


U
ma iniciativa inédita pre-
tende arrecadar fundos para
ajudar o Hospital do Câncer
de Londrina. Sete grandes

organizações do setor de agronegó-
cios - Agro100, Belagrícola, Cocamar,
Integrada, Produza, Ponto Rural e Se-
megrão - se uniram para movimentar
a Campanha Solidária “Saca do bem”.
É a primeira vez que uma ação envol-
vendo as maiores cooperativas e em-
presas do agro é colocada em prática.

DOAÇÃO - A campanha está sendo
lançada em plena colheita da soja. Os
primeiros caminhões já estão che-
gando às unidades de armazenamento
e o momento não poderia ser mais
propício para as arrecadações. Os
agricultores que optarem pela doa-
ção, ao entregarem a produção nas
unidades de recebimento das empre-
sas, poderão destinar o número de
sacas que quiserem ao Hospital do
Câncer. O valor financeiro referente à
quantidade doada será destinado ao
HCL.

HCL - Para a coordenadora geral da
captação de recursos e voluntariado
do hospital, Iracema Fabian, a mobili-
zação será fundamental para a manu-
tenção dos atendimentos. A institui-
ção tem 55 anos de existência e
atende hoje mais de 40 mil pessoas,
em mais de 250 municípios.

ANO DIFÍCIL - O coordenador do
marketing da campanha, Fabio Ma-
neiro, explica que o ano de 2020 foi
difícil para todos, mas principalmente
para o setor da saúde, que depende
da solidariedade constante para
manter os atendimentos. “O agro
sempre nos ajudou, mas este apoio

coletivo, com o engajamento de
todos os diretores, gerentes e cola-
boradores, me deixou muito emocio-
nado, pois estamos falando de ali-
mento, de cura para estas pessoas,
afinal, nestes tempos difíceis de pan-
demia, a saúde é o que importa”, fi-
naliza.

JÁ RECEBENDO - Presentes do
norte a oeste do Paraná, as em-
presas participantes da campanha
já estão aptas a receberem as doa-
ções. Para isso, basta informar a
quantidade de sacas a serem doa-
das, no momento da entrega da
soja.

Movimento é realizado por cooperativas e empresas do agro; agricultores podem
realizar a doação ao entregar a produção nas unidades de recebimento das empresas

Campanha em prol do
Hospital do Câncer de Londrina
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Com sua gestão profissional, a Cocamar se sobressai
no universo das grandes corporações por possuir um longo
e reconhecido histórico de inovação, de transparência no
relacionamento com os cooperados e o mercado, da
indiscutível qualidade de seus produtos e os compromissos
que assume, com protagonismo, para o desenvolvimento
econômico das regiões onde atua
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E
stamos começando um ano
que, a exemplo de 2020, pro-
mete ser intenso para a Coca-
mar e seus cooperados. Além

do início da colheita de uma safra de
verão que deve ser longa e alcançar o
maior recebimento da história da coo-
perativa, finalizamos a campanha de
venda de insumos para a safra 2021/
22 que neste ano foi antecipada para
fevereiro e superou às expectativas em
volume de negócios. 

Ao mesmo tempo, os cooperados se-
meiam a safra de inverno e, dessa
forma, os desafios vão se renovando,
sendo que eles têm a tranquilidade de
contar com o apoio da Cocamar para o
atendimento a todas as suas deman-
das.  

O ano de 2021 assinala também o de-
senvolvimento de um projeto dos mais
importantes para a cooperativa, pre-
visto em seu Planejamento Estraté-
gico: a Jornada do Cooperado; A pro-

posta é implantar a cultura de excelên-
cia no atendimento, algo indispensável
para uma organização moderna e em
permanente crescimento. 

Com sua gestão profissional, a Coca-
mar se sobressai no universo das
grandes corporações por possuir um
longo e reconhecido histórico de ino-
vação, de transparência no relaciona-
mento com os cooperados e o mer-
cado (que incluem políticas bem defi-
nidas de governança), da indiscutível
qualidade de seus produtos e também
os compromissos que assume, com
protagonismo, para o desenvolvimen-
to econômico das regiões onde atua.
Por tudo isso, está consolidada entre
as melhores e mais respeitadas coo-
perativas do país. 

Ao implementar a Jornada do Coope-
rado, nos mantemos na linha da inova-
ção ao evoluir para um outro patamar
de atendimento, ou seja, desde quando
o produtor ingressa como cooperado e

durante todo o seu período de relacio-
namento com a organização. Para
avançar nesse trabalho, foram realiza-
das pesquisas junto aos cooperados
que nos permitiram levantar e detalhar
os pontos que irão causar os maiores
impactos positivos junto a eles.

Dono e ao mesmo tempo fornecedor e
cliente da Cocamar, o cooperado pre-
cisa sempre ser correspondido em
suas expectativas ao ser atendido, o
que se traduz em satisfação. Isto acon-
tecendo, ele será um cooperado ativo,
de qualidade, com senso de pertenci-
mento e que contribuirá para fortale-
cer a estrutura cooperativista. 

Sim, a cooperativa existe para que o
cooperado tenha mais rentabilidade em
seus negócios, mas podemos fazer isso
prestando a ele um atendimento e ser-
viços de excelência com a proximidade
de um relacionamento que só a coope-
rativa, por ser a sua segunda casa, é
capaz de oferecer.

Previsto em seu Planejamento Estratégico,
projeto é dos mais importantes para a Cocamar

Com a Jornada do Cooperado,
a busca pela cultura da
excelência no atendimento

PALAVRA DO PRESIDENTE

Divanir Higino,
presidente da Cocamar
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Rogério Recco

P
equenos e médios produtores
de soja do norte e noroeste do
Paraná não precisam mais so-
nhar em comprar terras em

fronteiras agrícolas distantes, para ex-
pandir os seus negócios. A chance de
passarem de sitiantes a fazendeiros
está logo ali, no vizinho Pontal do Para-
napanema. Basta cruzar a divisa com o
estado de São Paulo. Quem diria: o ex-
tremo oeste paulista é a nova terra da

promissão, que o Rally Cocamar de Pro-
dutividade percorreu pela segunda vez,
na atual edição 2020/21, no final de fe-
vereiro.  

MAIS QUE TRIPLICOU - Zé Português,
como é conhecido o produtor José Car-
los Marques Ruiz, de Maringá, precisa
apenas de duas horas para vencer, com
sua Parati, o trecho de 140 quilômetros
até Sandovalina, a 64 de Presidente
Prudente. De uma só tacada, com seu
irmão e quatro sobrinhos, ele mais que

triplicou as áreas de soja plantadas pela
família. São 205 hectares no Paraná e
496 na nova região. “É uma oportuni-
dade para crescer e isto não se pode
deixar escapar”, afirma.   

SOLO ARENOSO - É curioso. Os olhos
brilham quando produtores acostumados
a cultivar a cobiçada terra roxa do norte
paranaense, falam do Pontal, antes mais
lembrado pelo solo arenoso e o clima
quente, onde os canaviais rivalizam com
pastagens a perder de vista. 

PARCERIA - O que acontece ali é inco-
mum na agricultura do país: um arranjo
costurado pela cooperativa Cocamar,
de Maringá, e três usinas de cana.
Juntas, elas chegaram a um formato
de parceria que, para algumas pes-
soas, parecia improvável. Do lado da in-
dústria havia o receio de que a soja, ali
chegando, concorreria no futuro com
os canaviais. Hoje, menos de dois
anos depois dos primeiros plantios, nin-
guém mais tem dúvida: a soja veio para
ficar, mas em harmonia com a cana,

Inédito programa de renovação sustentável implementado desde 2019 por Cocamar e
usinas cresce em ritmo rápido no Pontal do Paranapanema, gerando oportunidades para
que produtores ampliem sua renda e tenham perspectivas de mais espaço para os filhos

Nova fronteira da soja
faz sitiante do PR virar
fazendeiro em SP

Soja plantada em meiosi com fileiras de mudas
de cana em Sandovalina: cultura entra como
uma luva na janela de renovação de canaviais  

RALLY 



que até abre caminho para a oleagi-
nosa.   

OPORTUNIDADE - Assim é o Programa
de Renovação Sustentável que nasceu
em 2019 do interesse da Cocamar em
arrendar terras, que são destinadas
pelas usinas à necessária reforma de
canaviais a cada final de ciclo. Seu pro-
pósito é gerar oportunidades para pro-
dutores cooperados ampliarem a renda
fazendo o que sabem em um lugar rela-
tivamente perto. A cooperativa cuida do
arrendamento e escolhe a dedo os pro-
dutores, fornece os insumos, presta as-
sistência técnica, recebe a produção e
disponibiliza um seguro, - garantindo as-
sim que, em caso de frustração, os coo-
perados parceiros sejam ressarcidos
em seus custos. 

GANHA-GANHA - Por sua vez, como o
objetivo da usina com a reforma é res-
taurar a fertilidade do solo e quebrar o
ciclo de pragas e doenças da cana, as
terras são entregues adubadas para o
Programa e ela ainda tem participação
com um porcentual a partir de determi-
nados níveis de produtividade. “É um
ganha-ganha em que todas as partes
envolvidas saem satisfeitas”, afirma o
gerente de negócios da Cocamar e
coordenador do Programa, Marco An-
tônio de Paula. 

