através de um procedimento organizado,
ainda que oral e informal, otimizado e auxi-
liado pelo mediador.

DIREITOS PATRIMONIAIS - A mediação foi
consolidada com a entrada em vigor do Có-
digo de Processo Civil em 2015. São regu-
lamentadas pelas leis 9.307 de 1996 e
13.140 de 2015, respectivamente. Os
métodos adequados de resolução de con-
flitos são utilizados para dirimir litígios re-
lativos a direitos patrimoniais disponíveis.

OBJETIVO - O objetivo da mediação é pres-
tar assistência na obtenção de acordos,
que poderá construir um modelo de con-
duta para futuras relações, num ambiente
colaborativo em que as partes possam dia-
logar produtivamente sobre seus interes-
ses e necessidades.

DESAFIOS - No setor do agro os desafios
são proporcionalmente enormes quanto a
sua importância. As oscilações econômicas
e comerciais, além das climáticas, trazem
prejuízos e conflitos para o setor. O que
causa, sem sombra de dúvidas, a judiciali-
zação de milhares de ações envolvendo
questões como endividamento bancário,
safras, logística, questões ambientais, tri-
butárias, indenizações, etc.

POR ANOS - Tais ações se arrastam ao
longo dos anos frente aos altos níveis de li-
tigiosidade e aumentam ainda mais o nível
do tripé do sofrimento da ação judicial: psi-
cológico, temporal e financeiro, desaguando
muitas vezes na quebra de vínculos familia-
res, comerciais e, em último caso, a invia-
bilização da própria atividade.

EM EVOLUÇÃO - A utilização dos métodos
adequados de resolução de conflito no se-
tor do agronegócio encontra-se em evolu-
ção e tem se mostrado como instrumentos
indispensáveis para o desenvolvimento se-
guro do agronegócio no país, corroborando
para o crescimento da economia nacional.
Existem duas formas de mediação, quais
sejam: mediação judicial e extrajudicial.

MEDIAÇÃO JUDICIAL- Ocorre no âmbito
judicial, As audiências são realizadas por um
mediador indicado pelo o juiz. O juiz desig-
nará a audiência de mediação quando re-
ceber a petição inicial, numa tentativa
pré-processual de solução do litígio. Caso
contrário, o processo seguirá em curso
normal.

MEDIAÇÃO EXTRAJUDICIAL - É buscada
espontaneamente pelas partes que estão
envolvidas no problema e que não conse-

guem resolvê-lo. O mediador é escolhido
pelas partes. Este, com técnicas de pacifi-
cação, facilitará o diálogo para que as par-
tes envolvidas no conflito evidenciem esfor-
ços para encontrar solução ao impasse.
Assim preserva os relacionamentos que
precisam ser mantidos.

SEM CONTROLE - Vale dizer, que ao de-
mandar na justiça, as partes perdem o con-
trole sobre o resultado do processo, tendo
em vista que a decisão cabe agora a uma
terceira pessoa, o estado-Juiz, e na maioria
das vezes as decisões proferidas acabam
por não agradar ambas as partes, ini-
ciando-se um novo conflito que se arras-
tará pelos tribunais.

NEGOCIAÇÃO - Já a mediação pode ser de-
finida como uma negociação facilitada ou
assistida por uma pessoa neutra ao conflito
ou por um painel de pessoas sem interesse
na causa, para se chegar a um acordo.
Esse mediador ou uma equipe de mediado-
res neutros ao conflito, utilizando-se de
técnicas adequadas, irão auxiliar as partes
e seus procuradores a chegarem a um
acordo. 

TODOS GANHAM - Com esse método mo-
derno, seguro, sigiloso e eficiente todos os
envolvidos ganham. Ganha o Poder Judiciá-
rio com a diminuição das demandas, ga-
nham as partes que economizam tempo e
dinheiro, ganham os advogados que rece-
bem seus honorários contratuais antes do
transito e julgado do processo, a empresa
diminui seu passivo contencioso e evita
novas demandas.

CUIDADOS - Um administrador diligente,
na fase pré-contratual, consulta um advo-

gado de confiança para que sejam tomados
todos os cuidados na elaboração da cláu-
sula compromissória. Em geral, no momen-
to da negociação contratual, a tarefa do
advogado se contrapõe à expectativa das
partes, com esta contrastando. Enquanto
estas dão vazão à sua ansiedade de con-
cretizar um negócio.

