


E
m parceria, a Cocamar e o Insti-
tuto da Companhia Sulamericana
de Distribuição- CSD (detentora
das bandeiras supermercadistas

Cidade Canção, Amigão, São Francisco e
Stock Atacadista),  começaram a plantar
uma floresta. 

Serão 15 mil árvores no total, em áreas
de reflorestamento, e o plantio vai ocor-
rer em vários municípios. O primeiro lote,
com 3 mil mudas, já foi plantado em Pre-
sidente Prudente (SP), na propriedade
do agropecuarista Eduardo Veloso. As 12
mil restantes vão ser plantadas até o final
do ano.

O impulsionamento para a formação da
nova floresta foi dado pelos consumido-
res da rede. Entre os dias 5 e 30 de
junho, o cliente que comprou quatro itens
produzidos pela Cocamar, garantiu o plan-
tio de uma árvore.

As mudas de várias espécies nativas
foram produzidas pelo Cultivar, um pro-
jeto de inclusão social mantido pela coo-
perativa com a participação de dezenas
de alunos da Apae (Associação dos Pais
e Amigos dos Excepcionais). O trabalho é
feito em viveiros de Maringá e Rolândia.

A analista de Sustentabilidade da Coca-
mar, Sabrina Ambrósio, comenta que a
pandemia do novo coronavírus prejudicou
temporariamente as atividades do pro-

jeto e desacelerou o avanço de muitas
empresas em relação à agenda global no
combate às mudanças climáticas. “Isso,
felizmente, não aconteceu com a Coca-
mar. E por meio do plantio dessa floresta
e de várias outras ações que estamos re-
alizando durante a pandemia, reafirma-
mos nosso compromisso com a susten-
tabilidade", diz.

"É muito gratificante poder acompanhar
o resultado da ação ganhando vida, por
meio do plantio". Comenta Thayssa San-
tos, coordenadora de Cultura e Projetos
Sociais da CSD. Segundo ela, “parceiros
e clientes podem comemorar com or-
gulho o resultado tão grandioso dessa
ação, em defesa e proteção do meio am-

biente e visando a sustentabilidade das
futuras gerações”.

“Se me pedissem para dar uma nota,
de zero a dez, seria dez com louvor”, diz
o produtor Eduardo Veloso, destacando
a importância da iniciativa e também do

trabalho realizado nos viveiros da Apae,
que considera exemplar. Veloso já fez,
em outras ocasiões, o plantio de mudas
elaboradas pelos alunos da instituição,
afirmando sentir-se orgulhoso “por ter
uma floresta produzida com mãos es-
peciais”.
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CULTIVAR

Serão 15 mil árvores no total, em áreas de reflorestamento,
e o plantio vai ocorrer em vários municípios

Cocamar e CSD começam
a plantar uma floresta

O primeiro lote, com 3 mil mudas, foi plantado em Presidente Prudente (SP)



A Cocamar é feita pelos seus cooperados
e, como tal, reflete com sua grandeza
e bons serviços a qualidade da
participação de sua gente
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M
arcado por recordes de
recebimento de soja e
milho na Cocamar, o ano
de 2020 será lembrado

também pelo expressivo crescimento
de participação de mercado obtido
pela cooperativa em todas as regiões
onde atua.

Sabendo que não pode e não precisa
correr riscos desnecessários, o pro-
dutor que prioriza trabalhar com se-
gurança em sua atividade tem a cer-
teza de que sua safra ficará em boas
mãos na Cocamar. Assim, quando qui-
ser negociá-la, receberá preços ade-
quados à realidade do mercado e com
pagamento imediato.

O produtor sabe também que sua par-
ticipação na cooperativa não se re-
sume apenas à entrega e à comer-
cialização da safra. Ele tem, ao seu
dispor, uma ampla variedade de insu-
mos de alta qualidade que podem ser

adquiridos em condições competiti-
vas, com a orientação especializada
de utilizá-los para extrair o máximo
potencial produtivo de sua lavoura. 

Aliás, o compromisso da Cocamar
junto aos seus mais de 15 mil coope-
rados não está somente na realização
de negócios e, sim, garantir retorno
à participação deles como cooperati-
vistas e, principalmente, proporcionar
que obtenham mais rentabilidade.

A cooperativa está comprometida
com o desenvolvimento e a adoção de
práticas sustentáveis, por parte dos
produtores, em todas as regiões onde
opera, para que prossigam crescendo
juntos.

Por isso é que trabalhamos intensa-
mente para o aumento constante da
produtividade das lavouras, bem como
para a difusão de programas inovado-
res e de grande retorno econômico

como a integração lavoura-pecuária-
floresta (ILPF), o consórcio milho x
braquiária, a renovação de áreas de
canaviais e pastagens com soja no
Pontal do Paranapanema - que tem
possibilitado oportunidades de cresci-
mento para muitos produtores para-
naenses, enfim.

A Cocamar é feita pelos seus coope-
rados e, como tal, reflete com sua
grandeza e bons serviços a qualidade
da participação de sua gente.

Tal participação e a confiança inspi-
rada pela cooperativa é que tem le-
vado à conquista de números recor-
des e também à expansão de sua pre-
sença no mercado, na certeza de que
essa evolução espelha também a soli-
dez de uma organização cuja história
demonstra a busca contínua por rea-
lizações que têm fortalecido e trazido
sempre muita segurança aos seus
cooperados.

O compromisso não está só na realização de negócios e,
sim, garantir retorno à par ticipação deles como
cooperativistas e mais rentabilidade

O trabalho contínuo da
Cocamar para fortalecer cada
vez mais os seus cooperados

PALAVRA DO PRESIDENTE

Divanir Higino,
presidente da Cocamar



O
momento para revitalizar a pe-
cuária é agora. Com a oportu-
nidade oferecida pelo programa
de renovação de áreas de cana

e pastagens que vem sendo implemen-
tado pela Cocamar e parceiros no Pontal
do Paranapanema, oeste paulista, a tra-
dicional Fazenda Alegria, localizada em
Caiuá, a 90 km de Presidente Prudente,
abriu suas porteiras para um novo tempo
e começa a promover a integração la-
voura-pecuária (ILP). 

CICLO COMPLETO - Adquirida em 1954
pelo português José Jacinto Barreto
Gomes, que se dedicou no início à extra-
ção de madeira, a propriedade de 2,4 mil
hectares é especializada em cria, recria e
engorda de animais nelore, com um re-
banho de 2,3 mil cabeças. Mais tarde, na
linha sucessória, as terras passaram para
o seu filho Manoel Eduardo, no Brasil
desde 1970, e depois para a terceira ge-
ração da família, representada pelo filho
dele, José Eduardo Barreto Gomes, que
tinha dez anos quando foi trazido de Por-
tugal.

INTERESSE - Ao saber do programa de-
senvolvido pela Cocamar, José Eduardo
conta que se interessou de imediato e, na
manhã de 28/9, ao lado da esposa Vanda
e dos filhos Luiz Eduardo e Pedro Eduardo,
respectivamente de 18 e 16 anos, rece-
beu a equipe do Rally Cocamar da Produ-
tividade. O parceiro indicado pela Cocamar
para cultivar soja em 460 hectares da fa-
zenda é o produtor e engenheiro agrô-
nomo Saulo Amstalden, morador em Ma-
racaí (SP), a 171 km. Ele e o irmão Cássio
arrendam 193 hectares do pai, o bancá-
rio aposentado Sérgio, mas prestam ser-
viços fazendo o plantio e a colheita em
mais de 2,4 mil hectares na região. 

EM BOA HORA - Segundo José Eduardo,

o programa da Cocamar chega em boa
hora. “Para nós vai ser excelente, nós
vamos trazer uma tecnologia que a pe-
cuária não utiliza, melhorar a qualidade da
nossa terra e também o valor de mercado
da propriedade”, diz, salientando que a ILP
é interessante para toda a região e deve
atrair mais proprietários de terras. Outro
detalhe: as terras são arrendadas para a
Cocamar, que faz a indicação do parceiro. 

CONFIANÇA - O pecuarista conta que já
vem realizando algumas mudanças na pro-
priedade e está confiante em ter, com o
programa, melhor qualidade de pastagem
e, dessa forma, fazer um boi de capim
com uma idade de abate menor, de ma-
neira a aumentar a lotação da fazenda,
podendo, já no primeiro ano da parceria,
utilizar o pasto no inverno após a colheita
da soja. 

REPERCUTIR - “Tudo tem que se moder-
nizar”, afirma José Eduardo, citando que
a fazenda vem de um sistema de pecuária
incipiente. “Com a vinda da integração la-
voura-pecuária, vamos ter benefícios que
ainda nem imaginamos, mas que irão re-

percutir no futuro da melhor maneira pos-
sível.” Na visão do proprietário, é preciso
dar mais valor à pastagem que será ofe-
recida ao rebanho. “Com a integração, ela
vai passar a ser uma atividade baseada na
agricultura e não aquela pastagem co-
mum”, diz, possibilitando, no futuro, colo-
car mais unidades animais por hectare. 

LONGEVIDADE - O agricultor Saulo Ams-
talden conta que passou a fazer parte do
programa da cooperativa com a intenção
de ampliar suas áreas de cultivo e, prin-

RALLY

Localizada em Caiuá (SP), faz par te do programa de renovação de áreas
de cana e pastagens que vem sendo implementado pela Cocamar e parceiros 

Fazenda Alegria abre
as porteiras para a ILP
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A família de José Eduardo: interesse imediato e confiança na Cocamar

Parceiros: o proprietário das
terras, pecuarista José Eduardo,
e o agricultor Saulo Amstalden

Veja o vídeo destas
matérias acessando

o QRCode



cipalmente, ter longevidade no plantio de
grãos. Ao conhecer a Fazenda Alegria,
relata que encontrou pastagens degra-
dadas e, por isso, optou por fazer a sis-
tematização das áreas que vai cultivar.
“Fizemos curvas de nível e uma caixa
mais longa para receber a água da
chuva”, explica, preparando o local tam-
bém para a operação de máquinas de
forma a obter o melhor rendimento ope-
racional possível. A área, em resumo,
está sendo readequada para receber a
cultura da soja. 

PRECISÃO - “Tudo aqui está sendo tra-
balhado com agricultura de precisão”, en-
fatiza Saulo, detalhando: foram feitas
coletas de solo nas áreas, num grid de
dois hectares, permitindo uma visão mais
precisa da fertilidade do solo. Foram cria-
dos mapas para a aplicação de NPK em
taxa variável, com calcário dolomítico e
gesso. “Pegamos um solo bem heterogê-
neo e vamos otimizar a utilização do ferti-
lizante”, comenta. “Com isso, as chances
de erros são menores, pois conseguimos
entender onde estão as deficiências em
cada ponto.” 

SINERGIA - Sobre a parceria com o
agricultor, o proprietário relata que acei-
tou prontamente a indicação feita pela
Cocamar, confiando na capacidade de es-
colha da cooperativa, e diz estar havendo
plena sinergia entre as partes. “Estou
muito confiante, não tem como dar er-
rado”. Saulo, por sua vez, detalha que o
contrato foi desenhado para oferecer se-
gurança a ambas as partes: ele, como
produtor, vai ter longevidade e o pecua-
rista um resultado futuro com a pasta-
gem melhorada. “A longevidade de qua-
tro anos estimula o produtor a fazer o
melhor pela terra, e também anima o pe-
cuarista a ter o produtor como parceiro
na melhoria da pastagem.”  

ORGANIZAR A CADEIA - De acordo com

o coordenador do programa, Marco An-
tônio de Paula, gerente de negócios da
Cocamar, a cooperativa entra no pro-
cesso para organizar a cadeia de produ-
ção e trazer segurança para o produtor
de soja, por meio do fornecimento de in-
sumos, assistência técnica adequada,
seguro que não vai deixar o produtor
correr risco e, por fim, o recebimento de
toda a safra. “A cooperativa possibilita
tranquilidade ao pecuarista e ao produ-
tor e organiza o relacionamento entre
essas duas pontas.” Um “ganha-ganha”,
onde todos se beneficiam: o pecuarista,
que vai ter o pasto renovado para pro-
duzir mais carne, o produtor de soja que
vai explorar a terra dentro de um projeto
técnico no qual tem a possibilidade de al-
cançar boas produtividades, e a Coca-
mar, ao atender a missão de trazer ren-
da para o produtor cooperado. 

OPORTUNIDADE - Segundo de Paula, o
potencial regional, com pastagens de-
gradadas, é estimado em mais de 80
mil hectares, áreas essas que podem
ser renovadas. “Talvez ainda falte ao
pecuarista entender que tem alguém
organizando essa cadeia, e quem entrar
na propriedade dele vai trazer benefí-
cios em forma de tecnologias.” Se o pe-
cuarista não tiver aptidão para plantar
soja, ele não precisa se preocupar: tem
um parceiro para fazer bem feito, de-
volvendo depois a terra para ele para
obter uma produtividade muito maior
de carne por hectare, além de valorizar
a propriedade. Para o gerente, o pecua-
rista precisa estar de olho nessas opor-
tunidades, conhecer mais o programa
e tudo o que o mesmo pode oferecer de
benefícios a ele.   