CONTINUAR CRESCENDO - Está expli-
cado porque de 5,2 mil hectares culti-
vados por 19 cooperados no projeto
embrionário em 2019/20 com a pre-
sença de uma usina, a iniciativa avançou
no ciclo 2020/21 para mais de 25 mil
hectares, cerca de 100 cooperados e
três usinas envolvidas. “Nenhum dos
participantes do projeto piloto desistiu”,
observa de Paula. Para o período 2021/
22, a expectativa do gerente é que a
área continue crescendo a passos lar-
gos. “Estamos conversando com várias

usinas, inclusive do Paraná. Quando al-
guma delas fica em dúvida, convidamos
para que venha ver o que está aconte-
cendo no Pontal, uma vitrine.” 

ENCHER OS OLHOS - O gerente escla-
rece: “Não estamos aqui só para arren-
dar terras, queremos desenvolver um
trabalho juntos, que traga benefícios
para todos”. De uma região onde até
pouco tempo não se plantava um único
pé de soja, a transformação que começa
a ser percebida já é de encher os olhos
– e não só dos produtores. 

MOVIMENTAÇÃO DA ECONOMIA - Em
2019/20 foram originadas ali 15 mil to-
neladas de soja, volume que deve chegar
a 70 mil neste ano. Os negócios com in-
sumos, por sua vez, saíram de R$ 10
milhões para R$ 40 milhões. No total,
R$ 180 milhões devem ser movimenta-
dos na safra atual. O “ganha-ganha”
vale também para a economia de cida-
des como Sandovalina, Teodoro Sampaio
e Narandiba, entre outras. A soja está
trazendo gente que ajuda a movimentar
o comércio, postos de combustíveis, ofi-
cinas e demanda a locação de imóveis. 

MAIS TERRAS - O maringaense Zé Por-
tuguês alugou uma chácara nos arredo-
res de Sandovalina, onde os familiares
se revezam durante a temporada que
começa com a preparação da lavoura,
em setembro, e segue até o final da co-
lheita, em abril. “Quando viemos para
cá, levamos em conta que a nova gera-
ção da família precisa de terras para
prosseguir e o lugar não poderia ser
melhor.”

SOBRE O RALLY - O Rally Cocamar de
Produtividade tem como patrocinado-
res: Basf, Fertilizantes Viridian, Fairfax
do Brasil Seguros Corporativos, Sicredi
União PR/SP e Zacarias Chevrolet (prin-
cipais), Cocamar Máquinas, Texaco Lu-

brificantes, Cocamar Irrigação, Estraté-
gia Ambiental, Zoetis e Nutrição Animal
Cocamar (institucionais). A realização

conta com o apoio da Aprosoja/PR, Co-
mitê Estratégico Soja Brasil (Cesb) e
Cooperativa Unicampo.

O gerente de negócios e coordenador do programa,
Marco Antônio de Paula, afirma: “Queremos desenvolver

um projeto juntos, que traga benefícios para todos” 

Zé Português (à direita), com o sobrinho Anderson, gasta
apenas duas horas no trajeto entre Maringá e Sandovalina 
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Em 2019, enxergando a possibilidade
de uma sinergia, a Cocamar procurou
a direção da Cocal, usina sediada em
Paraguaçu Paulista e com filial em Na-
randiba, para propor a parceria. “Fi-
camos interessados porque o nosso
negócio não é plantar soja e muito
menos lidar com arrendatários”,
afirma o diretor-superintendente da
empresa, Paulo Adalberto Zanetti. 

COMO UMA LUVA - Como a usina
adota o sistema de meiosi para a mul-
tiplicação das mudas de cana no
campo a cada início de ciclo, deixando
um largo espaço entre as fileiras, que
é preenchido com o canavial nos
meses seguintes, a soja entra como
uma luva nessa janela e, assim, a in-
dústria tem ainda uma vantagem adi-
cional, a economia com herbicida que
precisaria aplicar para o controle do
mato.

APROVADO - Zanetti conta que havia
uma preocupação: a de que o manejo
da soja, pelos produtores, causasse
danos à cana, como um impacto do
glifosato na cultura ou um eventual
amassamento das mudas com a movi-

mentação de máquinas. “Acompanha-
mos atentamente e vimos, no projeto
piloto, que não aconteceu nada disso.
Ou seja, a parceria estava aprovada.” 

BOM NEGÓCIO - O dirigente da Cocal
diz não ter ainda, em números, quanto
a reforma com soja contribui para ele-
var a produtividade do canavial, mas
afirma estar satisfeito com os resul-
tados até aqui. “A soja reestrutura o
solo, quebra o ciclo de pragas e doen-
ças da lavoura e os produtores re-
põem os nutrientes ao final da safra.
Não temos dúvida, a rotação é um
bom negócio.” 

PROTOCOLOS - De acordo com o ge-
rente de negócios da Cocamar e co-
ordenador do Programa, Marco
Antônio de Paula, os produtores con-
vidados a participar precisam cumprir
protocolos, entre os quais o atendi-
mento a todas as recomendações téc-
nicas feitas pela equipe da cooperativa
que os acompanha. Nas áreas das usi-
nas, a soja pode ser cultivada de duas
formas: em sistema de meiosi com a
cana ou sobre a palha deixada pela
cultura.  

Jorna l  de  Se rv iço  C ocamar   |   7

Um bom negócio,
segundo a usina

De acordo com o gerente executivo
técnico da Cocamar, Renato Wata-
nabe, dos 900 mil hectares de áreas
que compõem as regiões atendidas
pela Cocamar nos estados do Paraná,
São Paulo e Mato Grosso do Sul, um
terço é formado por solos arenosos,
onde a cooperativa vem difundindo há
mais de duas décadas, de forma pio-
neira no país, o Programa de Integra-
ção Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF),
incorporando ao processo produtivo
áreas de pastagens degradadas. “A
ILPF é um modelo sustentável e inova-
dor”, afirma. 

SUSTENTABILIDADE - No Pontal do
Paranapanema, embora o formato

seja outro, não se perde de vista o
foco na sustentabilidade e na inova-
ção. Os produtores exploram seus
lotes apenas durante o verão e, após
a colheita da soja, as terras retornam
à operação da usina para o desdobra-
mento das mudas de cana e o começo
de um novo ciclo que dura de cinco a
seis anos. 

MAIS RENDA - “A preocupação da
Cocamar com o Programa de Renova-
ção Sustentável é cumprir a sua fun-
ção social de gerar mais renda aos
cooperados e, ao mesmo tempo, criar
oportunidades para que eles possam
ampliar suas áreas com a participação
de filhos”, afirma Watanabe. 

Formato inovador e sustentável 

Paulo Zanetti (sentado) com o gerente comercial
da seguradora Fairfax, Diego Caputto

O Rally visitou o Pontal do Paranapanema
pela segunda vez nesta edição 2020/21

Watanabe: cooperativa cumpre sua função social

RALLY 





“Levamos uma vida inteira para chegar
aos 1.250 hectares entre terras pró-
prias e arrendadas no Paraná e com o
programa no Pontal do Paranapanema,
apenas de um ano para outro amplia-
mos em mais 1.250 hectares”, afirma
o produtor Odair Favali, de Cambé, mu-
nicípio da região de Londrina. 

CAPRICHO - As terras que ele, o irmão
Sérgio e a irmã Luzia cultivam em terri-
tório paulista (com o apoio de Luis Fer-
nando, filho do primeiro, e Ronaldo, do
segundo) são mantidas com o mesmo
capricho que fazem deles produtores di-
ferenciados em sua região, onde a pro-
dutividade da soja varia entre 65 a 70
sacas por hectare. “No Pontal, as ex-
pectativas são muito boas”, observa
Odair, estimando a média entre 60 e 50
sacas/hectare.

DOBROU DE TAMANHO - “Sempre
procuramos trabalhar com uma visão
futurista, sem medo de investir em tec-
nologias”, comenta o produtor, lem-
brando que a família tem origem
modesta e, ao longo dos anos, traba-
lhando com união e empreendedorismo,
conseguiu crescer na atividade. “Que-
remos crescer sempre. Quando a Co-
camar apareceu com o convite para
plantarmos no Pontal, não pensamos
duas vezes, a gente simplesmente do-
brou de tamanho.”

ONIBUS-CASA - Os Favali ficaram tão
empolgados que, para facilitar em seus
deslocamentos e acomodação no es-

tado de São Paulo, onde os lotes são
fragmentados em diversos municípios,
investiram na compra de um ônibus,
cujo interior foi adaptado com camas,
armários, banheiro e cozinha. “É con-
fortável e tem ar condicionado, é como
levar a casa até a roça”, sorri Odair. 