EQUILÍBRIO - Cabe ao advogado, nesse
exato momento, manter-se equidistante da
euforia dos que, com justa razão, celebram
o sucesso da negociação para assegurar-
se de que, em sendo a mediação o meca-
nismo escolhido para a solução de contro-
vérsias, a cláusula compromissória a ser
inserida no instrumento contratual reflita
adequadamente a intenção almejada pelas
partes.

PARÂMETROS - Assim sendo, é justo que
se questionem quais os parâmetros que
podem dar a segurança de que o que se
ajuste seja expressão da vontade e acordo
das partes e, sobretudo, que o teor da
cláusula compromissória contribua de for-
ma positiva para o desenrolar de todo o
procedimento da mediação. Assim, o re-
gulamento de mediação e arbitragem su-
gere a redação de três categorias de
cláusulas, sendo: Cláusula Padrão, Cláu-
sula Detalhada e Cláusula Padrão Escalo-
nada MedArb.

BOA REDAÇÃO - Outrossim, a cláusula de
mediação bem redigida, com clareza e
precisão do escopo e termos, há de agre-
gar inúmeras vantagens a todo o proce-
dimento da mediação, lembrando-se sem-
pre de seu efeito vinculativo para as par-
tes, seus sucessores e cessionários a
qualquer título.

RESOLUÇÃO - Portanto, é importante que
o setor do agronegócio saiba que seus con-
flitos podem ser resolvidos de forma rápida
e segura, bastando apenas que busquem
profissionais de sua confiança e capacita-
dos em mediação de conflitos.

Alexandre Raposo
Tel: (44) 3346-0934
e-mail: a.raposo@alexandreraposo.adv.br

É importante que o setor do agronegócio saiba que seus
conflitos podem ser resolvidos de forma rápida e segura,
bastando apenas que busquem profissionais de sua
confiança e capacitados em mediação de conflitos.

OPINIÃO

Com técnicas adequadas, esse método moderno, seguro, sigiloso e eficiente
auxilia as partes a chegarem a um acordo onde todos os envolvidos ganham

A mediação como ferramenta
alternativa para resolução de conflitos



A
Cocamar Máquinas - conces-
sionária John Deere nas re-
giões norte e noroeste do
Paraná - inaugurou dia 15/12

uma loja em Andirá, município a 118
quilômetros de Londrina.

SOLENIDADE - Transmitida pelo canal
da Cocamar Máquinas no Youtube, a
solenidade contou com a participa-
ção do presidente executivo e do vice-
presidente executivo da Cocamar
Cooperativa Agroindustrial, respecti-
vamente Divanir Higino e José Cícero
Aderaldo, do superintendente de con-
cessionária, Arquimedes Alexandrino,
e do presidente da John Deere Brasil,
Paulo Herrmann.

CRESCIMENTO - Sediada em Ma-
ringá, a concessionária conta atual-
mente com instalações em Paranavaí,
Cambé, Ivaiporã, Apucarana e Cornélio
Procópio, além de lojas Express em
Querência do Norte, São Jorge do Ivaí
e São Pedro do Ivaí. A empresa da Co-
camar finaliza o ano com um fatura-
mento de R$ 350 milhões, 40% a
mais em comparação a 2019, como
resultado de crescimento em partici-
pação de mercado.

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS - “Esta-

mos levando para Andirá as melhores
soluções tecnológicas para apoiar os
produtores no desenvolvimento de
suas atividades”, comentou o presi-
dente Divanir Higino.

POTENCIAL - O superintendente Ar-
quimedes Alexandrino observou que a
loja vai atender a uma região com
grande potencial, compreendendo 13
municípios, onde o cultivo de grãos
ganha cada vez importância e precisa
de modernas tecnologias.