RALLY - Valorizando as boas práticas
agropecuárias, o Rally é realizado pelo
sexto ano consecutivo, do pré-plantio à
colheita da soja. Patrocinam esta edição:
Fairfax Brasil Seguros Corporativos, Viri-
dian Fertilizantes, Sicredi União PR/SP,

Basf e Zacarias Chevrolet (principais), Te-
xaco Lubrificantes, Estratégia Ambiental,
Cocamar Máquinas, Cocamar Irrigação,
Nutrição Cocamar e Zoetis (institucio-

nais), com o apoio do Comitê Estratégico
Soja Brasil (Cesb), Aprosoja-PR e coope-
rativa de serviços de agronomia Uni-
campo.

Parceiros com o pessoal da cooperativa: plena sinergia e segurança
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A
tenta ao mercado de carnes no-
bres e ainda em fase experi-
mental, a Cocamar dá início ao
Programa Cocamar de Carne

Precoce Premium, com os primeiros
abates de bovinos provenientes de fa-
zendas de seus cooperados. Desde a se-
gunda quinzena de setembro, animais
estão sendo enviados para um frigorífico
parceiro da cooperativa, o Argus, em
São José dos Pinhais, região metropoli-
tana de Curitiba. 

APOIAR - “A Cocamar tem o objetivo de
atuar em todos os elos da cadeia”,
afirma o superintendente de Negócios
Anderson Bertolleti, ressaltando que a
cooperativa pretende apoiar os produ-
tores desde a compra dos bezerros de
qualidade, a recria e terminação, pres-
tando assistência técnica, fornecendo in-
sumos e medicamentos e chegando ao
mercado com o produto final – cortes
especiais – identificado por um selo do
programa. “É uma oportunidade que es-
tamos oferecendo aos cooperados”, ob-
serva o superintendente de Relação com
o Cooperado, Leandro Cezar Teixeira,
lembrando que o principal objetivo é pos-
sibilitar que o produtor tenha mais ren-
tabilidade em seu negócio. 

QUALIDADE - A demanda surgiu de pro-
dutores que desenvolvem o sistema de
integração lavoura-pecuária (ILP) e inte-
gração lavoura-pecuária-floresta (ILPF)
em suas propriedades e conseguiram
reduzir a idade de abate dos animais, co-
menta o gerente executivo técnico, Re-
nato Watanabe. Ele explica que os mes-
mos não estavam encontrando no mer-
cado uma precificação adequada para
animais de melhor qualidade: “Diante
disso, a cooperativa decidiu incluir o
abate em seu programa, de maneira a

fechar o ciclo da cadeia de produ-
ção”. 

ENTENDER - Segundo Watanabe, a fase
experimental de abates, em curso, é
para entender melhor como funcionam
as classificações e saber em que nível se
encontram os produtores ligados à coo-
perativa para estruturar as escalas no
próximo ano. O cooperado Gerson Bor-
toli, de Umuarama, um dos participantes
do grupo de pecuaristas, fez uma avalia-
ção positiva das primeiras semanas do
projeto. “”Fiquei contente com o aten-
dimento e o preço dos bois”, afirma. 

BANDEIRA - Desde 1997 a Cocamar
adota como uma de suas bandeiras o in-
centivo ao programa ILPF em regiões de
solos arenosos. Por esse sistema inova-
dor e sustentável, pastagens degrada-
das são reformadas no verão com o
cultivo de grãos, assegurando alimento
em quantidade e qualidade para o gado
no inverno, o que permite acelerar o
ciclo do rebanho, ampliar a produtivi-
dade, gerar mais fluxo de caixa e moder-
nizar a gestão da propriedade. Com suas
operações voltadas ao recebimento de
grãos, a Cocamar atende a um grande
número de pecuaristas com sua rede de
lojas para a venda de produtos agrope-
cuários nos estados do Paraná, São
Paulo e Mato Grosso do Sul. O leque é
amplo: itens veterinários em geral, fer-
ramentaria, rações próprias e resíduos
destinados à alimentação, madeira tra-
tada, implementos e outros. 

INDÚSTRIA – Ainda para garantir su-
porte ao setor, a Cocamar inaugurou
uma moderna indústria de rações em
Maringá, com capacidade para 150 mil
toneladas/ano. O foco é apoiar os produ-
tores na busca por alta produtividade,

lembra o gerente comercial de insumos
do grupo pecuária, Pedro Sávio. “Oito
médicos-veterinários integram a equipe
que presta assessoria técnica em nutri-
ção animal, genética e na propriedade
como um todo, almejando maior renta-
bilidade”, acrescenta. Com isso, o produ-
tor que tem apostado em sua atividade
a partir das orientações da cooperativa,
começará a colher os frutos com a pro-
dução de animais de qualidade. “Vamos
fechar a cadeia absorvendo a produção
e oferecendo uma remuneração acima
da realidade do mercado.”

ADICIONAL – O programa compreende
dois padrões de animais, oriundos de vá-
rias regiões: os derivados de cruzamento
industrial de angus com nelore e os ne-
lore precoce. Os produtores que aten-
derem aos quesitos desejados de car-
caça, como acabamento uniforme de
gordura, idade, faixa de peso e outros,
terão direito a um valor adicional pela
arroba. Até formatar o programa, foram
quase dois anos de estudos e a busca
por parcerias. A opção pelo Frigorífico
Argus se deve ao seu histórico de 65
anos e a credibilidade que possui junto
ao mercado. O frigorífico vai identificar a
carne e a origem dos animais abatidos
com um selo, apresentando os diferen-
ciais do produto. 

TRANSPARÊNCIA - Para garantir es-
cala, explica o médico veterinário Luiz
Henrique Garcia, está sendo estrutu-

rado um grupo de produtores participan-
tes e há uma programação de abates ex-
perimentais semanais que deve perdurar
por 60 dias. “Contamos com um profis-
sional na inspeção dos abates, para que
haja transparência no processo.”

ORIENTAÇÃO - “Vamos padronizar os
rebanhos, trabalhar apenas com animais
de idade inferior a 24 meses, com gor-
dura uniforme e na faixa de peso de 19
a 22 arrobas”, salienta Garcia, expli-
cando que 90% dos animais abatidos
até o momento tinham 20 meses de
idade. Ele lembra que a cooperativa pla-
neja oferecer orientação técnica qualifi-
cada para que os pecuaristas se es-
pecializem na produção de animais pre-
coces, incluindo nutrição e sanidade,
atrelando ao fornecimento de insumos. 

OPÇÕES - São oferecidas duas opções
de participação: o fornecimento de 20
animais a cada 60 dias, totalizando 120
ao ano ou, a cada mês, 20 animais, so-
mando 240/ano. Está sendo analisada a
possibilidade de haver contratos para no
máximo 480 cabeças/ano, por produtor.
A cooperativa deverá apoiar os produto-
res inclusive na venda de animais não
precoces para o frigorífico. “Pretende-
mos chegar ao nível de padronização da
marca Precoce Premium Cocamar para
que o consumidor, ao comprar sua carne
para o churrasco no final de semana, en-
contre sempre o mesmo padrão de qua-
lidade”, conclui Garcia.
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Cooperativa estrutura Programa de Carne
Precoce Premium para atuar em todos
os elos da cadeia da pecuária de cor te

Cocamar entra no mercado
de carne precoce





C
om a colheita de milho de in-
verno praticamente finalizada, a
Cocamar registra a marca his-
tórica de 1,446 milhão tonela-

das entregues pelos produtores coo-
perados no atual ciclo, superando o re-
corde anterior, de 2017, quando foram
recebidas 1,080 milhão de toneladas. “É
uma conquista histórica que reflete, prin-
cipalmente, a confiança dos produtores
na Cocamar”, afirma o presidente-execu-
tivo Divanir Higino, ressaltando a segu-
rança que eles têm ao entregar suas
safras na cooperativa, e também a qua-
lidade do atendimento prestado.

UM SALTO - O superintendente de Ope-
rações, Osmar Liberato, lembra que o
volume de recebimento “deu um salto”
este ano, tanto na soja quanto no milho,
o que coloca a Cocamar em outro pata-
mar. “Ampliamos de forma significativa
a nossa participação no mercado”,
afirma Liberato, salientando que várias
unidades operacionais da cooperativa ti-
veram que reajustar suas previsões
para cima durante a safra. Segundo ele,
houve uma adesão maciça de produto-
res em todas as regiões, o que demons-
tra o quanto a Cocamar está preparada
para absorver grandes volumes.  

SOLIDEZ - “O recebimento não apenas
cresceu no Paraná, como também nos
estados de São Paulo e do Mato Grosso
do Sul”, comenta o superintendente An-
derson Bertolleti, creditando isso à so-
lidez da cooperativa - o que faz com que
se sintam tranquilos ao entregar - e
também a diferenciais como o pagamen-
to à vista, entre outros benefícios.

ALTAS MÉDIAS - De acordo com a área
técnica da cooperativa, a quantidade po-
deria ter sido até maior este ano, não
fosse pela ocorrência de déficit hídrico
em algumas regiões, que afetou a pro-
dutividade. Mesmo assim, o ano é con-

siderado excepcional, pois produtores
em diversos municípios do norte do es-
tado colheram médias ao redor de 125
sacas por hectare, um histórico regional
- uma vez que nos últimos cinco anos,
esse número ficou na faixa de 100 sacas
por hectare - resultado do investimento
em tecnologias mais modernas, soma-
das a boas práticas. 

MELHOR PRODUÇÃO - O cooperado
Jorge Pedro Frare, de Doutor Camargo,
cultiva 120 hectares, dos quais 50%
próprios e a outra metade arrendada.
Para esta safra ele investiu mais em
adubação de base e cobertura. “Nunca
tivemos uma produção tão boa como
essa”, frisa o produtor, que cultiva milho
há duas décadas. “Minha média nos úl-
timos anos tem ficado em 260 sacas
por alqueire ou 107,4 sacas por hec-
tare, mas neste ano passa de 300 por

alqueire ou 124 sacas por hectare”, co-
menta. Ele lembra que faltou chuva ao
longo de 30 dias durante a fase de de-
senvolvimento, mas voltou a chover na
hora certa, afetando pouco o potencial
produtivo da lavoura.

INVESTIR SEM MEDO - Na propriedade
da família Suguiura, de Apucarana, tra-
dicional produtora de soja e trigo, o
milho voltou a ser plantado depois de
dez anos e, se depender dos proprietá-
rios, a cultura, mantida com técnicas e
híbridos adequados, veio para ficar. “Nós
nunca esperávamos ter um milho assim,
nessa qualidade. No ano que vem esta-
mos pensando em ampliar a área”,
afirma a produtora Keiko, ao lado do
marido Tiezo. A família investe em corre-
ção e manutenção da fertilidade do solo
e na escolha de bons materiais, pen-
sando sempre em produzir o máximo

possível. Os Suguiura destacaram que,
se quiser ter retorno, o produtor não
pode ter receio de investir. “A gente
tinha medo de investir, com a preocu-
pação de não ter retorno. Mas enten-
demos que ao investir, estávamos
lucrando mais”, diz dona Keiko.

BOM MOMENTO - O recorde no rece-
bimento de milho confirma o bom mo-
mento da Cocamar que, na última safra
de verão (ciclo 2019/20), recebeu o
maior volume de soja de todos os tem-
pos: 1,450 milhão de toneladas.

R$ 6 BILHÕES - Em um ambiente e com
números tão positivos, no ano em que
finaliza o planejamento estratégico do
quinquênio 2015/2020, a Cocamar ca-
minha para atingir seu objetivo de che-
gar ao faturamento de R$ 6 bilhões, o
dobro em relação a 2015.
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É uma conquista histórica que reflete a confiança dos produtores,
a segurança que têm ao entregar suas safras e a qualidade do atendimento

Cocamar bate recorde
de recebimento

Foram 1.446 milhão de toneladas entregues pelos produtores, superando os números de 2017





P
roposto pela Cocamar como
alternativa para que os produ-
tores de trigo agreguem mais
valor ao seu negócio, o cultivo

de variedades branqueadoras vem cha-
mando a atenção em regiões atendidas
pela cooperativa, no norte do Paraná.
Neste ano, dos 86 mil hectares manti-
dos com trigo, que é uma cultura de in-
verno - e, por isso, se encaixa no inter-
valo entre as safras de soja, o carro-
chefe da agricultura paranaense - as
variedades branqueadoras compõem
10% do total e os resultados são ani-
madores. 