SEGURO - Para o cooperado Ademir
Barbero e os filhos Renato e Edson, de
Maringá, o Pontal abre perspectiva
para os filhos. São 130 hectares no Pa-
raná, “pouca terra”, frisa Ademir. Em
São Paulo, eles tocam 447, mais que o
triplo. Segundo Renato, o desafio no iní-
cio foi preparar as terras para o plan-
tio, “rodamos 24 horas sem parar”.
Depois, ainda desconfiados, o que eles
mais queriam era ver a soja nascer e se
desenvolver. “Tudo está valendo a pe-
na”, comenta o irmão Edson, satisfeito
com a lavoura, mesmo com aquele solo
arenoso (que apresenta apenas 10%
de teor de argila) e o clima quente. “Se
não tivesse seguro, dificilmente a gente
se arriscaria”, admite. 

FUTURO MELHOR - Aos 67 anos, tudo
é novo para Ademir, que lembra ter
visto a soja chegar à região de Maringá,
onde, nos primeiros anos, seus familia-
res plantavam o grão com matraca e
colhiam no facão. Agora a soja está
chegando por suas mãos a uma nova
região. “Hoje a coisa é muito diferente,
moderna. Em outros tempos, a gente
nunca que pensava em plantar no Pon-
tal. Agora – completa - é a esperança
de um futuro melhor.”

Odair Favali: a família comprou um ônibus para
facilitar no deslocamento e acomodação do pessoal

Ademir (à direita)
com os filhos Edson
e Renato: família
triplicou as áreas
de cultivo

RALLY 

Perspectiva de crescimento aos cooperados e filhos
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Procurando desenvolver seus negócios
em terras paulistas, a Cocamar Coo-
perativa Agroindustrial vem expandindo
presença em várias regiões. O municí-
pio de Ibirarema, no oeste, passa a
contar com uma estrutura para a en-
trega de grãos. Em funcionamento
desde meados do mês, as instalações
prestam atendimento a produtores de
soja e milho que agora não precisam
mais se deslocar a cidades vizinhas
para entregar a safra. 

ESTRUTURAS - Com isso, a coopera-
tiva amplia sua atuação onde já pos-
sui estruturas de recebimento de
grãos em Palmital, Cruzália e Mara-
caí - todas no entorno de Assis - e
Iepê, imediações de Presidente Pru-
dente. Dessas, Iepê, Cruzália e Pal-
mital também operam a comer-
cialização de insumos, atividade que
é mantida desde 2015 nas instala-

ções de Presidente Prudente, onde
não há recebimento.  

MIRANTE - Ainda no oeste paulista,
entra em atividade na safra 2021/
2022 a estrutura de recepção de
grãos e comercialização de insumos
que está sendo construída em Mirante
do Paranapanema.

RENOVAÇÃO - Um dos objetivos da Co-
camar é garantir apoio aos produtores
que participam do programa de reno-
vação de áreas de canaviais mantido
em parceria com 3 usinas. São mais de
25 mil hectares na safra 2020/21 em
andamento, conduzidos por cerca de
100 produtores cooperados com o
apoio técnico e logístico da coopera-
tiva.

LOJAS - Completando, outras três
lojas com amplo portfólio de insumos

funcionam desde o início do ano pas-
sado, em parceria com a Syngenta, nos
municípios de Itapeva, Itaberá e Buri,
região sul de São Paulo.

Cocamar expande presença em São Paulo
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O município de Ibirarema,
no oeste, passa a contar
com uma estrutura para

a entrega de grãos

CRESCIMENTO



Trabalhar com planejamento e gestão
empresarial. Foi com esse objetivo que
há três anos e meio Marciel Pedralli, de
54 anos, decidiu trazer a família de Cas-
cavel para Maringá e suceder o pai
Ayres, tradicional cooperado da Coca-
mar, no comando da Fazenda São Ro-
que, em Ourizona, que foi recentemente
visitada pelo Rally Cocamar de Produti-
vidade.

VOLTAR - Zootecnista, Marciel atuava
há muito tempo como técnico no seg-
mento de produção animal e mesmo
tendo pouca afinidade com agricultura,
decidiu que era hora de voltar e assumir
os negócios quando ouviu do pai o de-
sejo de aposentar-se.

HISTÓRIA - Os Pedralli têm história em
Ourizona, onde chegaram em 1948
para derrubar o mato e plantar café.
Além de agricultores, eles também
foram donos de uma cafeeira impor-
tante no município.

OTIMIZAR - Ao assumir os negócios,
Marciel começou a implantar um pro-
jeto para otimizar a estrutura, que co-
meçou com a aquisição de um ma-
quinário mais moderno e tendo o su-
porte de uma comprometida equipe de
funcionários. 

ASSISTÊNCIA DIFERENCIADA - “Te-
mos que fazer mais com o mesmo e
buscar o aumento da produtividade,
além de aproveitar melhor o tempo”,

afirma o produtor que, em seu tra-
balho, estava habituado a elaborar de-
talhadas planilhas de custos. A ex-
periência com isso foi fundamental para
reestruturar a gestão, agora profissio-
nal. Mas como não tinha bagagem na
produção de grãos e depende de uma
orientação técnica especializada, ele in-
gressou em um grupo de cooperados
que recebem assistência técnica dife-
renciada da Cocamar.

GRUPO MAIS - “A lavoura precisa ter
acompanhamento permanente”, res-
salta Marciel, que conta com os servi-
ços do engenheiro agrônomo José
Eduardo Marcon, responsável pelo
Grupo Mais, do qual participam 16 coo-
perados.

PRIMEIRA SAFRA DE SOJA - A asses-
soria começou no ano passado e a safra
de soja em andamento é a primeira sob
a orientação de José Eduardo. Até
então, a produtividade variava ao redor
de 58 sacas por hectare, enquanto a
de milho no inverno por volta de 100
sacas/hectare.

ACOMPANHAMENTO - O engenheiro
agrônomo faz recomendações sobre
todos os aspectos voltados ao au-
mento da produtividade com rentabili-
dade, como adubação adequada me-
diante análise, a escolha de cultivares
entre as mais indicadas e o acom-
panhamento minucioso nas etapas do
ciclo da lavoura. Uma das primeiras
medidas foi a correção da velocidade

de plantio, de 9 para 5,5 quilômetros
no máximo. E, entre os próximos pas-
sos está a implantação da agricultura
de precisão.  

TECNOLOGIAS - “O Marciel é um pro-
dutor que almeja estar em constante
evolução e não mede esforços para
dotar sua lavoura com as melhores tec-
nologias”, afirma José Eduardo.Assim,
Marciel segue em frente com a certeza
de estar fazendo o melhor pelos negó-
cios da família. E, levando em conta a
qualidade e a sanidade da lavoura, re-
pleta de vagens, a contratação da as-
sessoria especializada é um indicativo
de que a safra em andamento poderá
ser a melhor de todos os tempos, com
retorno garantido.

Safra em andamento poderá ser a melhor dos últimos tempos

Marciel com o filho e com o engenheiro agrônomo José Eduardo
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Produtor moderniza para crescer
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Ídolo do Athletico Paranaense, clube ao
qual fez história como zagueiro durante
oito anos, o ex-jogador Reginaldo Sos-
sai é atualmente um próspero produtor
de soja e milho e cooperado da Cocamar
em São Jorge do Ivaí, município do en-
torno de Maringá (PR). Há alguns dias
ele recebeu a visita do Rally Cocamar
de Produtividade.

CACHORRÃO - Aos 49 anos, o ex-atle-
ta, que ficou conhecido dos torcedores
como Reginaldo Cachorrão, responde
pela área comercial da empresa agrícola
de sua família, que tem como fundador
o seu sogro José Benedito, tradicional
produtor da região. Foi o sogro que, du-
rante a carreira do jogador, de 1993 a
2005, o orientou sobre onde investir
suas economias, direcionadas principal-
mente para a aquisição de terras.

PROFISSÃO DE AGRICULTOR - Com
isso, quando resolveu pendurar as chu-

teiras aos 33 anos, após uma trajetó-
ria que incluiu passagens por outros
três clubes brasileiros - São Paulo (de
Rogério Ceni e Kaká), Guarani (de Lui-
zão e Amoroso) e Bahia - e o Beijin
Gouan da China, Reginaldo já tinha de-
finida a profissão à qual passaria a se
dedicar: a de produtor rural.

VOLTA - Na verdade, era um retorno às
origens, pois o ex-jogador é nascido no
município, onde os pais sempre traba-
lharam na atividade rural, cultivando
uma pequena área.

TUDO DE PRIMEIRA - Sossai possui
484 hectares (200 alqueires) de solos
de alta qualidade, conduzidos com tec-
nologias de ponta e produtividade que
na safra passada (2019/20) foi de 74,3
sacas na soja (180/alqueire) e 124 no
milho (300/alqueire). A previsão para o
ciclo da soja em andamento (2020/21)
é superar os números do ano anterior. O ex-jogador Reginaldo Sossai retornou às suas raízes

Do mundo da bola para os campos do agro

LAVOURAS



Trabalhando com agricultura de preci-
são em toda a área, o produtor e fami-
liares possuem um moderno parque de
maquinários John Deere.