Loja vai atender a uma região com grande
potencial, compreendendo 13 municípios

EXPANSÃO

A empresa finaliza o ano com faturamento de R$ 350 milhões, 40% a mais
em comparação a 2019, com crescimento em par ticipação de mercado

Cocamar inaugura loja em Andirá
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Por Elizeu Vicente dos Santos (*)

E
m um cenário onde o desafio é ali-
mentar cerca de 10 bilhões de
pessoas até o ano de 2050, se-
gundo a Organização das Nações

Unidas para Alimentação e Agricultura
(FAO), é inevitável pensar na agricultura
como um dos protagonistas, sendo este
um dos setores com maior responsabili-
dade para vencer o desafio. No mesmo
patamar de importância se encontra o
uso de tecnologia, sendo essa uma das
principais, se não a mais importante
aliada para superar as dificuldades desse
enorme desafio. 

PEOSUTIVIDADE - Não chega a ser uma
novidade a preocupação que temos em
relação à adoção da tecnologia no
campo, pois hoje temos uma agricultura
ainda rentável. Porém, para atingir gran-
des produtividades, busca-se cada vez
mais utilizar uma grande carga, muitas
vezes excessiva, de recursos e insumos
para chegar aos níveis de produtividade
almejados, vide Gráfico 1. 

MAIS COM MENOS - É exatamente
nesse contexto que a Tecnologia, através
de suas ferramentas, tem sua maior
oportunidade, ou seja, promover uma
mudança de práticas e cultura no
campo, permitindo produzir mais com
menos. Menos recursos, custos, impac-
tos ambientais e mais rentabilidade, pro-
dutividade e sustentabilidade. 

TELEMETRIA - Dentre as ferramentas
que a tecnologia trouxe para o campo,
uma que veem se destacando muito é a

Telemetria, essa que justamente faz
muito sentido em dias como o qual vive-
mos hoje, em plena pandemia gerada
pelo COVID-19, onde estamos reapren-
dendo a nos relacionar, estudar e princi-
palmente a trabalhar. Temos que estar
“por dentro de tudo”, porém, na maior
parte das vezes, sem estar perto. Ou
seja, precisamos de algo que nos “co-
necte” com o que acontece fora do
nosso campo de visão tradicional, mas

que pode ser visto de forma muito clara
e rápida em um novo campo de visão,
que agora é virtual. 

“ENXERGAR” - Hoje a telemetria é jus-
tamente a ferramenta que permite ao
produtor, mesmo que a quilômetros de
distância, “enxergar”, como se estivesse
dentro da cabine do equipamento, tudo
que acontece no desenrolar das suas
operações agrícolas. 

FORMULA 1 – É possível fazer uma ana-

logia com um esporte amplamente co-
nhecido que é a Fórmula 1. Os carros
que ali competem chegam a possuir até
60 sensores espalhados ao longo da sua
estrutura, o que hoje não é muito fora
do que uma máquina agrícola carrega,
cerca de 30 controladoras, sendo que
cada uma monitora e recebe informa-
ções de diversos sensores, sendo estes
responsáveis por captar informações re-
lativas ao desempenho do equipamento
e transmitir para equipe que está no box. 

INFORMAÇÕES - Dessa forma, os en-
volvidos estão recebendo uma infinidade
de dados, que em tempo real, são trans-
formados em informações para tomada
decisões futuras ou até mesmo em
tempo real. Esta situação hoje é uma re-
alidade em boa parte de nossas lavouras,
e, de certa forma, chegou ao campo com
maior sofisticação que na Fórmula 1.
Hoje, grande parte dos equipamentos
agrícolas de médio e grande porte pode
usufruir da telemetria para enviar infor-
mações do funcionamento e desempenho
do equipamento como temperaturas do
sistema, rotação do motor, consumo de
combustível, uso das tecnologias embar-
cadas, códigos de falhas, entre outras. 

INTERAÇÃO - Porém, o diferencial é que
a telemetria, em especial fornecida pela
John Deere, cujo nome comercial é co-
nhecido como JdLink, proporciona tudo
que foi mencionado acima, e vai além,
trazendo a possibilidade de interação
com equipamento, ou seja, é possível
realizar ajustes remotos, acessar a tela
do equipamento através de um smart-

phone, enviar e receber dados agronô-
micos e mapas de prescrição (taxa va-
riável), tudo isso de forma totalmente
remota e em tempo real. 