DEMANDA - Esse tipo de trigo atende
a uma demanda do moinho da própria
Cocamar, localizado em Marialva, região
de Maringá, especializado na produção
de farinhas especiais. A cooperativa
concede um bônus de R$ 4,00 por saca
desde que a produção atenda a quali-
dade desejada. 

QUALIDADE - De acordo com o ge-
rente técnico Rafael Furlanetto, a de-
manda industrial exige matéria-prima
de qualidade. “O trigo branqueador é
um produto especial, pois viabiliza
todos os elos da cadeia”, diz, mencio-
nando que as cultivares mais utilizadas
nesta safra, TBIO Duque e OR Madre
Pérola, são modernas, mais sadias e
produtivas. Furlanetto explica que os
produtores tiveram nesta safra a opor-
tunidade de avaliar o desempenho das
cultivares a campo e a expectativa é
que invistam na expansão das áreas em
2021. 

UBS - Desde o final de 2017 a Cocamar
conta com uma Unidade de Beneficia-
mento de Sementes (UBS) em São Se-
bastião da Amoreira, município da re-
gião de Londrina. Com isso, a coopera-

tiva opera também na produção e no
fornecimento de sementes aos seus
produtores, ciclo que se fecha com o
encaminhamento da produção para o
moinho próprio. 

MELHORAMENTO - Nesse segmento
de sementes de trigo, a cooperativa
conta com o suporte de empresas es-
pecializadas em genética, como a Bio-
trigo Genética. Segundo o supervisor
comercial da mesma, Gabriel Guarido,
diante de um consumidor cada vez mais
exigente, indústrias inovando e qualifi-
cando seus produtos e o triticultor bus-
cando alternativas para ter mais renta-
bilidade, o mercado de trigos diferen-
ciados se expande a cada safra. “O tri-
go branqueador é um exemplo de como
técnicas modernas de melhoramento
genético evoluíram para atender a es-
sas demandas”, diz. 

SANIDADE E PRODUTIVIDADE - O en-
genheiro agrônomo Lincoln Simonini,

que presta atendimento técnico aos
produtores em São Sebastião da Amo-
reira, explica que o cultivo do trigo
branqueador não exige nenhum cuidado
a mais em relação às outras varieda-
des. No entanto, conforme se observa
na safra em andamento, o branqueador

apresentou mais sanidade e também
mais produtividade. 

RECORDE - O produtor Marcos Naka-
mura cultiva 29 hectares no município
e confirma que, além da boa sanidade da
lavoura, os cachos maiores
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Variedade, que compõe 10% da área total cultivada com o grão na região,
é alternativa para que os produtores agreguem mais valor ao seu negócio 

Trigo branqueador ganha espaço
e resultado é animador

Nisael diz que proposta é interessante e fortalece a triticultura regional





chamaram sua atenção e os
resultados obtidos superaram as expec-
tativas. Tradicional produtor de trigo,
neste ano ele decidiu plantar toda a sua
área com variedades branqueadoras
propostas pela Cocamar. Ao final, para
uma média regional de produtividade de
49,5 sacas por hectare, Nakamura co-
lheu 66,1 sacas/hectare e com o adicio-
nal assegurado de R$ 4,00 por saca, é
como se tivesse colhido 70,2 sacas/hec-
tare, um recorde. 

COTAÇÃO - Considerando a cotação do
cereal a R$ 64,00 a saca na quarta-
feira (16/9), mais os R$ 4,00 de bônus,
o faturamento bruto de Nakamura foi
de R$ 4,495,00 por hectare, para um
custo equivalente a 28,9 sacas (R$
1.967,00) nessa unidade de área. 

MELHOR MÉDIA - “Deu tudo certo, é a
nossa melhor média em todos os tem-
pos”, afirma Nakamura, lembrando que
quando decidiu destinar 100% de suas
terras para o cultivo desse tipo de trigo,
que não tem tradição regional, alguns vi-
zinhos estranharam e diziam que ele es-
tava correndo um risco maior por não
saber como se comportariam tais varie-
dades. “Eu confiei no projeto da coo-
perativa”, afirma, lembrando que poderia
ter colhido ainda mais, não fosse pela

ocorrência de uma estiagem durante a
fase de desenvolvimento da lavoura.  

PEREGRINAÇÃO - Nakamura comenta
que seu trigo acabou virando motivo de
peregrinação de produtores do entor-
no, interessados em saber sobre o seu
desempenho. “Com certeza muita gen-
te vai plantar no ano que vem, o trigo
branqueador vai ganhar bastante es-
paço por aqui.” 

FORTALECIMENTO - Em Congoinhas, na
mesma região, a família Dal Santos cul-

tiva 968 hectares, dos quais 363 com
variedades branqueadoras. São quatro
irmãos envolvidos na lavoura e a expec-
tativa deles é fechar a safra alcançando
uma produtividade entre 49,5 a 53,7
sacas/hectare. De acordo com Nisael
Dal Santos, a proposta da Cocamar é
interessante, pois “fortalece a triticul-
tura regional”. 

BENEFÍCIOS - Por causa da altitude, o
inverno normalmente é mais frio, o que
torna a região imprópria para o milho
de segunda safra e mais favorável ao

trigo que, explica Dal Santos, deixa mui-
ta palha no solo, beneficiando o plantio
direto e inibindo o surgimento de ervas.
Ao final, a palha se incorpora ao solo
como matéria orgânica. 

MAIS ÁREA - Em outra propriedade,
em Nova Fátima, o gestor João Vítor
dos Santos afirma não ver ponto nega-
tivo no trigo branqueador, que ocupa
314,6 hectares de um total de 525,14
mantidos com o grão. “A produtividade
é boa e a sanidade também”, diz, esti-
mando ampliar a área no ano que vem.
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Marcos Nakamura: boa sanidade da lavoura e cachos maiores João Vitor Santos vai ampliar sua área de trigo branqueador no ano que vem

Tipo do grão atende a demanda do moinho da Cocamar

OPÇÃO DE INVERNO





C
erca de 80% a 90% do pro-
duto agroquímico utilizado em
cada aplicação pode não atingir
o alvo, ou seja, não chegar

aonde deveria, se as condições de apli-
cação forem incorretas ou inadequadas,
como o tipo de ponta ou calibração uti-
lizados, o horário de aplicação, as condi-
ções climáticas existentes (vento, altas
temperaturas), entre outras. “As esta-
tísticas mostram que já há uma perda
de 20% a 30% do produto com mistu-
ras, antes da ponta de pulverização.
Mas, cabe ao agricultor escolher o que
ocorre com os outros 70% a 80%.
Pode fazer chegar a maior parte do
agroquímico ao alvo adotando as técni-
cas recomendadas de pulverização ou
perder até 90%”, afirma Ulisses Gan-
dolfo, pesquisador doutor do Instituto
Dashen, especialista no assunto.

DERIVA - Uma das principais causas da
perda de produto na aplicação é a deriva
e, além de seguir diversas recomenda-

ções técnicas, o uso de adjuvantes pode
ser outra forma de reduzir significativa-
mente a deriva. “Com o plantio de soja
em sistema de meiosi com a cana-de-
açúcar, na região do Pontal do Parana-
panema, onde a Cocamar desenvolve o
projeto de arrendamento de terras em
parceria com usinas da região, mais do
que nunca se tornou fundamental o uso
de adjuvantes. A deriva de herbicidas
aplicados na soja pode prejudicar as li-
nhas de cana-de-açúcar”, diz o enge-
nheiro agrônomo Ruben Brito, desen-
volvedor de mercado da linha Viridian, da
Cocamar.

RESULTADOS - Com performance supe-
rior aos demais produtos testados, o
adjuvante Viridian Control Adj aplicado
na calda junto com os defensivos, dimi-
nui a deriva em 37% em média, evi-
tando atingir as áreas ao redor da
lavoura alvo, beneficiando o meio am-
biente e a sociedade e aumentando a efi-
ciência da aplicação do produto, tra-

zendo ganhos ao produtor, comenta
Brito, citando o resultado de um tra-
balho de pesquisa desenvolvido pelo Ins-
tituto Dashen.

METODOLOGIA - Utilizando metodolo-
gias validadas dentro da norma interna-
cional ISO 22856/2008, que estabelece
os parâmetros para avaliar a deriva den-
tro de túnel de vento, o doutor Ulisses
Gandolfo avaliou o desempenho do adju-
vante da Cocamar em comparação com
a testemunha e outros produtos testa-
dos. “O Viridian Control Adj obteve os
melhores resultados quanto à maior re-
dução da deriva, chegando a 37%”,
citou o pesquisador.

GOTAS - Outro teste foi feito quanto ao
espectro de gotas, utilizando uma me-
todologia nova através de analisador de
partículas em tempo real, com equipa-
mentos importados que dão maior pre-
cisão, mostrando como o adjuvante
interfere no tamanho das gotas, na uni-

formidade do espectro (amplitude rela-
tiva) e no percentual de gotas menores
do que 100 micrometros (gotas que se
perdem). Bons adjuvantes tornam as
gotas mais uniformes. “O Viridian Con-
trol Adj também apresentou resultados
superiores em comparação aos de-
mais”, acrescentou Gandolfo. Os testes
foram desenvolvidos em laboratório,
com condição climática controlada, no
segundo trimestre deste ano.

MERCADO - Segundo Brito, o mercado de
foliares, do qual os adjuvantes fazem parte,
crescem a uma taxa média de 20% ao
ano. “Isso ocorre porque os produtores
têm percebido que o uso desses produtos
dá resultado, com aumento significativo de
produtividade”, afirma. O agrônomo da Co-
camar comenta ainda que em 90% dos
casos, o uso do adjuvante Viridian Control
Adj dispensa o uso de anti-espumantes,
mas, lembra que em situações extremas,
onde há excesso de espuma, é recomen-
dado o uso do Viridian anti-espuma.

ADJUVANTES

Produto da Cocamar apresentou o melhor resultado em pesquisa realizada pelo
Instituto Dashen em comparação com vários produtos existentes no mercado

Viridian Control Adj
reduz deriva em 37%
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O
jovem cooperado tem a opor-
tunidade de contar com a es-
trutura disponibilizada pela
Cocamar. O cooperativismo é

uma importante ferramenta, uma gran-
de família”, comentou César Farias, um
dos convidados da 10ª jornada do Ciclo
de Debates Cocamar, promovido dia 10
de setembro pela cooperativa, que teve
como tema Desafios do Jovem Gestor
no Agronegócio. 

CONVIDADOS - Com a mediação do ge-
rente de Cooperativismo, João Sadao,
o evento reuniu, além de César e sua

irmã Saile - sócios em uma empresa de
fertilizantes organominerais no interior
de São Paulo e também parceiros no
perfil Jovens do Agro - o cooperado Igor
Uehara, 27 anos, de Cianorte.  Os três
são engenheiros agrônomos. 

LEGADO - “A nossa vida é persistência,
tem que trabalhar muito. Os problemas
que enfrentamos nos trazem maturida-
de. Ouvir nossos pais, pensar sempre
no legado da família, eles construíram o
patrimônio, os pais não são passado e
sim presente”, enfatizou César. Sua fala
foi completada por Saile, em afirmação

dirigida a herdeiros, sucessores e estu-
dantes: “Se a gente não agir, as coisas
não acontecem. Do céu só cai a chuva,
sejam protagonistas da vida de vocês,
procurem ser líderes, empreendam den-
tro da propriedade, inovem, deixem o
seu legado também. Precisa de atitude,
pois sonhar grande ou sonhar pequeno
dá o mesmo trabalho, o trabalho tudo
vence e o mundo é de quem faz”. 

INCENTIVO - “Eu tenho uma família bem
estruturada, um pai que incentiva, tudo
o que eu tenho eu devo aos meus pais,
à minha família. A minha história é

comum, igual a de muitos outros suces-
sores que trabalham em família”, disse
Igor, lembrando que desde pequeno
acompanhava o pai em suas atividades.
“Quando chegou a época da faculdade,
aos 17 anos, eu escolhi o curso de agro-
nomia. Ao me formar, comecei a traba-
lhar com meu pai na fazenda e, ao longo
desses cinco anos, tenho me encon-
trado cada vez mais, tornando esse tra-
balho cada vez mais prazeroso. Espero
que essa trajetória da minha vida per-
maneça por muito tempo. A gente tem
muitas pedras pelo caminho, dúvidas,
mas vai aprendendo e superando.” 

CICLO DE DEBATES 
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Cocamar está empenhada em preparar o jovem para que venha
a atuar também como liderança dentro da cooperativa e seja um conselheiro

Jovem precisa ter atitude
para ser protagonista



CARA E CORAGEM - Saile contou que
ela e o irmão herdaram o amor pelo
mundo agro. O pai possuiu propriedade
durante muito tempo, produzindo algo-
dão e batata doce, mas não obteve su-
cesso. “A gente precisou empreender
muito cedo, com a cara e a coragem
mesmo, até conseguir fazer agronomia,
estudamos na mesma sala e nos forma-
mos em 2012, sempre tivemos esse
perfil de empreender.”