TREINADORES - Ao longo de sua car-
reira nos gramados, Reginaldo Cachor-
rão - apelido naturalmente incorporado
ao nome pela raça e a postura firme,
que impunha respeito nos adversários
- contou com o apoio de alguns treina-

dores que, reconhece, fizeram a dife-
rença em sua vida.

ZEQUINHA - A começar pelo primeiro
deles, Zequinha, ainda nos tempos de
quando começou a jogar como profis-
sional, no Atlético Paranavaí, onde
atuou por uma temporada. Foi o
mesmo Zequinha que, em 2003, o in-
dicaria para o futebol chinês. O sau-
doso Vadão (Oswaldo Alvarez) também

apreciava a firmeza do zagueiro, que foi
um de seus defensores no Athletico e
no Guarani.  

ABEL - Por fim, não há como esquecer

de Abel Braga (à frente do Internacio-
nal). Com Abel no comando do rubro-
negro paranaense, Reginaldo viveu os
seus momentos mais gloriosos, con-
quistando vários títulos importantes.   

Os Tchopko são uma família de origem
ucraniana que há décadas se estabe-
leceu em Jaguapitã (PR) para plantar
café. Atualmente eles cultivam soja e
milho, produzem frangos de corte e
mantêm bovinos em confinamento.  

CULTURA FAMILIAR - Algumas tradi-
ções daquele país do leste europeu
são preservadas na cultura familiar e
vêm passando de geração a geração.
Entre elas, a cruz ortodoxa russa fin-
cada em um ponto da propriedade, a
celebração do Natal Ucraniano em 7
de janeiro e costumes gastronômicos
que tornam indispensáveis o pirogue -
um tipo de pastel cozido - e o holubtsi
- iguaria preparada com couve fresca
e recheio que pode variar.

DOIS IRMÃOS - Há quatro anos, com
a perda de Jorge, o pai, assumiram a
gestão dos negócios os irmãos Michael
(33 anos, formado em administração
de empresas) e Vítor (24, graduado
em agronomia), sendo que as principais

decisões são tomadas com a participa-
ção da mãe Roselaine. Há outras três
filhas que já há algum tempo migraram
para centros urbanos.  

SOJA E MILHO - “A previsão é de uma
safra normal”, comentou Michael à
equipe do Rally Cocamar de Produtivi-
dade, que esteve no local no início de
fevereiro. Registrando ao redor de 58
sacas por hectare nos últimos anos, o
produtor conta que eles vêm adotando
novas práticas e tecnologias para ele-
var essa média e, para isso, contam
com o apoio técnico prestado pela uni-
dade local da Cocamar. No milho, plan-
tado no inverno, a média é de 100
sacas/hectare.

MODELO - Cooperativistas, os
Tchopko participam também da coope-
rativa de crédito Sicredi, que possui
agência na cidade. “São uma família
bem estruturada e diversificada em
seus negócios, que procura seguir as
orientações técnicas na lavoura”, ob-

serva o gerente da unidade da Coca-
mar, José Conti. Segundo ele, os ir-
mãos Michael e Vítor representam,
ainda, um modelo bem conduzido de
sucessão.

DIVERSIFICADOS - Produzindo grãos

em 77 hectares de terras próprias e
242 arrendados, a família possui qua-
tro barracões de frango com 90 mil
aves e um confinamento com 23 ani-
mais angus. De acordo com Michael,
a diversificação é importante para o
equilíbrio financeiro da propriedade.

Produtor possui um moderno parque de maquinários John Deere

A família Tchopko mantém uma propriedade bem diversificada
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Modelo bem conduzido de sucessão 
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A
considerar pelo seu início, a
colheita de soja da temporada
2020/21 no norte do Paraná,
promete. Ainda que problemas

climáticos como a escassez de chuvas
no início e o excesso de precipitações
na fase de desenvolvimento tenham
ocasionado variação de produtividade
nas regiões, os indicativos são de uma
safra cheia. Depois de recepcionar no
ciclo 2019/20 o maior volume de soja
de todos os tempos, ao redor de 1,5
milhão de toneladas, a Cocamar projeta
receber uma quantidade ainda maior no
período 2020/21, de 1,850 milhão de
toneladas. 

MAIOR PARTICIPAÇÃO - A estima-
tiva de ampliar o recebimento se sus-
tenta em vários fatores. No ano
passado, graças a sua credibilidade
junto aos produtores e também às
oportunidades de negócios ofereci-
das, bem como a política de paga-
mento à vista mesmo diante do forte
aceleramento das fixações (enquanto
a concorrência se obrigou a estender
os prazos), a Cocamar registrou ex-
pressivo aumento de participação de
mercado em todas as regiões onde
atua, sobretudo no norte do Paraná,
ampliando sua fatia de 30% para
cerca de 50%. 

Apesar de problemas climáticos como escassez de chuvas no início e excesso na fase de
desenvolvimento tenham ocasionado variação de produtividade, indicativos são de safra cheia

Cocamar espera receber
1,850 milhão de toneladas

COLHEITA

Cocamar investiu 32 milhões de reais em adequações de suas estruturas



SOLIDEZ - “Os produtores se sentem
seguros na cooperativa”, observa o pre-
sidente executivo Divanir Higino. Na ava-
liação dele, o ano desafiador de 2020
deixou ainda mais evidente a solidez da
Cocamar, cujo faturamento de R$
7,049 bilhões foi 52% superior aos R$
4,650 bilhões de 2019.   

ANO ATÍPICO - A previsão da área téc-
nica da cooperativa é de uma safra pra-
ticamente normal em produtividade,
apesar do ciclo considerado atípico.
Após o atraso na semeadura em razão
da falta de chuvas, houve grande quan-
tidade de precipitações na fase de de-
senvolvimento da cultura. A estimativa
é de uma produtividade média ao redor
de 3,2 mil quilos por hectare (53 sa-
cas). Um exemplo de bons resultados é
Luiz Alberto Palaro, produtor em Flo-
resta, perto de Maringá, que afirma ter
a previsão de colher 75 sacas por hec-
tare. “A soja se desenvolveu muito bem
e o padrão sanitário é visível”, afirma. 

ABORTAMENTO - Entretanto, em al-
guns municípios os produtores observa-
ram abortamento de vagens em maior
ou menor grau, como efeito de duas se-
manas de chuvas intensas no mês de ja-
neiro. Os irmãos Edys e Edenilson
Lazaretti, de Cafeara, ao norte, já esti-
mam perdas de uma parte da produção,
a exemplo de Luiz Rogério Augusto, da
vizinha Lupionópolis. De acordo com a

área técnica da cooperativa, são casos
pontuais em uma safra que, pelos indi-
cativos até o momento, tem tudo para
superar o recorde do ano anterior.

MAIOR INVESTIMENTO - Diante das
cotações da soja, que praticamente do-
braram entre janeiro de 2020 e janeiro
deste ano, houve também um investi-
mento maior em tecnologias por parte
dos produtores. A busca pelo aumento
da produtividade com rentabilidade,
aliás, é um trabalho contínuo na Coca-
mar que, nos anos anteriores, por meio
de seu concurso de produtividade, lan-
çou o desafio de 100 sacas/hectare –
marca finalmente atingida na temporada
2019/20. 

REFERÊNCIA - Um exemplo de produtor
que tem investido em tecnologia e tem
colhido resultados é o da família Su-
guiura, de Apucarana, reconhecida pela
qualidade de suas lavouras e as premia-
ções que têm conquistado nos últimos
anos.  O casal Tiezo, 75 anos, e Keiko,
70. começou a colher seus 605 hecta-
res entre terras próprias e arrendadas
com médias ao redor de 82,6 sacas/
hectare (200 sacas/alqueire). O Rally
Cocamar de Produtividade acompanhou
o início dos trabalhos.

TECNOLOGIAS - Para eles, uma boa co-
lheita só é possível com investimento
nas melhores tecnologias. “A gente in-

veste bastante”, diz dona Keiko, para
quem a safra deste ano poderia ter sido
ainda melhor. Mesmo com a média que
eles vêm conseguindo, afirma: “O clima
atrapalhou um pouco”. Integrando a
equipe do Rally, o engenheiro agrônomo
Rafael Furlanetto, gerente técnico da
cooperativa, destaca a uniformidade e a
sanidade das lavouras, com grãos bem
formados. “Os Suguiura são uma refe-
rência do que se faz de melhor.”

MAXIMIZAR - Os dois fazem parte de
um grupo de produtores que sabe o
quanto é importante adotar tecnologias
atualizadas para tentar maximizar os re-

sultados. Eles são assistidos pelo enge-
nheiro agrônomo Gustavo Emori, da Co-
camar. Segundo seu Tiezo, a média geral
em toda a área, este ano, deve ficar por
volta de 74,3 sacas/hectare (180/al-
queire). No município de solos muito fér-
teis, a média no último ano foi de 60
sacas/hectare (145/alqueire). Depois de
muitos anos, o casal voltou a plantar
milho em 2020 e à medida que a co-
lheita de soja for avançando, o cereal vai
sendo semeado.

SAFRA LONGA - De acordo com a área
técnica da Cocamar, vai ser uma safra
mais longa devido às intempéries, com
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Colheita irá até o
final de março ou

início de abril,
dependendo
da região
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variações na produtividade. Colheitas
devem avançar até o final de março e,
em algumas regiões, início de abril. 