BENEFICIOS - É evidente os benefícios
que a telemetria pode nos oferecer ao
nos levar para dentro da cabine do equi-
pamento, mesmo estando a quilômetros
de distância. Porém, ainda existem ou-
tras vantagens de usufruir da teleme-
tria, que foram quantificadas e colocadas
em evidência pelo BNDES. A instituição,
através de uma ótima pesquisa, quanti-
ficou e detalhou esses ganhos, que po-
dem chegar a uma economia de 4,3%
no volume de sementes utilizado, redu-
ção de 1,2 L/hora de gastos com com-
bustível, menos 20 kg/ha com perdas em
geral, além de ganhos de R$14,30/ha
através da rastreabilidade, números que
ao final chegam a um ganho global ao
produtor de R$113,00/ha.

ALIMENTAR O MUNDO - Diante de toda
essa imersão de tecnologia no campo
cabe a nós consumidores, produtores e
trabalhadores do campo buscarmos for-
mas de, assim como na Formula 1,
transformar dados em informação para
que, dessa maneira, possamos tomar
melhores decisões em busca de uma
agricultura mais rentável, sustentável e
a cada dia mais próxima de cumprir sua
grande missão, que é continuar alimen-
tando o mundo.

(*) Gerente de Agricultura de Preci-
são da Cocamar Máquinas - Conces-
sionária John Deere

AGRICULTURA DE PRECISÃO

Telemetria, o futuro da produção agrícola
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P
ela primeira vez o produtor
rural Vilson Garcia Tunis Jú-
nior recorreu a uma linha de
crédito para comprar um

equipamento. Até então ele preferia
pagar o custeio da produção e os equi-
pamentos à vista, mas diante de uma
taxa de juros atrativa e da facilidade de
pagamento, Tunis Júnior financiou um
trator com a Sicredi União PR/SP para
ajudar na propriedade de gado, soja e
mandioca que fica em Araruna. 

GANHO DE PRODUTIVIDADE - O novo
equipamento é usado para trabalhos na
propriedade e também para nivelar o
solo, trazendo ganho de produtividade.
O trator foi 100% financiado pelo pro-
dutor pronafiano, que terá seis anos
para pagar. Associado há cerca de três
anos, Júnior concentra quase toda a
movimentação financeira na coopera-
tiva e está satisfeito com o atendi-
mento. 

CRÉDITO - Em 2020 o crédito para in-
vestimento disponibilizado pela coope-
rativa somou mais de R$ 318 milhões.
Só para a compra de tratores, máqui-
nas e implementos foram quase R$ 80
milhões, mas a lista inclui bovinos – o
campeão do crédito rural - caminhões,
colheitadeiras, compra de granjas, en-
tre outros. Os associados também
usaram os recursos para perfurar
poços, comprar caixas de abelha, cons-
truir barragens, instalar cerca, entre
tantas outras necessidades, tudo com
taxa de juros atrativa.

BENEFICIADOS - Além dos recursos de
investimentos, a cooperativa liberou
mais de R$ 737 milhões para custeio
agrícola e pecuário, o que totaliza mais
de R$ 1,055 bilhão em crédito rural -

os recursos beneficiaram mais de seis
mil associados.

REALIZAR SONHOS - Com especialis-
tas em agronegócio em todas as agên-
cias, a Sicredi União oferece linhas
para custeio, compra de maquinários e
para a instalação de energia solar.
“Temos crédito para atender as neces-
sidades e realizar os sonhos dos pro-
dutores, seja de ampliação da atividade

agrícola, da propriedade ou para a
compra de tratores, colheitadeiras e
automóveis”, conta o gerente de de-
senvolvimento agro, Vitor Pasquini.

MAIS CRÉDITO - Para 2021, a coope-
rativa tem a previsão de disponibilizar
volume de crédito 25% maior, com re-
cursos controlados voltados para a
agricultura familiar, médios e grandes
produtores.

CRÉDITO RURAL

Para 2021, prevê disponibilizar volume de crédito 25% maior, com recursos
controlados voltados para agricultura familiar, médios e grandes produtores

Com R$ 1 bilhão, Sicredi União
PR/SP ajuda realizar sonhos

Vilson Garcia
Tunis Júnior,
de Araruna:

primeiro
financiamento
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