DIFERENÇA - Igor discorreu sobre a di-
ferença que vê entre sucessor e her-
deiro. “Se o pai vem a faltar, ou perde a
capacidade de gerir a fazenda, o her-
deiro recebe no colo a empresa rural e
se vê diante da decisão de continuar ou
não. Já o sucessor é aquele que acom-
panha ao longo dos anos a trajetória da
propriedade, então não chega da noite
para o dia”. 

EM RISCO - No seu caso, Igor faz ges-
tão compartilhada da propriedade com
o pai. Há cinco anos que trabalham jun-
tos. “Uma empresa rural tem suas com-
plexidades, há uma série de fatores es-
pecíficos.” Se o herdeiro não estiver
preparado para assumir, a fazenda co-
meçará a se degradar, vai passar por
um arrendamento ou até ser vendida.
Já o sucessor, se ele estiver acompa-
nhando a propriedade ao longo do tem-
po, e sabe como funciona, conhece os
funcionários e as estratégias, a passa-
gem do bastão será menos tumultuada. 

BUSCAR ESPAÇO - Saile comentou que
se o filho não encontrar seu espaço no
negócio da família, o caminho é buscar
um diálogo, começar com uma área pe-
quena, tentar ser inovador; “Quando o
resultado aparece, as coisas fluem com
naturalidade”.  

NÃO É FÁCIL - Igor expôs que quando
vai falar sobre sucessão para outras
pessoas do agro, nem sempre é uma ta-
refa fácil. E quando se trata da própria
família, se torna algo pessoal. “Se o jo-
vem se define como produtor e quer
continuar o legado da família, o maior
desafio é achar o seu espaço, conquistar
autoridade para ser ouvido pelo pai e co-
meçar a executar o trabalho.” 

ALINHAR - O jovem cooperado de Cia-
norte observa:  não é porque se formou
ou fez doutorado, mestrado, que vai ter
espaço. “O sucessor precisa ter uma con-

versa com o pai, para alinhamento. É sem-
pre uma conversa difícil. Precisa alinhar
as coisas que gostaria de fazer ou que o
pai espera dele. A maioria dos jovens
entra desalinhada na propriedade e com
isso não é ouvido, não se posiciona, não
tem autoridade para dar continuidade ou
aprimorar as coisas da propriedade.” 

SER O MELHOR - Para Igor, as “conver-
sas difíceis” são necessárias. Se o jovem
entende seus deveres na propriedade,
pode focar 100% de sua energia nisso.
Se vai trabalhar com a parte pecuária
ou agrícola. No seu caso, ele toma conta
da soja. “Eu quero ser o melhor sojicul-
tor da região para mostrar serviço para
o meu pai, não pensar em tomar o lugar
dele, mas tornar a fazenda cada vez
mais lucrativa. O jovem tem que ter
sangue nos olhos, mostrar a que veio e
ganhar respeito.” 

DIÁLOGO E HUMILDADE - “Para dar
certo, a gente tem que se dar bem e
não precisa ser igual. Eu sou comercial
e o César é da parte industrial. Conver-
samos muito, eu coloco meu ponto de
vista, o César fala o que pensa e a gente
tem que ter humildade de entender
quando está errado”, afirmou Saile, en-
fatizando: “A gente não sabe tudo, é im-
portante analisar aquilo em que somos
bons e delegar outras coisas para pes-
soas mais capacitadas”. 

APRENDIZADO - “A capacitação do jo-
vem tem que ser constante. Antes, o jo-
vem estudava para ir ao campo, hoje ele
tem que estudar para permanecer no
campo”, destacou Igor, sublinhando que
é preciso fazer jus ao cargo que está as-
sumindo na fazenda. “Ele não pode ser
mais um. O sucessor que não é bom
tecnicamente tem que estudar para

conseguir debater em igualdade de con-
dições com qualquer agrônomo, zootec-
nista ou veterinário. Se eu não sei, es-
tou penalizando a minha empresa.” 

PUNINDO A EMPRESA - Igor observou
que há sucessores com altos salários
apenas porque são filhos do dono, com
vantagens financeiras em relação aos
funcionários. “Em situação assim, ele vai
estar punindo a empresa, sendo um pe-
so a mais.” Para ele, o objetivo de um
sucessor é gerar mais lucro e produti-
vidade para empresa. Um sucessor que
pensa assim, a seu ver, deve ser desli-
gado ou ter um salário mais compatível
ao mercado. “Uma pergunta que preci-
sa ser feita: se você sair da fazenda,
quanto irá ganhar na cidade?”. Em resu-
mo: o jovem não pode pesar para uma
empresa familiar, ele precisa entregar
capacidade técnica para ela. Estudar,
adquirir conhecimentos e fazer com que
o seu salário seja diluído pelo resultado
trazido para a fazenda.  

CAPACITAÇÃO - O mediador, gerente
de Cooperativismo João Sadao, aprovei-
tou a deixa para ressaltar a importância
da capacitação e das oportunidades ofe-
recidas pela cooperativa, “prover isso
por meio de diversos programas volta-
dos aos jovens, como o Liderança Jo-
vem, com muitos treinamentos, desde
a solução de conflitos a temas como fi-
nanças, vários deles em parceria com o
Sescoop/PR. O cooperado, afinal, é nos-
so maior patrimônio”. 

CONTRA A MARÉ - Saile comentou que
ela e o irmão começaram a empreender
em 2009, justamente em um ano de
profunda crise no país, “mas só trouxe-
mos coisas boas desse ano, foi um divi-
sor de águas”. A crise, no seu entendi-

mento, não é obstáculo quando se tem
vontade de lutar e se quer fazer acon-
tecer. E quando se fala em inovação,
nem sempre, segundo Saile, é criar algo
mirabolante, às vezes é apenas melho-
rar uma coisa simples dentro da pro-
priedade. “Na crise, enquanto alguns
choram, outros vendem lenços. Na cri-
se, a gente precisa ligar o modo turbo
e trabalhar com muita criatividade.” E
enfatizou: “Tem que inovar e trabalhar
com muita força e vontade, têm os per-
calços, os tombos, mas tudo vai trazer
aprendizado e maturidade para resolver
os problemas futuros”. Segundo ela, é
preciso ter o espírito de empreender, de
fomento, querer ser protagonista. 

NA COOPERATIVA - Sadao destacou
que a Cocamar está empenhada em pre-
parar o jovem para que ele venha a
atuar também como uma liderança den-
tro da cooperativa e seja, no futuro, um
conselheiro. Hoje, 5% do quadro de co-
operados é formado por jovens, ou seja,
associados com até 30 anos. 

FAÇA O SEU MELHOR - Sobre como es-
timular mais jovens a participar, Igor
disse que “a cooperativa vem para abra-
çar a gente, ajudar, tornar a sua ativi-
dade cada vez melhor, com a ajuda de
consultores, técnicos, sempre apoian-
do, indicando os melhores produtos,
quase que vira uma segunda família”. E
completou: “Se o pai der a você a opor-
tunidade de escolher o herbicida a ser
usado ou cuidar do parque de máquinas,
faça o seu melhor para conseguir trazer
mais resultados e conquistar espaço e
respeito. Tome cuidado em relação ao
ego, nunca ache que é melhor do que o
seu pai. A sucessão não é um caminho
fácil, tem os seus percalços e precisa
ser bem construída.”
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Desafios do Jovem Gestor no Agronegócio foi tema de evento na Cocamar
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O
itenta por cento dos produto-
res rurais paranaenses são
considerados pequenos, com
áreas inferiores a 100 hecta-

res, percentual que se aplica ao quadro
social da Cocamar, com mais de 15 mil
integrantes. Ao participar como um dos
convidados da webinar promovida dia 2
de setembro pelo Observatório Social do
Brasil, o presidente do Conselho de Ad-
ministração da Cocamar, Luiz Lourenço,
destacou o quanto o sistema cooperati-
vista é importante para a sobrevivência

e o desenvolvimento dos produtores pa-
ranaenses. O tema abordado no painel
Agro, Inovação, Cooperativismo e Econo-
mia fez parte da programação do 4º Con-
gresso Pacto pelo Brasil e 5º Congresso
Integra e foi analisado também pelo ex-
ministro da Agricultura, Roberto Rodri-
gues e o consultor Plínio Nastari. 

BERÇO - Lourenço fez questão de lem-
brar que Maringá foi o berço dos Obser-
vatórios Sociais que atualmente se
encontram espalhados por grande nú-

WEBINAR 

Luiz Lourenço, Rober to Rodrigues e Plínio Nastari falaram sobre
o assunto no 4º Congresso Pacto pelo Brasil e 5º Congresso Integra

A força do agro e do cooperativismo 

Lourenço: transferir tecnologia é função mais nobre da cooperativa



mero de cidades do país, ajudando a so-
ciedade a fiscalizar os entes públicos. Ele
fez um histórico do sistema cooperati-
vista na região norte do Paraná, surgido
em função do café e que se adaptou para
os cultivos de grãos. “O produtor traba-
lhava em um quarto escuro e a coopera-
tiva acendeu a luz”: o dirigente fez a
analogia para explicar que a Cocamar de-
mocratizou a informação, tornando o
conhecimento sobre as nuances do mer-
cado, por exemplo, mais acessível aos
agricultores. 

TRANSFERIR TECNOLOGIAS - “Hoje, a
função mais nobre da cooperativa é pro-
mover a transferência de tecnologias,
melhorando a relação entre os produto-
res e os avanços tecnológicos que são
fundamentais para a sua competitivi-
dade”, afirmou o dirigente da Cocamar.
Lourenço mencionou a transformação
pela qual vem passando a região noro-
este paranaense com a integração la-
voura-pecuária-floresta (ILPF), “um mo-
delo inovador e sustentável que está fa-
zendo do noroeste uma ‘fábrica’ de soja
e carne.” O presidente comentou que
quando a Cocamar chegou ao estado de
São Paulo, há alguns anos, produtores
locais ficaram surpresos com a forma de
trabalhar da cooperativa, que se dispõe
a oferecer respaldo técnico, além de es-
truturas de recebimento e comercializa-
ção de insumos, para que eles cresçam
em seus negócios. 

CRESCIMENTO - Ao comentar sobre o
processo de expansão da agricultura bra-
sileira, Roberto Rodrigues lembrou que
há 30 anos, a partir do período do go-
verno Collor (1990/91), houve uma ex-
pansão de área cultivada de 74% para
um aumento de produção de 375%. Isto
se deve, segundo ele, ao uso de tecnolo-
gias com sustentabilidade, ao empreen-
dedorismo dos produtores e aos grandes
mercados que se abriram.

NINGUÉM FEZ IGUAL - “No Brasil são
cultivados atualmente 66 milhões de hec-
tares com agricultura, mas se utilizásse-
mos as mesmas tecnologias do começo
dos anos 1990, precisaríamos de mais
99 milhões de hectares para chegar à
produção de hoje”, destacou Rodrigues.
Segundo ele, nenhum outro país fez algo
parecido, assinalando que os produtores
brasileiros não puderam contar com sub-

sídios (como os que são distribuídos far-
tamente pelos governos em outras na-
ções). O Brasil seria, atualmente, o
segundo país com menos subsídios à sua
agricultura em todo o mundo, abaixo ape-
nas da Nova Zelândia.

AVANÇO - “Um grande avanço desses se
deve, em grande parte, ao cooperati-
vismo”, citou Rodrigues, acrescentando
que estudos da ONU apontam que até
2050 a população global deverá chegar
a 10 bilhões de indivíduos e precisará
haver um aumento de 70% da oferta de
alimentos para suprir esse contingente,
dos quais 40% terão o Brasil como ori-
gem. “As cooperativas apoiam o produtor
em todos os aspectos, fornecem assis-
tência técnica, recebem a produção, co-
mercializam insumos, industrializam e
exportam. Nos municípios onde há coo-
perativas, o IDH (Índice de Desenvolvi-
mento Humano) é superior em
comparação a outros. Em resumo: o co-
operativismo é sustentabilidade na veia.” 

NÚMEROS - Por sua vez, Plínio Nastari
comentou alguns números sobre o agro:
em 2019, o setor teria movimentado
1,55 trilhão de reais (68% com agricul-
tura e 32% pecuária) e apresentado um
crescimento de 4,62% no primeiro se-
mestre de 2020 (dados do Cepea). A seu
ver, a movimentação financeira seria
maior, pois não está embutido aí o de-
sempenho da indústria de máquinas agrí-
colas, produtos químicos e das operações
bancárias relacionadas ao campo. “Talvez
a participação de 21% do agro no PIB
nacional seja modesta”, disse. Nastari fez
referência ao fato de que não se trata só
de agricultura alimentar, mas também de
agricultura energética, em relação a qual
o país é, igualmente, uma referência
mundial. No Brasil, 46% da matriz ener-
gética são renováveis, contra 14% da
média mundial. Só a cana representa
17%. 