AJUSTES PARA AGILIZAR - Em seu pla-
nejamento para receber a maior safra
da história, a Cocamar investiu 32 mi-
lhões de reais em adequações nas suas
estruturas operacionais nas regiões, de
modo a agilizar ainda mais o recebi-
mento. Várias unidades foram equipadas
com novas balanças e tombadores para
que os produtores tenham fluidez nas
entregas e mantenham a velocidade de
colheita. Ao mesmo tempo, as unidades
contrataram aproximadamente 700
trabalhadores temporários para apoiar
os colaboradores durante esse período. 

SEM CONCENTRAÇÃO - O gerente exe-
cutivo com operação de produtos e
obras, Márcio Kloster, comenta que
uma colheita mais longa acaba sendo,
naturalmente, mais onerosa para a coo-
perativa. “A vantagem, por outro lado,
é que não haverá tanta concentração no
recebimento, aliviando pressão, as filas

e tornando os serviços ainda mais rápi-
dos”, diz. Para uma capacidade estática
de armazenagem de 1,680 milhão de to-
neladas, 1,600 milhão foram disponibili-
zados para acondicionar a produção,
sendo que somente em março devem
ser recebidas 1,100 milhão de tonela-
das - 650 mil, das quais, apenas na pri-
meira quinzena, uma média superior a
43 mil toneladas por dia.  

RODANDO 24 HORAS - Para os pro-
dutores, o movimento de entrega na
cooperativa funcionará, como todos
os anos, diariamente das 8 às 22
horas. A safra, no entanto, é o mo-
mento em que as estruturas não têm
descanso e, ao longo das 24 horas
do dia, um grande número de cami-
nhões estará realizando, a partir das
unidades, o transbordo do grão para

armazéns estrategicamente distribu-
ídos nas regiões de atuação. A esti-
mativa é que um terço do volume
total seja movimentado por esse sis-
tema. Todo o volume de soja é enca-
minhado, a seguir, para o parque
industrial da cooperativa em Ma-
ringá, que tem previsão de processar
mais de 1 milhão de toneladas do
produto. 

SAFRA RECORDE

Primeiras áreas colhidas por Tiezo produziram  82,6 sacas por hectare
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E
m busca de soluções e uma
maior sinergia para maximizar os
resultados do cultivo de soja em
sistema de meiosi com cana-de-

açúcar, dentro do projeto desenvolvido
pela Cocamar em parceria com a Usina
Cocal, que atua na região de Narandiba,
no oeste do estado de São Paulo, no iní-
cio de fevereiro foi realizada uma visita
técnica nas lavouras de soja da região,
com pesquisadores das áreas de melho-
ramento vegetal, manejo da fertilidade
do solo e nutrição de plantas.

VISITA - Além do melhorista Marcos
Norio Matsumoto, da Brasmax, em-
presa que detém a maior parte do mer-
cado de variedades de soja no Brasil e
Argentina, e do doutor em Solos e Nu-
trição de Plantas, professor e pesquisa-
dor da Universidade Estadual de Ma-
ringá (UEM), Tadeu Takeyoshi Inoue,
participaram da visita o gerente de Tec-
nologia Agrícola Daniel Gualtieri e o Su-
pervisor Corporativo Técnico, André
Cruz, ambos da Cocal, e Ruben Brito, do
desenvolvimento de mercado do Viri-
dian/Cocamar.

NOVAS VARIEDADES - Atento às de-
mandas e oportunidades de mercado,
Norio comenta ter observado a neces-
sidade existente na região por varieda-
des de soja com características dis-
tintas que tragam efeitos benéficos para
cana e para a soja. “Para as regiões
com condições de clima mais favorá-
veis e solo corrigido, há vários mate-
riais com grande potencial de produtivi-
dade que apresentam excelentes re-
sultados. Mas para as regiões margi-
nais, com ambientes de produção mais
restritivos, notamos a demanda por va-
riedades que apresentem melhor produ-
tividade média e estabilidade de pro-
dução. A visita foi justamente para en-
tender essa demanda visando desenvol-
ver variedades que apresentem as
características ideais para esse novo
sistema de cultivo. A empresa vai inves-

tir em novos materiais para a região”,
afirma o melhorista.

TECNOLOGIA - Norio ressalta que o
agrônomo tem que conhecer bem a área
e escolher cultivares corretas em fun-
ção da época de plantio, tipo e condição
do solo, fertilidade, nível de compacta-
ção, clima e demais características do
ambiente de produção. Também avalia
que o sistema de meiosi pode ser me-
lhorado em função da escolha da tecno-
logia de soja transgênica utilizada. “Já
que o uso de glifosato diminui o vigor e
prejudica o desenvolvimento da cana, há
outras tecnologias de tolerância a her-
bicidas, com menos danos a cana, que
podem ser utilizadas”.

POTENCIAL PARA CRESCER - Para No-
rio, o sistema de meiosi é extrema-
mente interessante, funciona bem e é
uma ótima oportunidade de negócio,
com potencial para crescer muito, de-
mandando, porém, uma mudança cultu-

ral, que mostre que há ganhos com soja
e melhora na produtividade de cana.
Também aponta como um dos maiores
problemas para esse sistema: a grande
dependência por mão de obra no plantio
da cana, sendo necessárias melhorias
na mecanização da operação.

MÃO DE OBRA – O professor Inoue, que
colabora com o desenvolvimento do pro-
jeto, concorda que o sistema integrado
permitirá a expansão da soja em regiões
marginais onde prevalecem os monocul-
tivos de cana e pastagem, e que ainda
há muitas áreas para crescer. Ele refor-
ça, entretanto, que faltam informações
técnicas que possibilitem a implantação
adequada da cultura da soja, de forma
a garantir um bom estabelecimento de
plantas e seu desenvolvimento, permi-
tindo que sejam realizados os tratos cul-
turais necessários e, principalmente, a
colheita com baixo percentual de perdas
de grãos. “A superfície do solo é desuni-
forme. Soma-se a isso ainda a necessi-

dade da mão de obra para o plantio da
cana, que é um entrave para a expansão
desse sistema de produção para outras
áreas do estado”.

VALIDAÇÃO - A visita também serviu
para que Inoue avaliasse quais as neces-
sidades no manejo do solo, visando me-
lhorar cultivo da soja nas condições
existentes na região. A Cocamar está
firmando parceria com a UEM para o
desenvolvimento e validação de técnicas
de manejo nas culturas da soja e cana
que permitam que o sistema de meiosi
tenha sucesso e abra uma nova fron-
teira agrícola, dando maior sustentabi-
lidade para o agronegócio regional e
nacional. Outro trabalho a ser feito é
quanto a complementação nutricional
via foliar da soja e da cana, visando re-
duzir o estresse por alta temperatura,
radiação e déficit hídrico, que ocorrem
normalmente nestas regiões e afetam o
desenvolvimento e a produtividade das
culturas.

SISTEMA DE MEIOSI

Cocamar busca maximizar produtividade 

Para pesquisadores, sistema de meiosi é uma ótima oportunidade de negócio com potencial de crescer muito

Especialistas visitam lavouras do projeto de parceria Cocamar/Cocal para validar
melhores práticas de manejo do solo e da cultura e desenvolver soluções
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A
Cocamar Cooperativa Agroin-
dustrial chega aos 58 anos, em
27 de março, no melhor mo-
mento em sua história. Por

causa da pandemia, claro, a data não
será comemorada, a exemplo do que já
ocorreu em 2020. Mas, de um ano para
cá, a organização vem colecionando im-
portantes conquistas. 

RECORDES - Safras recordes de soja
(1,697 milhão de toneladas), milho
(1,483 milhão) e trigo (95 mil), fatura-
mento histórico de insumos e varejo,
respectivamente de R$ 1,854 bilhão e

R$ 900 milhões, expressivo aumento de
participação de mercado em todas as
regiões e um faturamento que foi além
do que previa o Planejamento Estraté-
gico 2020/25. Para uma estimativa de
R$ 6 bilhões, o montante chegou a R$
7,049 bilhões - um crescimento de 52%
sobre os R$ 4,650 bilhões do exercício
2019. Tudo isso sem falar que em de-
zembro foi feita a antecipação de sobras
e outros benefícios, aos cooperados, em
volume superior a R$ 103 milhões. 

EM ALTA - O ano de 2021 começa com
os números em alta, a considerar pela

58 ANOS

Um momento de
importantes conquistas
Safras recordes de soja, milho e trigo, vendas históricas de insumos e varejo, expressivo
aumento de participação de mercado em todas as regiões e um faturamento além do previsto

Primeira sede da Cocamar na Avenida
Prudente de Moraes em 1963



campanha de venda de insumos já para
a safra de verão 2021/22 - realizada
neste ano excepcionalmente no mês de
fevereiro - e a expectativa de que a co-
lheita da safra e verão 2020/21 passe
de 1,8 milhão de toneladas.   