PAÍS CONFIÁVEL - O fator pandemia
mostrou que o Brasil é um país compe-
tente e confiável, no que refere ao for-
necimento de alimentos. De acordo com
Roberto Rodrigues, de janeiro até agora,
o país aumentou em 31% a exportação
de soja, em 55% a de açúcar, em 52%
os embarques de farinha e em 50% os
volumes de carne destinados a outros
mercados. “A segurança alimentar é uma

grande conquista, pois ela tem uma ver-
tente social, política e econômica. Sem
ela não há paz social”, frisou, lembrando
que durante a Segunda Guerra Mundial
a Europa passou fome e, terminado o
conflito, as nações se reuniram com o ob-
jetivo prioritário de nunca mais deixar
esse flagelo assolar o continente. “No
Brasil, quem garante a segurança alimen-
tar é o produtor e isto é feito de forma
sustentável”. 

RIGORES DA LEI - Sobre as denúncias de
desmatamento e queimadas que prejudi-
cam a imagem do produtor, Rodrigues foi
enfático: “Precisamos atacar a ilegalidade
do desmatamento, pois 2% de produto-
res ilegais que promovem 60% do des-
matamento, é preciso aplicar os rigores
da lei”. 

LOGÍSTICA - A realização de obras im-
portantes, como a construção da BR-
163 – que estava parada há 30 anos –
tem melhorado a logística do setor, se-
gundo Rodrigues, mas Lourenço citou
que como a produção brasileira vai con-
tinuar crescendo fortemente, precisa

haver mais melhorias em portos, ferrovia
etc. 

INTEGRAR CIDADE E CAMPO - Por fim,
o ex-ministro destacou que quando uma
pessoa saboreia um bombom ou veste
a calça jeans, não pode se esquecer que
isso originou do trabalho do agricultor.
“Nós não sabemos nos comunicar
muito com a sociedade”, disse, salien-
tando que não pode haver uma divisão
entre o urbano e o rural. “Quando um
produtor cultiva uma semente de soja,
essa é resultado de milhões de dólares
de investimentos de empresas urba-
nas.” Da mesma forma, os engenheiros
agrônomos, as faculdades, as empresas
fornecedoras, os bancos, são todos ur-
banos. A fábrica de alimentos e super-
mercados ficam na cidade. “O produtor
não existe sem a cidade e a cidade de-
pende do trabalho do produtor”, resu-
miu. Segundo ele, a integração entre
cidade e campo faz parte da economia
circular e quando se fala em agronegó-
cio, se faz referência à soma das ativi-
dades produtivas que estão no campo
e na cidade.
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Rodrigues: "cooperativismo é sustentabilidade na veia"

Nastari: agricultura alimentar e energética





A
pandemia impulsionou de vez
os negócios pela internet. O
que se imaginava ocorrer de
forma gradual em alguns anos,

precisou não mais do que de meia dúzia
de meses para se tornar uma realidade
em 2020. O e-commerce está na
ordem do dia, ao mesmo tempo em que
as vendas online concorrem cada vez
mais com as estruturas físicas conven-
cionais.

EM EXPANSÃO - Atentas ao fenô-
meno, empresas de todos os segmen-
tos e portes correm para se ajustar a
esse “novo normal” e atender a uma
legião em expansão de consumidores
que estão se habituando a fazer suas
compras de forma remota. Desde
2018 operando com e-commerce, a
Cocamar vem trabalhando para dinami-
zar seus negócios online da mesma
forma que, durante a pandemia, os
produtores cooperados têm intensifi-
cado por meio de aplicativo a comer-
cialização das safras na cooperativa.

CONSOLIDAR - “A Cocamar desponta
mais uma vez na vanguarda, desta vez
na digitalização. Estamos apenas no iní-
cio desta nova jornada, caminhando

lado a lado com os nossos cooperados
e na convicção de consolidar o e-com-
merce com tudo o que temos plane-
jado”, afirma o Superintendente de
Negócio da cooperativa, Anderson Ber-
tolleti.

NÚMEROS - Com base em pesquisa
publicada pela McKinsey em maio deste
ano, 85% dos agricultores brasileiros
já usam WhatsApp  diariamente para
fins relacionados ao seu negócio. Além
disso, 71% dos agricultores pesquisa-
dos utilizam canais digitais diariamente
para questões relacionadas à lavoura,
além de busca de informações. Cerca
de 40% aumentariam o envolvimento
por meio de canais digitais se a percep-
ção das plataformas online fosse de
maior segurança e 33% deles estariam
dispostos a comprar insumos pela in-
ternet. 

NOVA EXPERIÊNCIA - “É um movi-
mento sem volta, que só tem a crescer
e nosso objetivo é entregar ao produ-
tor rural uma nova opção de experiên-
cia de compra, agregando toda a se-
gurança e confiança que a Cocamar
proporciona, unindo à conveniência a
agilidade que o digital traz”, pontua o

Superintendente de Relação com o
Cooperado, Leandro Teixeira.

TENDÊNCIAS - De acordo com espe-
cialistas, o e-commerce no agronegó-
cio brasileiro tem mais força que em
mercados amadurecidos como Estados
Unidos. No Brasil 36% dos agriculto-
res fazem compras online para o cam-
po, versus 24% dos EUA. Estudos
apontam que essa tendência é de cres-
cimento para as próximas safras. 

OPORTUNIDADES - Dentre as oportu-
nidades para o e-commerce no setor
agro estão principalmente maquinário
e insumos agrícolas, onde a jornada de
compra começa com pesquisas online
no Google, mas, a venda é finalizada
principalmente via WhatsApp. Nesse
sentido o e-commerce entra como
fonte de pesquisa, informação e cone-
xão da marca com os agricultores.

ACESSE - www.lojacocamar.com.br

EXPANSÃO

Cooperativa trabalha para dinamizar seus negócios online e cooperados
têm intensificado a comercialização das safras por meio de aplicativo 

E-commerce se consolida na Cocamar 
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A
Cocamar e sua parceira
TIMAC Agro promoveram no
início de setembro, por meio
de uma transmissão ao vivo,

a premiação dos produtores coopera-
dos e dos engenheiros agrônomos
ganhadores da primeira edição do
programa “Colher Mais TIMAC Agro
Cocamar”, realizado na safra de soja
2019/20.

Conforme explicou Marco Justus, di-
retor geral da TIMAC Agro nos Esta-
dos do Paraná e Mato Grosso do Sul,
o programa foi lançado na safra de
soja 15/16 no Rio Grande do Sul com
apenas 19 áreas inscritas e chegou à
temporada 19/20 compreendendo
mais de 2,5 mil áreas participantes
somente nesta última safra e cerca de
500 profissionais envolvidos nos es-
tados do Rio Grande do Sul, Santa Ca-
tarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e
São Paulo.

AFINIDADE - No início da transmis-
são, Justus e o presidente-executivo
da Cocamar, Divanir Higino, falaram
sobre a afinidade entre os valores,
missão e objetivos de ambas as orga-
nizações. “Quando lançamos, há 9
anos, o desafio de chegar a 100 sacas

por hectare, alguns achavam que se-
ria impossível”, lembrou Higino. “O
Colher Mais celebra o aumento cons-
tante da produtividade”, destacou o
dirigente da empresa parceira.

PALESTRA - Com a apresentação de
Paula Sasso, gerente regional de ven-
das da TIMAC Agro, tendo ao seu lado
seu colega Rafael Verri Távore, super-
visor de desenvolvimento de mercado,
além de Renato Watanabe e Emerson

Nunes, respectivamente gerente-exe-
cutivo técnico e gerente técnico da
Cocamar, o evento contou ainda com
uma palestra do coordenador técnico
da cooperativa, Rodrigo Sakurada
sobre o manejo que conduz a uma alta
produtividade.

CAMINHO - “O pulo do gato está em
como fazer, conhecer e entender as li-
mitações e causas, definir as medidas
mais adequadas e executá-las com

critério”, afirmou Sakurada, lembran-
do que os técnicos têm responsabili-
dades nesse processo. Para Wata-
nabe, “falar em produtividade é sem-
pre importante, pois só vai continuar
competitivo o produtor que não parar
de buscar essa evolução”.

RENTABILIDADE - O vice-presiden-
te da Cocamar, José Cícero Aderal-
do, destacou o papel da cooperati-
va em trabalhar para que o cooperado

CONCURSO

Foram 2,5 mil áreas participantes e 500 profissionais envolvidos nesta safra

Divanir Higino falou sobre as afinidades entre as organizações José Cícero Aderaldo: desafio de colher mais

Objetivo é que o produtor experimente, em uma pequena área, as tecnologias que podem
impulsionar sua produtividade e depois expandir para a área comercial total

Campeões do “Colher Mais”
ganham viagem à França
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tenha mais rentabilidade em seu ne-
gócio. “O desafio é fazer com que ele
colha mais na área que já cultiva”,
disse, fazendo um comparativo entre
quem colhe 130 sacas por alqueire e
quem alcança 180 sacas por alquei-
re. “São 50 sacas de diferença, o que
representa muito dinheiro”, assina-
lou, lembrando que para chegar a
180 sacas há um investimento em
tecnologias, mas o retorno é compen-
sável.

IMPULSIONAR - Segundo Aderaldo,
os concursos têm a finalidade de fazer
com que o produtor experimente em
uma pequena área as tecnologias que
podem impulsionar sua produtividade
e depois expandir para a área comer-
cial total. “Promover um círculo vir-
tuoso de incorporar na área comercial
o que deu certo na pequena área de
experimentação.”

TROFÉU - A Cocamar foi homenageada
com um troféu, entregue pela TIMAC
Agro, por ultrapassar a marca das
100 sacas de soja por hectare no
Prêmio de Super Produtividade deste
ano, destacando também "o empenho
incansável da cooperativa em fazer o
produtor colher mais". Vale ressaltar
que este recorde foi atingido com a
utilização de umas das tecnologias da
empresa parceira.

NÚMEROS - O gerente-executivo téc-
nico Renato Watanabe apresentou as
médias de produtividade obtidas por
toda a cooperativa na safra 19/20. En-
quanto a média geral de toda a Coca-
mar foi de 131 sacas/alqueire, nas 21
áreas avaliadas do Programa Colher
Mais, o padrão produtor médio foi de
145,8 sacas/alqueire. No entanto, com
a utilização dos fertilizantes da TIMAC
Agro, a média chegou a 160,2 sacas/
alqueire, ou seja, um incremento de
produtividade de 14,4 sacas/alqueire.
Quanto à rentabilidade, os cooperados
investiram em média 5,9 sacas/al-
queire para utilizar as tecnologias da
TIMAC Agro sobre o padrão da proprie-
dade, colheram a mais 14,4 sacas/al-
queire o que trouxe, portanto, um
retorno líquido sobre o investimento de
8,5 sacas/alqueire.

RUMO À FRANÇA - Tanto os produ-

tores ganhadores quanto os profissio-
nais técnicos que os assessoraram,
conquistaram como premiação do
Programa Colher Mais uma viagem ao
Centro Mundial de Inovações da
TIMAC Agro na França (berço de
todas as tecnologias desta empresa)
a ser realizada em data oportuna.

VENCEDORES - Considerando a cota-
ção média da soja a R$ 85,00, o
maior retorno econômico na região 3
e SP da Cocamar, de R$ 1.649 por al-
queire, foi obtido pela Família Longhi,
de Bela Vista do Paraíso, que é assis-
tida pelo engenheiro agrônomo Gui-
lherme Longhi. Ainda naquela região,
o campeão em produtividade foi o co-
operado Alberto Carlos de Camargo,
de Jataizinho, com a média de 188
sacas/alqueire, orientado pelo engen-
heiro agrônomo Leandro Kondo, de
Assaí.

Nas regiões 1 e 2 e MS, o maior re-
torno econômico garantiu ao coope-
rado Hudson Pangoni, de Iporã, a
média de R$ 1.591 por alqueire. Ele
é atendido pelo engenheiro agrônomo
Fernando Ceccato, da unidade local da
Cocamar. Em produtividade, a pri-
meira colocação ficou com a coope-
rada Cecília Falavigna e seu filho Paulo
César Falavigna, de Floraí: eles regis-
traram a média de 204 sacas por al-
queire, sendo orientados pelo en-
genheiro agrônomo Valdecir Gaspa-
retto, da unidade local da cooperativa.

2º EDIÇÃO – Para fechar a noite de ce-
lebração de altas produtividades e ren-
tabilidades com chave de ouro, o ge-
rente-executivo técnico Renato Wata-
nabe deixou como desafio a todos os
cooperados e agrônomos, participarem

da 2ª Edição do Programa Colher Mais
TIMAC Agro Cocamar que se iniciará
nesta safra de soja 2020/21. A orien-
tação é procurar um representante da
TIMAC Agro ou o agrônomo da coope-
rativa e não ficar de fora dessa.
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Marco Justus celebra aumento constante de produtividade

Watanabe diz que só é competitivo quem busca constante evolução

Emerson Nunes foi um dos participantes do evento

Veja o vídeo destas
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o QRCode





A
seguradora canadense Fairfax
está acompanhando a evolução
do mercado de seguro rural
com otimismo. Em entrevista

para o Jornal Cocamar (JC), o diretor
de Agronegócio da companhia no Brasil,
Fabio Damasceno, avaliou o cenário do
seguro rural no Brasil.

JC - Os agricultores brasileiros estão
começando agora a adquirir a cultura de
seguro rural. Como você avalia essa si-
tuação?

DAMASCENO - O mercado está ama-
durecendo e os números comprovam
isso. Há um crescimento de 36% na
contratação do seguro agrícola no Brasil
comparado ao ano passado. O avanço é
fruto da conscientização de todos os
elos relacionados ao custeio da atividade
(produtores, cooperativas, indústria e
instituições financeiras) sobre a impor-
tância do seguro para minimizar os ris-
cos da atividade agrícola. Quando o
agricultor encontra um produto ade-
quado para suas necessidades, passa a
enxergá-lo como ferramenta de gestão
de risco, um insumo dentro da cadeia e
não um custo.

JC - Comparando com outros países
agrícolas, como os produtores brasilei-
ros estão?

DAMASCENO - Os Estados Unidos são
um exemplo de país agrícola com um
mercado de seguro rural já consolidado.
Lá, existe a tradição de contratar se-
guro e mais de 90% da área cultivada
costuma ser assegurada. Em compara-
ção com os EUA, o mercado brasileiro
ainda é imaturo. No entanto, com o
apoio do Ministério da Agricultura, essa
realidade vem mudando. Neste ano, a
previsão de orçamento do Programa de
Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural

ficou em torno de R$ 955 milhões, ante
os R$ 440 milhões para subsidiar o se-
guro rural no ano passado. O seguro
traz segurança para as operações rurais
e beneficia a indústria e cooperativas
agrícolas.

JC - O produtor que não faz seguro
alega que o custo é alto. O que você tem
a dizer?

DAMASCENO - Um custo alto ocorre
quando o produtor sofre uma quebra de
safra e não consegue continuar na ati-
vidade. O seguro está passando a ser
visto como parte da cadeia de insumos
e, devido à expansão do mercado, ob-
servamos uma redução no valor dos
prêmios. Houve um decréscimo de
4,4% na taxa média do Brasil entre
2019 e 2020. Atualmente, já existem
no mercado produtos mais aderentes à
realidade da fazenda e seus riscos. O
produtor que tem tecnologia e almeja
ampliar sua produtividade sabe que as
intempéries são uma grande ameaça. O
seguro agrícola previne perdas financei-
ras e é a vacina da lavoura contra as in-
tempéries climáticas.

JC -Na safra passada (2019/20), metade
dos produtores de soja do Rio Grande do
Sul (terceiro maior produtor nacional do
grão), estado que foi bastante afetado
pela estiagem, não tinha feito seguro. Em
uma situação assim, o produtor pode
comprometer sua atividade?

DAMASCENO - Claro. A agricultura é
uma indústria a céu aberto e a preocu-
pação com o clima vem em primeiro
lugar quando se pensa nos riscos da ati-
vidade. As intempéries podem compro-
meter o negócio de tal modo, que o
produtor pode ficar endividado e ainda
correr o risco de ter que sair da ativi-
dade. É preciso entender que contratar

um seguro se tornou um investimento
tão necessário quanto fazer as compras
de insumos da safra. Da mesma forma
que o produtor adquire defensivos para
combater pragas e doenças, ele precisa
de uma proteção contra os riscos do
clima. As mudanças climáticas trazem
um cenário cada vez mais desafiador
para o agronegócio. Então, fica evidente
que o seguro é uma ferramenta de pro-
teção da atividade agrícola.

JC - Já o Paraná é o estado onde os
produtores mais fazem seguro no país.
Há a possibilidade de haver, nos próxi-
mos anos, outras modalidades de se-
guro, como o da renda, e não apenas
dos custos?

DAMASCENO - Sim. Já existem no
mercado algumas opções, como o se-
guro paramétrico e o seguro atrelado à
receita do produtor. A tendência é ofe-
recermos produtos cada vez mais per-
sonalizados. Temos soluções feitas sob
medida com recurso global e decisão
local. Isso significa que a proximidade da
seguradora com a cooperativa e o pro-

dutor é essencial para termos melhores
produtos.

JC - Como a Fairfax enxerga o potencial
do mercado brasileiro? Poderia falar um
pouco sobre a companhia e das novida-
des em relação aos seus produtos?

DAMASCENO - O Brasil é um dos maio-
res players do agronegócio mundial,
com uma produção de grãos que bate
recordes a cada ano e poderá atingir
257,8 milhões de toneladas na safra
2019/20, segundo a Conab. Por outro
lado, menos de 12% da área cultivada
é protegida por seguro a cada safra. En-
tendemos que o Brasil é um mercado
prioritário e com enorme potencial de
ascensão do segmento de seguro agrí-
cola. Operando desde 2010 no Brasil, a
Fairfax tem uma cultura inovadora e
vem crescendo significativamente atra-
vés de fortes parcerias como a que tem
com a Cocamar. A Fairfax Brasil cresceu
70% em prêmios entre 2018 e 2019.
O segmento de seguro agrícola ganha
cada vez mais importância e cresce
junto com o agronegócio brasileiro.

ESPECIAL
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Seguro agrícola evolui e
se torna mais personalizado
O produto se consolida como uma impor tante ferramenta de gestão de risco e proteção
da atividade agrícola frente ao desafiador cenário de mudanças climáticas

Fábio Damasceno: seguro é um insumo e não custo





N
os últimos anos a gestão de
frotas da Cocamar vem pas-
sando por um amplo processo
de transformação. A atitude

dos condutores se reflete na segurança,
na produtividade e nos resultados que se
deseja alcançar com os veículos. “O
comportamento adequado leva a uma
redução dos índices de sinistralidade,
preservando vidas”, afirma o superinten-
dente de Operações, Osmar Liberato.
Além disso, entre outros benefícios, há
redução de custos, menos desgaste de
itens mecânicos e queda do consumo de
combustível.  

SEGURANÇA E EFICIÊNCIA - Segundo o
gerente executivo de Logistica Inte-
grada, Ezequiel Scopel, “o objetivo é al-
cançar os melhores índices de segu-
rança, bem como resultados econômicos
e financeiros satisfatórios, com otimiza-
ção, compartilhamento de recursos,
sustentabilidade e mobilidade”. 

TELEMETRIA – Iniciado em 2018, o Pro-
jeto Vida Segura trouxe para a gestão
de frotas a telemetria com reconheci-

mento facial, tecnologia que vai além do
simples rastreamento. Proporciona aos
gestores, também, uma síntese de com-
portamentos dos profissionais ao volante
a partir de informações que geram indi-
cadores para buscar os objetivos alme-
jados.  

REGISTROS - Por meio da telemetria é
possível mensurar os excessos de velo-
cidade parametrizados no sistema ou
em relação à via, curvas inadequadas,
frenagem e aceleração bruscas, ex-
cesso de rotações por minuto (RPM) e
de tempo de veículo parado, mas ligado.
O dispositivo instalado permite ainda, o
registro dos horários e da rota reali-
zada, controle de quilometragem e a
gravação externa das últimas movimen-
tações do veículo, além da emissão de
avisos sonoros de voz com alertas aos
condutores.

COMBUSTÍVEL - Em julho de 2019 foi
iniciada a implantação da gestão de com-
bustível por cartão integrado à teleme-
tria, para uma gestão financeira dos
gastos por veículo, incluindo a identifica-

ção do combustível mais econômico por
região, a contenção de anomalias nos
abastecimentos e a construção de um
histórico para mitigar a emissão de CO2.

TRANSCOCAMAR - Empresa coligada da
Cocamar, a Transcocamar é responsável
pela gestão de todos os veículos da co-
operativa e demais coligadas. Atual-
mente é composta por 71 veículos pe-
sados próprios e 370 leves locados de
terceiros. De janeiro a dezembro de
2019, em 220 veículos equipados com
telemetria e compartilhados entre
1.400 condutores, houve uma redução
de mais de 64% dos comportamentos
inseguros a cada 1.000km rodados. 

EM EXPANSÃO - Neste ano o projeto foi
expandido para a Cocamar Máquinas em
Maringá, concessionária John Deere,
englobando mais 60 veículos e 111 con-
dutores. De janeiro a agosto de 2020,
houve uma queda de mais de 40% dos
comportamentos inseguros. 

ONLINE - Por outro lado, a pandemia
acelerou a migração de treinamentos de

direção defensiva presencial para online
e EAD (Ensino a Distância), evitando des-
locamentos de colaboradores de regiões
distantes. A eficácia dos treinamentos
por esse sistema, que começou a ser
adotada em agosto, é garantida por meio
de testes de questionários online. 

GESTÃO DE VIDAS - O gerente execu-
tivo de Logística Integrada, Ezequiel Sco-
pel, afirma que gestão de frotas “é
gestão de vidas”, alicerçada no tripé so-
cial, ambiental e econômico. “Social para
cuidar dos condutores e da sociedade,
preservando vidas. Ambiental para cui-
dar das emissões de poluentes geradas
pelo uso dos veículos ou pelo descarte
dos componentes. E, econômico, para
fomentar a otimização dos veículos, a re-
dução dos gastos e aumento de produ-
tividade.” 

VALOR - Scopel complementa: “a segu-
rança é um valor do qual não abrimos
mão, pois não há dinheiro no mundo que
apague as sequelas ou compense a vida
ceifada em um acidente. Vida não tem
preço, vida tem valor”.

VEÍCULOS

Mudanças promovidas reduziram os índices de sinistros, além dos custos,
com menos desgaste dos veículos e queda no consumo de combustível

Gestão estratégica da frota preserva vidas 
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E
m 2020, a colheita de laranja
na região de atuação da Coca-
mar e da Cooperativa de Produ-
tores do Comércio Solidário –

Coopsoli, iniciou em meio à pandemia,
em julho. A citricultura brasileira em-
prega mais de 200 mil trabalhadores,
sendo que toda a colheita do fruto é
realizada de forma manual. 

SEGURANÇA - Para a manutenção da
atividade de forma segura, preser-
vando a saúde de todas as pessoas
envolvidas e também de forma a não
comprometer o trabalho de tantos e
os resultados dos cooperados, Coo-
psoli e Cocamar, vem desenvolvendo
uma série de iniciativas para orientar
produtores e trabalhadores rurais
sobre a prevenção da covid-19. As
ações, que vão até o final da colheita,
reforçam o compromisso e a respon-
sabilidade das duas cooperativas com
seus cooperados e com toda a comu-
nidade.

CARTILHA - Para comunicar as reco-
mendações visando a prevenção da
covid-19 na colheita, o Fundecitrus -
Fundo de Defesa da Citricultura criou
uma cartilha com orientações destina-
das a todo o setor citrícola, em especial
aos citricultores e funcionários das pro-
priedades. O material reúne recomen-
dações baseadas nas diretrizes do
Ministério da Saúde e Organização
Mundial da Saúde. Foram reproduzidas
1.500 cartilhas com esse material, as
quais vêm sendo distribuídas aos pro-
dutores e trabalhadores durante trei-
namentos realizados pelas equipes da
Cocamar e Coopsoli. 

TREINAMENTOS - Os treinamentos,
realizados nos próprios pomares, ocor-
rem na forma de bate-papo, reforçando

os principais pontos da cartilha, respei-
tando o espaçamento adequado entre
todos, de forma a não aglomerar e cau-
sar riscos à saúde dos envolvidos. Mais
de 400 colhedores, em mais de 20 tur-
mas, já foram treinados. De acordo
com a programação de colheita de cada
produtor, essa ação será mantida até o
final da safra.

DOAÇÃO - Para reforçar os cuidados
necessários nos pomares, foram dispo-
nibilizados às turmas de colheita 30
termômetros digitais e doados 50 dis-
pensers para álcool, 1.500 máscaras
reutilizáveis e 150 litros de álcool lí-
quido 70%. Ainda como forma de atin-
gir todos os produtores e colhedores,
estão sendo confeccionados vídeos edu-
cativos, reforçando os cuidados neces-
sários, com o médico do trabalho da
Cocamar, Diogo Pereira. São vídeos
curtos, que facilitam o acesso e aten-
ção de todos.