O INÍCIO - Quando fundaram a então
Cooperativa de Cafeicultores de Ma-
ringá Ltda, em 1963, 46 produtores
pretendiam apenas que a entidade or-
ganizasse a produção ao receber, bene-
ficiar e comercializar as suas safras.
Com o passar das décadas, no entanto,
sempre trabalhando com inovação, a
cooperativa se tornou uma das maiores
no segmento agropecuário do país. São
quase 90 estruturas distribuídas nos
estados do Paraná, São Paulo e Mato
Grosso do Sul, que prestam atendi-
mento a mais de 15,5 mil cooperados,
servidos por 3 mil colaboradores. 

INOVAÇÃO - “Espelhando a pujança do
setor agropecuário, a Cocamar, uma das
organizações mais inovadoras do país,
adaptou-se rapidamente ao cenário de
novos desafios e atingiu marcas excep-
cionais ao longo do exercício, o que a
fortalece ainda mais como cooperativa
comprometida com o desenvolvimento
técnico e o crescimento dos coopera-
dos”, afirma o presidente executivo, Di-
vanir Higino. 

NORTE DO ESTADO - Na região de Lon-
drina, a participação de mercado da
cooperativa saltou de 30% para 50%
e não faltaram motivos. Nos primeiros

meses do ano passado, quando os pro-
dutores aceleraram suas vendas de
soja, aproveitando as boas cotações da
oleaginosa, as fixações foram pagas à
vista, diferente da concorrência, que
pediu prazos. 

CONFIANÇA - “A Cocamar soube con-
quistar a nossa confiança”, declarou o
cooperado Odair Favali, de Cambé. Ele
só tem elogios para a cooperativa, re-
ferindo-se à maneira como é tratado e
da transparência da administração.

INVESTIMENTOS - Em 2020 foram
completados dez anos da chegada da Co-
camar ao norte do estado, assumindo as
estruturas de uma organização em difi-

culdades, com o objetivo de prestar
atendimento aos produtores. De 25 pon-
tos de quando chegou em 2010, atual-
mente são 41, operando no recebimento
da produção, fornecimento de insumos
agropecuários e orientação técnica aos
produtores, gerando 700 postos de tra-
balho. Em dez anos foram realizados mais
de R$ 500 milhões em investimentos es-
truturais para assegurar um atendi-
mento de qualidade; foram construídas
e/ou adquiridas unidades de recebimento
das safras, silos e lojas; e a capacidade
de armazenagem foi ampliada de 268 mil
para 634 mil toneladas. 

RECEBIMENTO - Numa demonstração
de credibilidade conquistada junto aos

produtores, o recebimento das safras
de grãos (soja, milho e trigo) saltou de
282 mil toneladas em 2011 (ano cheio)
para 1,118 milhão de toneladas em
2020, representando 37% de todo o
volume recebido pela cooperativa. Com
isso, o faturamento, só nessa região,
avançou de R$ 342 milhões em 2011
para R$ 2,075 bilhões em 2020, mais
de 30% de participação no total. 

INDÚSTRIAS - Em Maringá, o parque in-
dustrial cresce com a implantação de
novas plantas. Depois das indústrias de
rações e fertilizantes foliares, implanta-
das no ano passado, há vários projetos
em andamento. Um deles, a de uma
usina de biodiesel. 

Unidade de São
Sebastião da

Amoreira
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UNIDADES - Além da realização de am-
pliações e melhorias em várias unidades,
no ano de 2020 foram inauguradas lojas
em Itaberá, Itapeva e Buri, sul de São
Paulo e, recentemente, a cooperativa co-
meçou a receber grãos em Ibirarema, na
região de Assis. Para 2021 estão pro-
gramados investimentos da ordem de R$
100 milhões destinados a ampliar e pro-
mover melhorias em estruturas de seca-
gem, armazenagem, cargas e outros se-
tores em 12 entrepostos nos estados do
Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul,
e a construção de uma unidade em Mi-
rante do Paranapanema (SP). 

RENOVAÇÃO - No ciclo 2019/20 a Co-
camar deu início a uma iniciativa inova-
dora de reforma de canaviais com o cul-
tivo de soja, no Pontal do Paranapa-
nema, região oeste de São Paulo, em
parceria com uma usina, a qual arren-
dou 5,2 mil hectares para a coopera-
tiva, que repassou as áreas para 19
famílias de cooperados. A Cocamar
coordena as atividades, presta assistên-
cia técnica, fornece todos os insumos e
recebe a produção. 

AMPLIAÇÃO - Diante dos resultados
positivos para todas as partes envol-
vidas, na temporada 2020/21 o ar-
rendamento foi ampliado para mais de
25 mil hectares e com a participação
de outras duas usinas da mesma re-
gião, assegurando oportunidades pa-
ra cerca de 100 famílias de coo-
perados. O programa começa a des-
pertar o interesse também de pecua-
ristas, para a reforma de pastagens
degradadas com soja, com as duas

primeiras áreas localizadas no Pontal
do Paranapanema e no Mato Grosso
do Sul. 

JORNADA DO COOPERADO – O obje-
tivo da Cocamar é estreitar cada vez
mais o relacionamento com os coope-
rados e seus familiares, atendendo-os
em todas as suas demandas e gerando
oportunidades para que se desenvol-
vam e tenham mais rentabilidade em
seus negócios. Tema do Conexão Coca-

mar - a convenção anual da coopera-
tiva, promovida no final de 2020 -, a
Jornada do Cooperado tem a finalidade
de ressaltar, junto ao cooperado, que
todas as soluções para o desenvolvi-
mento de seus negócios, ele encontra
na cooperativa. Isso tudo é resultado
de uma gestão transparente, que re-
flete o compromisso da Cocamar com
cooperados e familiares, promovendo
crescimento, valorização e aumento de
produtividade.

58 ANOS

Apresentação do Jornada do Cooperado, durante a Conexão Cocamar em novembro



O
governo federal, através da
Secretaria Especial da Re-
ceita Federal do Brasil, publi-
cou no Diário Oficial da União

dia 22 de fevereiro último a Instrução
Normativa RFB nº 2008 de 18/02/
2021, que dispõe sobre o Cadastro de
Imóveis Rurais (Cafir), usado para fins
do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (Incra) e para paga-
mento do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR). 

MUDANÇA - Uma das principais mu-
danças na Instrução Normativa, que
entrará em vigor em 1º de abril de
2021, é que o Cafir, do qual constarão
as informações relativas ao imóvel
rural, seu titular e, se for o caso, seus
condôminos e co-possuidores, passará
a ser administrado pela Secretaria Es-
pecial da Receita Federal do Brasil.

FISCALIZAÇÃO - Isso significa que com
a nova legislação, o pagamento do ITR
será baseado no valor real venal da
área, conforme Cadastro de Imóveis
Rurais, e não mais sobre uma estima-
tiva. “Ao ser colocado como responsa-
bilidade da Receita Federal, saiu da
esfera administrativa declaratória para
a esfera executiva fiscalizatória. Todos
os dados de compra, venda, financia-
mento e impostos serão cruzados e
terão como base o Cafir”, afirma o pro-
fessor e advogado Alber Marcelo Fer-
reira.

VALOR MÉDIO - A orientação do advo-
gado é para que os produtores bus-
quem, junto aos órgãos competentes,
que seus municípios determinem, atra-
vés de legislação própria, o valor médio
do alqueire ou hectare no município,
homogeneizando a cobrança do ITR.
Como em média 60% da área do mu-

nicípio são produtivos e 40% são ocu-
pados com reserva legal, cursos de
água ou áreas não aproveitáveis, de
menor valor, ao valorizar a terra con-
siderando uma importância média, es-
tabeleceria um valor mais justo para
fins de impostos. “Seria criada uma
média mais aceitável para tributação
da área”, comenta Alber.

ALERTA - O advogado alerta que quem
não procurar junto ao município a re-
gulamentação do tema, corre o risco
de ser tributado sobre valor real de
venda e ainda ser multado pelas decla-
rações de ITR feitas de forma incorreta

nos quatro anos anteriores, com base
na legislação vigente no país. “Essa
multa ainda pode ser regulamentada de
forma específica pela Receita Federal,
aumentando o período de cobrança re-
troativa do imposto”.

LEGISLAR - Dentro da lei federal, cita
Alber, existe a possibilidade de o muni-
cípio legislar sobre o valor médio da
propriedade rural em cada município.
Caso contrário, será aplicada a legisla-
ção geral, tributando o ITR com base
no valor da terra, sendo ainda passível
o pagamento do imposto referente aos
últimos anos.

ORIENTAÇÃO

Com nova legislação, pagamento do ITR será baseado no valor real venal
da área, conforme Cadastro de Imóveis Rurais, e não sobre estimativas

Receita Federal passa
a administrar o Cafir
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Valor médio do
hectare deve

considerar que só
60% da área do
município são

produtivos





A
partir desse ano, o trabalho
com as esposas, filhos (as) e
netos (as) de cooperados da
Cocamar ganha novas estra-

tégias e identidade visual, o +Agro Co-
camar, intensificando as ações já rea-
lizadas há anos com o objetivo de envol-
ver a família com os negócios da pro-
priedade rural e com a cooperativa. 

GESTÃO FAMILIAR - O projeto visa
mostrar a importância, a força e o po-
tencial da gestão familiar comparti-
lhada e de aproximar ainda mais o
cooperado e sua família da Cocamar,
por meio de capacitações, eventos, pa-
lestras, imersões, promoção social e
interesses em geral do quadro social,
afirmam Alessandra Almeida e Juliana
Guerra, analistas de cooperativismo e
idealizadoras deste programa.

TURMINHA COCAMAR - Um dos des-
taques do projeto, dentro do Jovem +
Agro, é a nova categoria criada, a Tur-
minha Cocamar, para filhos (as) e
netos (as) de cooperados de 3 a 10

anos. O objetivo é despertar interesse
ao modelo cooperativista nas novas ge-
rações e desenvolver o senso de per-
tencimento e estima desde criança. 

PROJETO PILOTO - O projeto piloto foi
realizado em Japurá no final do ano
passado, aproveitando a entrega de
sobras aos cooperados. Na ocasião foi
feita a apresentação do projeto, lan-
çamento do Concurso Cultural Tur-
minha Cocamar e entregue um kit
com boné, quebra cabeça, caixa de giz
de cera e cartão para colorir com a
família da Mariana, a embaixadora do
projeto. 

CONCURSO - Os trabalhos dos parti-
cipantes foram publicados no Facebook
e Instagran, da cooperativa. As três
pinturas mais curtidas (fotos), além de
publicadas no Jornal Cocamar, ganha-
ram um kit de produtos da coopera-
tiva. A ação será desenvolvida também
nas demais unidades. Em breve os pro-
dutores terão mais novidades sobre o
projeto em sua unidade.

MAIS PERTO - “Essas crianças são
nossos futuros cooperados, e é nesta
fase de desenvolvimento que são for-
madas as características do indivíduo.
Podemos sensibilizá-los, de forma lú-
dica, sobre os princípios cooperativista
desde a infância e trazermos nossas
crianças para perto de nosso trabalho,
para que desde cedo possam entender
a importância do cooperativismo para
a vida”, afirma Alessandra.

APROVAÇÃO - “O projeto Turminha
Cocamar é especial para nós porque
ensina aos nossos pequenos nossa
profissão, e já os instiga a seguir nos-
sos passos, mostrando a elas um pou-

co do mundo rural”, comenta Thaisa
Geiclli Michelan, cooperada de Japurá
e mãe do Eduardo Michelan. “Somos
filhos de agricultores e desde pequenos
aprendemos a dar valor a agricultura.
Queremos que nossa filha também
tenha esse respeito, e, para nós, esse
projeto veio nos ajudar a inseri-la nesse
mundo, pois com brincadeiras eles
aprendem muito mais fácil e entendem
como funciona o trabalho do pai desde
o plantio até a colheita. Muita coisa ela
já sabe, mas quanto mais conheci-
mento, melhor para o futuro dela.”, co-
mentou Marcio Roberto de Oliveira,
cooperado de Japurá e pai da Maria
Eloisa Oliveira.

COOPERATIVISMO

É de pequeno que se aprende a cooperar

1º Lugar: 272 Curtidas - Vitória Mustasse, 9 anos. 

"Cooperativa é onde o meu pai deposita sua safra
de grãos para depois vender na hora certa e também
tem os agrônomos para acompanhar o plantio".

2º Lugar: 244 curtidas - Camila Bonato, 7 anos. 

"A Cocamar representa uma união de pessoas que
têm o mesmo objetivo, que juntando seus esforços
possam no final dividir seus lucros com seus
associados e atendendo seus cooperados no que
eles precisarem. Cooperado é o membro da cooperativa
que colabora para o crescimento da mesma".

3º Lugar:176 curtidas - João Pedro Alves
Seraphini, 6 anos.

"Onde leva a soja e milho. Cooperado planta
a soja e o milho e entrega na Cocamar".
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Além de jovens e mulheres, trabalho
de gestão familiar compar tilhada da
Cocamar vai também envolver
crianças a par tir de três anos





A insegurança e a inexperiência das
novas gerações para gerir o negócio fa-
miliar, além do baixo percentual de jo-
vens entre os cooperados que com-
põem o quadro social da Cocamar têm
levado a cooperativa a investir cada vez
mais no desenvolvimento e capacitação
dos filhos (as) e netos (as) de seus as-
sociados. Além do Turminha Cocamar, há
mais duas categorias que vêm sendo
construídas: o Jovem + Agro Lideran-
ça, de 15 a 27 anos , e Jovem + Agro
Gestão, para os jovens cooperados com
mais de 30 anos e menos de 40.

NOVIDADES - “Este ano teremos mui-
tas novidades e um cronograma de pa-
lestras, capacitações técnicas e ações
de fomento ao cooperativismo, tudo de
forma virtual, que serão divulgadas no
site e nas unidades. Queremos não só
proporcionar novos conhecimentos e a
troca de experiência entre os jovens,
capacitando-os, dando subsídios e au-
tonomia no campo, mas, também apro-
ximá-lo da gestão da propriedade e da
Cocamar, assegurando a sustentabili-
dade do negócio familiar e o futuro da
cooperativa”, afirma Alessandra de Al-
meida, analista de cooperativismo. 

DESAFIO - Dentro do Jovem + Agro
Cocamar: Liderança está saindo do
forno um programa composto por vá-
rios workshops, teóricos e práticos,
apresentados por profissionais da Co-
camar, abordando questões técnicas,
jurídicas, financeiras, de inovação, ges-
tão, comercialização e cooperativismo,
entre outros temas, que somam nove
módulos e mais um plus, à escolha dos
jovens. Na parte prática, o jovem será
desafiado a desenvolver um projeto e
implantar em uma parcela da proprie-
dade, participando do concurso de pro-
dutividade que será criado especifica-
mente para os participantes, além de
desenvolver a confiança na relação pai
e filho. Os módulos começam em março
e o mesmo concurso deve se repetir
nos próximos anos.

GESTÃO - Já o Jovem + Agro Coca-
mar Gestão: Conselho Jovem visa
aproximar e fomentar a representati-

vidade de jovens cooperados com a alta
gestão da cooperativa, disseminando o
que a Cocamar tem como referência
em estrutura de governança coopera-
tivista e transferência de tecnologia,
tornando-os formadores de opinião e
atraindo-os a participar ativamente da
cooperativa, ocupando cadeiras no
conselho.

MANTER E ESTIMULAR - Para Ales-

sandra Almeida, coordenadora do
Jovem +Agro Cocamar, “trabalhar
com os que serão o futuro da coope-
rativa e do agronegócio, mantendo a
tradição do cooperativismo e estimu-
lando o desenvolvimento dos futuros
gestores rurais é um grande desafio,
não somente para a Cocamar, mas
para o jovem envolvido no processo de
gestão familiar compartilhada” co-
menta.

Com o objetivo de fortalecer ainda
mais o trabalho com as mulheres den-
tro da cooperativa e promover desen-
volvimento, capacitação e inserção das
mulheres no agronegócio, o Mulher +
Agro será trabalhado com o propósito
acolher todos os perfis femininos.  

GESTÃO E LIDERANÇA - Para o pú-
blico com perfil de gestão, ou seja,
as mulheres que já estão à frente da
propriedade rural ou que desejam
estar, a Cocamar fornecerá ferra-
mentas necessárias, com capacita-

ções técnicas e de gestão, propor-
cionando autoconhecimento, prota-
gonismo e empoderamento feminino
dentro do Mulher + Agro Cocamar
Gestão e Lideranças.  

NÚCLEO FEMININO - Com o Mulher
+ Agro Cocamar Núcleo Feminino será
dado continuidade ao trabalho já con-
solidado ao longo dos últimos anos,
com a promoção do desenvolvimento,
capacitação e aproximação dessas
mulheres, tanto em ações sociais,
como em sua representatividade na

cooperativa e no agronegócio. São 30
Núcleos Femininos com participação de
mais de 500 mulheres. 

TUDO A VER - “As ações de promoção
social realizadas pelas cooperadas,
aliadas a nova frente Gestão e Lide-
rança, mostram a força da mulher no
agronegócio e no cooperativismo e sua
influência perante a comunidade, a
cooperativa e ao negócio familiar”
afirma Juliana Guerra, coordenadora
do Mulher + Agro Cocamar.

Jor na l  d e  S er v iço  Co camar   |   25

Capacitação on line e novos desafios aos jovens

Mulher + Agro para todos os perfis femininos

Interessados em participar
do Concurso de Capacitação

podem se inscrever
pelo QrCode

Acesse o nosso vídeo
institucional dos projetos

de relacionamento
acessando o QRCode

COOPERATIVISMO





A
Campanha União Solidária
2020, realizada pelo Lions
Club e apoiada pela Cocamar
Cooperativa Agroindustrial e

Sicredi União PR/SP, teve início em
março do ano passado e foi encerrada
no dia 17/2, beneficiando 528 projetos
sociais e impactando diretamente
692.164 mil vidas.