CUIDADOS NA INDÚSTRIA - Além
disso, cuidados especiais estão sendo
adotados na indústria da LDC, em Pa-
ranavaí, onde os citricultores entre-
gam sua produção. Todos os moto-
ristas e demais pessoas que adentram
o complexo industrial têm sua tempe-

ratura aferida e uma amostragem é
realizada em 25% das pessoas que
entram, realizando o teste de olfato,
monitorando possíveis infectados com
a covid-19. Também há álcool em gel
disponível na portaria para desinfec-
ção das mãos.

COVID-19

Na colheita da laranja, cuidados foram tomados para manter a atividade de
forma segura, preservando a saúde dos envolvidos sem comprometer o trabalho 

Ações da Cocamar e Coopsoli
protegem trabalhadores 
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Além dos treinamentos, foram doados ou disponibilizados
vários itens de segurança aos trabalhadores





A
eficiência dos produtores ru-
rais brasileiros é indiscutível. O
mais recente levantamento da
safra brasileira de grãos

2019/20 aponta para um recorde his-
tórico de 257,8 milhões de toneladas,
volume 4,5% ou 11 milhões de tonela-
das superior ao do ciclo passado,
mesmo com os sérios problemas climá-
ticos enfrentados no Rio Grande do Sul.
No entanto, segundo a Embrapa Soja,
os produtores poderiam ter um ganho
ainda maior se investissem em agricul-
tura de precisão. O pesquisador Júlio
Franchini aponta que 90% dos agricul-
tores brasileiros ainda trabalham sem
levar em conta a variabilidade nos solos.
“Eles aplicam os insumos à taxa fixa, o
que é equivocado. Tratam a propriedade
como se o solo fosse homogêneo”. 

SEM VOLTA - Franchini explica que a
agricultura de precisão vem quebrar
essa barreira, trazendo informações di-
ferentes que descortinam a variabilidade
e que a mesma pode ser tratada de
forma organizada, “para aumentar a
produtividade e a rentabilidade”. É um
caminho sem volta, em que uma parcela
de produtores está saindo na frente.
“As máquinas geram informações como
mapas de produtividade, os satélites
fornecem imagens georreferenciadas, é
possível produzir mapas de compacta-
ção e analisar doenças, há todo um
campo em desenvolvimento que vai ser
atingido pela agricultura de precisão e
possibilita conhecimento para que a
gente consiga manejar melhor a lavoura
e alcançar os objetivos que é produzir
com sustentabilidade”, pontua.  

FALTA CALCÁRIO - Outro dado revela-
dor, que limita a rentabilidade: diante de
uma característica que pode ser mane-
jada, o que geralmente mais sur-

preende, segundo o pesquisador, ao ob-
servar as lavouras de produtores, é que
falta calcário. “Quando você começa a
analisar uma área, vê que há uma varia-
bilidade muito grande na acidez por
causa da ausência de um insumo muito
barato e que tem um impacto grande na
produtividade.”

FERRAMENTAS - A agricultura de pre-
cisão consiste de várias ferramentas,
resumidas em informações que se
obtêm da área de produção, de diversas
fontes. É um conjunto de informações
que, de forma ordenada, permite obser-
var que não existem áreas homogêneas.
“Todas apresentam variabilidade que
precisa ser trabalhada e, muitas vezes,
pode ser modificada. Com isso, as que
estão produzindo menos, passam a pro-
duzir mais, e as que já estão produzindo
bem, vão produzir muito mais.” 

VARIABILIDADE - Ao analisar um mapa
de colheita, com imagens de satélite, se
observa uma variabilidade muito grande,
o que é natural, diz o especialista. Em
qualquer área se pode ver que há varia-
ção do tipo de solo e isso faz com que a
disponibilidade de água também não seja
igual. Depois vem a fertilidade, a própria
variação do relevo, a declividade, a incli-
nação, o que mostra como a água se
movimenta no talhão. “Tudo isso faz com
que o potencial produtivo varie. Nem
sempre conseguimos modificar o padrão
das áreas, mas na maioria das vezes é
possível, principalmente quando asso-
ciado à fertilidade do solo. Quando se faz
uma análise e usa uma grade amostral,
você consegue ver a variabilidade da fer-
tilidade, a acidez, o teor de nutrientes e
fazer intervenções localizadas a fim de
diminuir essa variabilidade”.  

PERCEPÇÃO - O pesquisador cita que o

produtor, de uma forma geral, conhece
a sua área, mas não tem a referência.
“Quando ele está colhendo, percebe que
a máquina está se comportando de
forma diferente. Há lugares em que pro-
duz mais, sendo comum até mesmo
haver dificuldades para colher devido ao
grande volume de produção ali, e tam-
bém há lugares onde a colheita é mais
rala.” 

ORGANIZAR - O produtor sabe como
funciona a área dele, mas não possui a

informação organizada no espaço. Com
as ferramentas da agricultura de preci-
são, se torna capaz de organizar a in-
formação de forma georreferenciada e
com isso sabe o que está acontecendo
nas diferentes regiões da lavoura. “O
primeiro passo é organizar a informa-
ção. O segundo, fazer a intervenção”,
diz Franchini. 

PASSO INICIAL - Quando o produtor
começa a gerar o mapa de colheita, ele
fica satisfeito porque consegue
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Caminho para ter mais rentabilidade é investir na correção da variabilidade
do solo, por meio da agricultura de precisão, diz Júlio Franchini, da Embrapa

Produtor é eficiente,
mas poderia faturar mais  

Franchini: 90% dos produtores não levam em conta a variabilidade do solo





entender o conhecimento que
tinha da área, mas agora de uma ma-
neira organizada no espaço. “Saber on-
de está produzindo mais e onde está
produzindo menos é um passo inicial
para se trabalhar de forma objetiva,
transformar a área e produzir mais.” 

MÁQUINAS MODERNAS - Franchini
ressalta que “as máquinas estão evo-
luindo muito hoje em dia na questão da
qualidade, estão mais eficientes na co-
lheita e trazendo sensores embarcados.
Os sensores é que produzem essas in-
formações. Falamos de colhedoras, pul-
verizadores, plantadeiras. Temos vários
equipamentos que conseguem interferir
de forma localizada, fazer o que a gente
chama de taxa variável, em que você
consegue aplicar fertilizantes e semen-
tes em quantidades diferentes dentro
da área.”

NO CELULAR - Franchini cita que há
também o drone trazendo informações
com mais detalhes, ao passo que as
imagens de satélite então melhorando
cada vez mais. Novos satélites estão
sendo colocados em órbita, asseguran-
do mais qualidade e resolução. Com is-
so, o produtor recebe periodicamente,
em seu celular, uma imagem do índice
de vegetação da lavoura e acompanha
com antecedência a perspectiva de co-
lheita. 

PAGANDO PARA PLANTAR - Quando o
produtor começa a fazer uma correção
à taxa variável, obtém um ganho de pro-
dutividade importante. Conforme Fran-
chini, um dos pontos que mais chama
atenção é quando ele começa a mapear

a colheita. Ao fazer o custo de produ-
ção, identifica regiões nas quais está pa-
gando para plantar, o que se deve a
fatores limitantes que drenam rentabi-
lidade. “A agricultura de precisão não é
uma questão de produzir muito mais e,
sim, de usar bem os insumos e aumen-
tar a rentabilidade. No final o que im-
porta é o produtor ganhar mais dinheiro
em sua área. Você consegue melhorar
a produtividade de uma forma geral e
em alguns pontos deixa de pagar para
plantar.” 

MILHO – Um dado alarmante: em 30%
das áreas de milho de segunda safra
está havendo a retirada de rentabilidade
do produtor. “Na verdade, se conseguir
entender as informações que levanta da

área, o produtor vai ver que há regiões
onde precisa investir mais, colocar um
híbrido melhor, mais nitrogênio. E, em
outras regiões, não poderá utilizar uma
tecnologia tão alta porque isto vai ter
um custo alto e não vai haver retorno.” 

MÁXIMO POTENCIAL - Por fim, ao
olhar para dentro de uma propriedade,
onde há uma variação muito grande do
ambiente de produção, se encontra am-
bientes com menos potencial e também
ambientes com potencial maior e que
devem ser melhor explorados. “Utili-
zando a agricultura de precisão, temos
as ferramentas para interferir na maio-
ria das vezes nos fatores limitantes. E,
aí, buscar o máximo potencial produ-
tivo”, completa.  

Produtor sabe como funciona
a área dele, mas não possui

a informação organizada
no espaço
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Em tempos de crescente preocupação
com a produção sustentável, o manejo
integrado e pragas (MIP) com o uso
de produtos biológicos associados aos
químicos, e também às ferramentas
digitais, dá provas de seu retorno fi-
nanceiro, conforme reportagem do
Valor Econômico. 

REDUÇÃO - Em experimento de três
unidades da Embrapa – Soja, Informá-

tica e Meio Ambiente – em parceria
com a Cocamar, houve redução de até
45% no uso de produtos químicos
para controle do percevejo na soja
ante o manejo convencional, e melho-
ria na qualidade dos grãos, em uma
área de 10 hectares no norte do Pa-
raná. Ante o manejo convencional, que
teve custo de R$ 240 por hectare
com inseticidas para controle à praga,
a economia, em valor absoluto, chegou

a R$ 108 por hectare no novo manejo,
levando o custo final do tratamento a
R$ 132 por hectare. 

CONHECIMENTOS - No experimento,
foi usada a estratégia de amostragem
de pragas que conjuga conhecimentos
digitais e agronômicos para criar ma-
pas de distribuição espacial de perce-
vejos. O aplicativo Agrotag, da Embra-
pa, fez o georreferenciamento das in-

festações e o tradicional “pano de ba-
tida” permitiu a contagem manual dos
insetos. As informações geraram um
mapa semanal com a distribuição dos
percevejos - que, migrado para um
pulverizador, orientava as aplicações.
O cerne da estratégia consiste em
agir apenas quando o nível de infesta-
ção da praga exige, na hora e na dose
certa, explica Luiz Eduardo Vicente, da
Embrapa Meio Ambiente.

MIP gera parceria entre Cocamar e Embrapa 

TECNOLOGIA

Em 30% das
áreas de milho de
segunda safra está
havendo a retirada
de rentabilidade
do produtor





A
s principais transformações dos
processos produtivos no setor
agropecuário se deram pelas
inovações tecnológicas geradas

ao longo da história. A utilização de sis-
temas de gerenciamento agrícola sus-
tentado pela variabilidade espacial e
temporal dos dados com o uso do geor-
referenciamento como o utilizado na
agricultura de precisão (AP) tem por ob-
jetivo otimizar a lucratividade e minimizar
os impactos ambientais ocasionados
pelas atividades antrópicas dentro de
cada ecossistema. 

CONHECIMENTO - A aplicação dessa
tecnologia em sistemas intensivos faz-se
necessária, sobretudo nos estudos das
propriedades químicas, físicas e biológi-
cas do solo e suas interações com a ca-
pacidade produtiva, ou seja, ter o
conhecimento dos fatores que atuam
nos sistemas produtivos é considerado
o princípio básico para o sucesso do ma-
nejo adequado das áreas agrícolas. 

MANEJO - No manejo das culturas
anuais (soja, milho, trigo, arroz, algodão
e outras), semi-perenes (cana-de-açú-
car, alfafa e pastagens) e perenes (café,
citros, seringueira, etc.) a aplicação de
fertilizantes e corretivos da acidez do
solo, com a utilização de mapas gerados
a partir de pontos georreferenciados,
vem ganhando cada vez mais destaque
por uniformizar as áreas e garantir maior
produtividade, com menor custo de pro-
dução. 

ACOMPANHAMENTO - No entanto,
nada é fácil, e para se ter sucesso na
adoção da AP é necessário o acompa-
nhamento detalhado dos fatores intrín-
secos ao manejo das culturas dentro de
um sistema integrado de informações
geradas e, com o uso da modelagem,

buscar minimizar a variabilidade dos fa-
tores dentro do espaço e tempo que in-
fluenciam na produtividade. Ou seja, essa
tecnologia tem como princípio básico o
gerenciamento detalhado das técnicas
de produção, não somente com aplica-
ções de insumos, mas, de todos os pro-
cessos envolvidos neste sistema, visto
que estão interligados.

MAPEAR - Com a utilização da AP, pode
se mapear de forma georreferenciada os
atributos do solo e, com isso, tornar
possível, na área da ciência do solo, que
as quantidades de fertilizantes e corre-
tivos variem de acordo com a necessi-
dade local e condições climáticas do-
minantes. Para adoção da AP, o sistema
é composto de quatro fases principais:
divisão dos talhões de acordo com a cul-
tura e tipo de solo; coleta de dados
georreferenciados para o mapeamento
da área, sendo que a quantidade varia de
acordo com a uniformidade do talhão;
aplicação de conceitos estatísticos e sis-
temas de informações geográficas (SIG)
para gerar os mapas de alcance no qual
cada ponto representa; interpretar e
configurar os mapas de aplicação num
formato compatível com as máquinas,
para utilização ou não de quantidades va-
riáveis de fertilizantes e corretivos da
acidez do solo (Figura 1).

VANTAGENS - As vantagens da adoção
adequada deste sistema de manejo são
enormes e visam possibilitar o acompa-
nhamento detalhado das áreas, para que
as tomadas de decisões sejam mais bem
embasadas, como: flexibilização no tem-
po necessário para a distribuição dos
corretivos da acidez do solo e fertilizan-
tes, minimizando os custos de produção;
uniformidade nas áreas com a correção
de forma pontual e com a quantidade
adequada de insumos, que contribuem

para o incremento na produtividade; uti-
lização de taxa variável de aplicação lo-
calizada dos fertilizantes e corretivos
necessários durante todo ciclo da cul-
tura, para manter níveis adequados de
nutrientes e uma alta produtividade; e
monitoramento da infestação de inse-
tos praga e doenças, fazendo com que o
controle seja localizado, de acordo com
o mapa de acompanhamento, com re-
dução nas quantidades de produtos uti-
lizados.

BENEFÍCIOS - Além disso, a adoção da
AP propicia outros benefícios: melhoria
do meio ambiente, ocasionado pela apli-
cação somente das quantidades neces-
sárias de fertilizantes e corretivos, mi-
nimizando a provável contaminação do
solo com uso inadequado, principalmente
de adubos nitrogenados e fosfatados;
tomada de decisão rápida e no momento
certo para cada local monitorado, devido

à maior disponibilidade de informações;
melhor controle local com o uso do mapa
de colheita; mapeamento das áreas em
função de cada cultivar e sua eficiência
de uso de nutrientes; controle local, pelo
uso da informação e tecnologia de apli-
cação; e maior lucratividade da lavoura,
com o uso racional de insumos agrícolas.

MAXIMIZAR - O importante é ressaltar
que o custo de produção está cada vez
mais elevado e a adoção desta tecnologia
visa maximizar a produtividade em siste-
mas consolidados ou não, tendo como
objetivo o uso de menor quantidade de
insumos agrícolas e a utilização mais efi-
ciente da mão de obra dentro da pro-
priedade. 

Procure a Concessionária Cocamar mais
próxima e conheça todas as soluções da
John Deere para aprimorar a sua la-
voura.
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AGRICULTURA DE PRECISÃO 

As orientações são dadas por Adônis Moreira e Larissa Alexandra Cardoso
Moraes, pesquisadores da Embrapa Soja de Londrina, Paraná

Como maximizar o uso
de fertilizantes e corretivos

Figura 1. Georreferenciamento da área, distribuição espacial do
atributo estudado e mapa configurado para aplicação ou não do produto
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P
ara aumentar a produtividade
da lavoura, Júnior César Zam-
boti Barrinha e seu pai, Wal-
demar Navarro Barrinha, pro-

dutores de milho, investiram em um
novo maquinário. Trata-se de um tra-
tor, que deve ser entregue nas próxi-
mas semanas. A compra foi feita com
a ajuda da Sicredi União PR/SP, por
meio do programa Trator Solidário.

NOVO - “Tinha pensado em comprar
um trator usado, mas o pessoal da Si-
credi deu a ideia de comprar um ma-
quinário novo por meio do programa.
Achei atrativo, pagamos apenas uma
vez por ano, além de ganhar um bom
desconto no valor do trator. Acabou
saindo mais barato do que alguns tra-
tores usados que vimos. O novo vem
equipado, e como a nossa propriedade
é pequena, acredito que levará anos
para me preocupar com a manutenção.
Além disso, o processo de compra foi
simples”, afirma Júnior.

PROGRAMA - O programa Trator Soli-
dário, do governo do Paraná, é voltado
para pequenos produtores com pro-
priedade de até quatro módulos fiscais
e renda bruta anual de até R$ 415 mil,
o que representa de 40 a 45% da pro-
dução paranaense. Com preços aces-
síveis e taxa de juros barata, o
programa dá a oportunidade de com-
prar tratores de 55 a 75 CV de potên-
cia e pulverizadores de até 900 litros.
O governo do Paraná ainda isenta o Im-
posto sobre os Produtos Industrializa-
dos (IPI), o que na prática resulta em
um desconto médio de 17% no equi-
pamento.

PARCERIA - A Sicredi União PR/SP é
uma das parceiras do programa, que
também conta com a adesão de fabri-

cantes de implementos e máquinas
agrícolas. A taxa de juros é bastante
atrativa, de 4% ao ano, e o produtor
ainda tem a opção de pagar o investi-
mento em milho, transformando o
valor financiado mais os juros em
sacas, conforme cotação do Departa-
mento de Economia Rural (Deral), da
Secretaria da Agricultura e do Abaste-
cimento do Paraná.

COMO TER ACESSO - Para ter acesso
ao programa, o produtor deve procu-
rar o escritório da Emater em sua ci-
dade, preencher a pré-proposta, que
será enviada para uma agência da Si-
credi União. Depois a cooperativa tem

cinco dias úteis para analisar a pro-
posta e conceder ou não o crédito.
Nesta safra, 17 famílias associadas à
Sicredi União foram beneficiadas pelo
programa, facilitando a vida no campo. 

CRÉDITO - “A Sicredi União sempre es-
teve ao lado do produtor rural e, por
isso, é parceira desse programa tão
importante para a agricultura familiar”,
afirma o gerente de desenvolvimento
agro da Sicredi União PR/SP, Vitor Pas-
quini. Ele ressalta que a cooperativa
disponibiliza outras linhas de crédito
para produtores de todos os tamanhos
e que conta com especialistas em
agronegócio em todas as agências.

CRÉDITO

Programa é voltado para pequenos produtores com propriedade
de até quatro módulos fiscais e renda bruta anual de até R$ 415 mil

Sicredi União facilita trabalho
no campo com ‘Trator Solidário’

Junior César e o
pai Waldemar Barrinha:

negócio atrativo





A unidade da Cocamar em Presidente
Prudente (SP) registrou a maior
venda de calcário, de uma única vez,
em toda a história da cooperativa.
Foram 11 mil toneladas que tiveram
como destino as áreas onde a soja vai
ser cultivada em programa de rotação
com a cana, na região oeste paulista.
O corretivo já foi aplicado em mais de
20 mil hectares. 

PROGRAMA - Conduzido pela Coca-
mar, o programa conta com a partici-

pação das usinas Cocal, de Paraguaçu
Paulista, Umoe Bioenergy de Sandova-
lina e a Atvos de Teodoro Sampaio – e
de produtores de cana e pecuaristas
interessados em revitalizar suas
áreas. As terras, cedidas em arrenda-
mento temporário para a Cocamar,
vão ser cultivadas na safra 2020/21
por cerca de 70 experientes produto-
res cooperados selecionados.

PRODUTIVIDADE - Os lotes são cal-
careados e adubados pelas usinas,

que investem na prática como a
forma mais econômica de renovar as
áreas de canaviais, de olho no au-
mento da produtividade dessas lavou-
ras no próximo ciclo, a ser iniciado
assim que a soja for colhida, em mar-
ço. Inovador, o programa começou
em 2019 como resultado de uma
parceria da Cocamar com a Cocal e,
pelos bons resultados obtidos, foi
ampliado em mais de quatro vezes em
2020, com a adesão das outras duas
usinas e particulares.

Aterceira fase do Programa de Mo-
nitoramento do Índice de Felicidade
Interna do Cooperativismo (FIC) foi

lançada pela Cocamar dia 24/9 durante
transmissão ao vivo. A apresentação con-
tou com a participação do grupo de artis-
tas do Espaço Sou Arte, de Campo Mou-
rão e já teve mais de 1.200 visualizações.
A iniciativa é implementada sob a orienta-
ção da Cooperativa de Trabalho de Execu-
tivos em Gestão em Treinamento
(Pluricoop), sediada em Maringá, e Ser-
viço Nacional de Aprendizagem do Coope-
rativismo (Sescoop/PR). 

ETAPAS – O presidente-executivo Divanir
Higino relembrou que a primeira etapa foi
lançada em 2018 envolvendo 300 cola-
boradores da indústria de fios e a se-
gunda, em 2019, abrangeu mais 1,3 mil
das unidades operacionais. Desta vez, es-
tarão engajados administração central,
parque industrial, concessionária, postos
e demais estruturas em Maringá, alcan-
çando 3,5 mil profissionais. 

CONQUISTAS - Higino disse ter se emo-
cionado ao observar, nos comentários du-
rante a exibição, algumas pessoas afir-
mando que a Cocamar é parte de suas fa-
mílias. “Este programa nos trouxe muitas
conquistas que são fruto da adesão de
toda equipe”, destacou. Segundo ele, a
pandemia fez com que os colaboradores
cuidassem mais de si próprios e dos cole-
gas, o que reflete o bom trabalho reali-
zado pelas lideranças. Higino pediu que
todos façam avaliações e contribuam para

que mudanças representem melhorias na
empresa, no sentido de que todo o grupo
seja mais feliz. Por fim, citou: “Tenho or-
gulho de dizer que ser Cocamar é ser
feliz”. 

PRIMEIRA - A gerente do Sescoop/PR,
Maria Emília, parabenizou a Cocamar - a
primeira do segmento de produção do es-
tado a adotar o FIC - por sua preocupação
com o bem estar dos colaboradores.
“Quando os profissionais são mais felizes
eles se tornam muito mais eficientes, pro-
dutivos, motivados e engajados”, comen-
tou. “O objetivo do FIC, como ferramenta
de gestão, é justamente promover o bem-
estar e a qualidade de vida dos colabora-
dores”, disse o gerente de Pessoas, Fer-
nando Castro, assinalando que a realiza-
ção impacta, também, os seus familiares.
Para ele, o ano de pandemia, embora de-
safiador, tem trazido lições importantes:
“A vida não tem preço e precisamos apro-
veitar ao máximo cada um dos nossos
momentos”. 

O QUE É FELICIDADE -A diretora executiva
da Pluricoop, Adriana Pierini,  fez uma apre-
sentação sobre o programa, salientando
que “a felicidade é uma medida de pro-
gresso social” e que “o progresso é a ca-
pacidade de resiliência de um povo”. Ela
salientou que “o que muda é a vontade, a
atitude, diante das circunstâncias da vida.
Felicidade, em resumo, não é euforia, mas
reflexo do equilíbrio, da resiliência e da paz”.  

MAPA - Cada colaborador será avaliado

e, ao final, se conhecerá o índice de felici-
dade de toda a Cocamar. “Vamos ter um
mapa da felicidade que, nove meses mais
tarde, será medido novamente”. Para
isso, cada setor e unidade da cooperativa
contará com felicitador, a pessoa que par-
ticipará da condução do processo. A par-
tir do cumprimento de nove etapas
previstas, as cooperativas recebem um
diagnóstico completo dos fatores que
levam à apuração do quociente de felici-
dade existente. “A partir do qual, elabora-
se um plano de ação, objetivando o al-
cance do equilíbrio e a melhoria do indica-
dor FIC, contribuindo positivamente no pa-
drão de bem-estar das pessoas em seu
ambiente de trabalho.”

DESENVOLVIMENTO - O ciclo de execu-
ção do programa é realizado em 12 me-
ses, havendo um novo ciclo de aplicação
a partir de 2 anos de sua aplicação. O In-
dicador FIC foi inspirado no modelo FIB –

Felicidade Interna Bruta, que ao invés de
mensurar o progresso de uma nação a
não só, pelo crescimento econômico, ba-
seia-se, também, no princípio de que o
desenvolvimento de uma sociedade ocor-
re a partir do equilíbrio entre os fatores
emocional e material. 

PILARES - A FIC se baseia em quatro pi-
lares da FIB: promoção de desenvolvi-
mento socioeconômico sustentável e
igualitário; preservação e promoção dos
valores culturais; conservação do meio
ambiente natural; e o estabelecimento de
uma governança em consonância aos
princípios e valores do cooperativismo. Os
princípios que norteiam os indicadores
usados no diagnóstico que mede a FIC
estão distribuídos em 9 dimensões: bem-
estar psicológico, saúde, uso do tempo,
vitalidade da participação comunitária,
cultura, educação, meio ambiente, gover-
nança e padrão de vida.

GERAL

Terceira fase do FIC é lançada na Cocamar 

O objetivo é promover o bem-estar e a qualidade de vida dos colaboradores
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Venda recorde de calcário em P. Prudente
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