EFEITO - Cadastrados por associações
e entidades assistenciais de todas as
cidades onde a Cocamar mantém atua-
ção, os projetos foram validados pelas
unidades da cooperativa e agências do
Sicredi para que, efetivamente, surtis-
sem efeito nas comunidades.

CUPONS - Lançada em meados de
março de 2020, a Campanha consiste
na distribuição de dezenas de milhares
de cupons para que entidades assis-
tenciais cadastradas façam a venda
junto à sociedade e capitalizem os re-
cursos financeiros. Os cupons vendidos
davam direito a concorrer ao sorteio
de prêmios como automóveis e moto-
cicletas.  

DIFICULDADES - Quando a pandemia
começou a assolar a população, a Cam-
panha passou a ser fundamental para
as entidades, muitas das quais enfren-
taram dificuldades. Para ajudá-las, a
Cocamar e a Sicredi autorizaram emer-
gencialmente o uso dos recursos arre-
cadados para uma finalidade mais
ampla do que o do projeto cadastrado,
possibilitando assim que continuassem
seus atendimentos.

ONLINE - O distanciamento social
impôs outra barreira: como, afinal,
vender cupons dessa forma? Tal situa-
ção motivou a criação de uma plata-
forma para vendas de cupons online
pelas cooperativas, que ofereceram,

ainda, treinamento para as entidades
aprenderem a lidar com as redes so-
ciais.

PRÊMIOS - A venda de cupons termi-
nou no dia 31 de janeiro, com o sorteio
e a apuração ocorrendo respectiva-
mente nos dias 13 e 17 de fevereiro.
Foram contempladas 8 pessoas e 8 en-
tidades. Metade das premiações sor-
teadas saiu para compradores de
cupons distribuídos pela Cocamar:
dois carros (um para Iporã-PR e outro
para Itaberá-SP, e duas motos, uma
para Alvorada do Sul e outra para Ibi-
porã, ambas no Paraná), sem contar
que cada uma das entidades que ven-
deram cupons premiados receberam
motos. 

NUMERÁRIO - A totalidade do recurso
arrecadado pela entidade é destinada
à realização do projeto cadastrado no
sistema e, como informado antes, o
pagamento do custeio de suas ativida-
des.

IMPACTO POSITIVO - Para a Cocamar

e o Sicredi, com o fomento à captação
de recursos junto às organizações da
sociedade civil, é possível fortalecer e
cooperar com as causas sociais, pro-
duzindo um impacto positivo nas comu-
nidades. Foram movimentados mais de
R$ 4 milhões na economia do terceiro
setor, superando os R$ 3,5 milhões da
edição da Campanha no ano anterior,
assegurando que quase 700 mil pes-
soas recebessem atendimento de qua-
lidade. 

ALEGRIA EM DOBRO - Eliete Nespolo,
presidente da Associação das Amigas
Voluntárias de Iporã (PR) foi contem-
plada com um dos carros sorteados na
Campanha União Solidária e, com isso,
conforme prevê o regulamento, a enti-
dade tem direito a receber uma moto
– que será destinada a reforçar o
caixa. Tudo isso sem esquecer, claro,
que a venda de cupons garantiu um  re-
curso que vai ser empregado na aqui-
sição de materiais para a produção de
fraldas – o objetivo da associação fun-
dada em 2009 e que reúne 25 mulhe-
res voluntárias. 

ATÉ DO MARANHÃO - “Foi a primeira
vez que participamos”, comenta Eliete.
Segundo ela, com as vendas pelo sis-
tema online foi possível oferecer cu-
pons para pessoas de várias regiões do
país, “até para gente do Maranhão nós
vendemos.”

CARRO E MOTO - Foi a primeira vez
também que a Associação Assistencial
Mei-Mei de Itaberá (SP) participou da
Campanha e, a exemplo de Iporã, um
dos carros saiu para a cidade e, por
isso, a instituição vai receber uma
moto. 

"UM ALÍVIO" - De acordo com Ade-
mar Manoel, um dos dirigentes, a as-
sociação existe desde 2003 e está
voltada à formação de adolescentes
da faixa de 15 a 18 anos que se en-
contram em situação de vulnerabili-
dade. Segundo ele, os recursos
obtidos com a venda de cupons e
mais a moto, com a qual pretendem
fazer uma rifa, “permitirá um alívio
no caixa da associação, que está há
meses no vermelho”.

Foram movimentados mais de R$ 4 milhões na economia
do terceiro setor, atendendo a 528 projetos sociais
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CAMPANHA 2020

União Solidária beneficia
quase 700 mil pessoas





P
ara levar informações técni-
cas à equipe de engenheiros
agrônomos e demais profissio-
nais de sua área técnica a

respeito da entrada no mercado dos
produtos Viridian, a Cocamar promo-
veu o evento digital Conexão Viridian,
realizado em três etapas: a abertura e
apresentação, dia 6 e 8 de fevereiro e
o treinamento no dia 13. 

JORNADA DO COOPERADO - A pro-
posta faz parte da Jornada do Coope-
rado - lançada durante a Convenção
Anual da Cocamar, no final de novem-
bro do ano passado -, cujo objetivo é
aproximar cada vez mais cooperados e
cooperativa, oferecendo a eles um
atendimento de excelência e soluções
para aprimoramento de seus negócios.

APRESENTAÇÃO - A apresentação
ficou a cargo do coordenador de Mar-
keting Agro Jair Adriano de Oliveira e
do responsável pelo desenvolvimento
de mercado dos produtos Viridian,
Ruben Brito.

CONTEÚDO - Participaram o vice-pre-

sidente de Negócios José Cícero Ade-
raldo, a gerente executiva industrial
Valquíria Demarchi Arns, o consultor
industrial Miguel Ubirajara Carneiro Jú-
nior, o gerente executivo de Negócios
Insumos, Geraldo Ganaza, e o gerente
executivo de Gestão de Pessoas, Fer-
nando Castro Vieira Filho.

ESPECIALISTAS – Já o treinamento foi

conduzido por dois especialistas: Tadeu
Inoue, professor associado da área de
nutrição de plantas e fertilidade de
solos da Universidade Estadual de Ma-
ringá (UEM), e Marco Antônio Gan-
dolfo, do Instituto Dashen de
Bandeirantes (PR).  

INDÚSTRIA - No ano passado a Coca-
mar iniciou sua operação no segmento

de fertilizantes líquidos, inaugurando
uma indústria no parque industrial da
cooperativa em Maringá (PR) com ca-
pacidade para 6 milhões de litros/ano.
Com a marca Viridian (verde, do latim
viridis), a nova linha de produtos com-
preende 13 fertilizantes foliares líqui-
dos e quatro adjuvantes para soja,
milho e trigo, oferecidos em embala-
gens de 1 a mil litros.

EVENTO

A proposta faz parte da Jornada do Cooperado e visa aproximar cooperados e
cooperativa, com atendimento de excelência e soluções para aprimorar os negócios

Conexão Viridian leva
informação à equipe técnica
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U
ma parceria público-privada
entre a Embrapa e a empresa
Bioma, do grupo Simbiose
Agro, oferece, pela primeira

vez ao mercado brasileiro, um produto
totalmente desenvolvido a partir de tec-
nologia nacional. O BiomaPhos alia sus-
tentabilidade e produtividade, por au-
mentar a absorção de fósforo pelas
plantas. 

MICRORGANISMOS - À Embrapa cou-
be a parte de pesquisa, com a detecção
das bactérias que apresentam aptidão
para solubilizar ou tornar disponível o
elemento fosfato. Esse mineral é indis-
pensável para o crescimento e a produ-
ção vegetal, já que interfere nos pro-
cessos de fotossíntese, respiração, ar-
mazenamento e transferência de ener-
gia. Concluída essa etapa, a empresa
Bioma estabeleceu os índices de produ-
ção em larga escala e a formulação do
produto, que permitiram melhor sobre-
vivência do produto na prateleira e nas
condições de campo.

MAIS FÓSFORO - “As cepas dos mi-
crorganismos  Bacillus subtilis (CNPMS
B2084) e Bacillus megaterium
(CNPMS B119) conseguem fazer com
que maior quantidade de fósforo seja

absorvida pelas raízes, recebendo em
troca compostos fundamentais para o
crescimento bacteriano, como fontes
de carbono”, explica Dra. Christiane
Paiva, pesquisadora da Embrapa Milho
e Sorgo, responsável pela pesquisa que
culminou com o lançamento do produto
comercial.

PESQUISA - A pesquisa, que teve início
em 2002 com a identificação e o isola-
mento dos microrganismos pelos pes-
quisadores Ivanildo Marriel e Vera Alves,
que resultou na publicação de um artigo
na revista científica “Soil Biology and
Biochemistry”, uma das de maior im-
pacto internacional na área de microbio-
logia do solo. Publicado em 2009, o
artigo continua sendo um dos recordis-
tas em citações.

BIOMAPHOS - Já o desenvolvimento do
BiomaPhos se deu a partir da parceria
com a empresa Bioma, do Grupo Sim-
biose Agro, que foi firmada em 2016,
chegando ao lançamento do produto co-
mercial em 2019.

MAIOR PRODUTIVIDADE - Resultados
na cultura do milho, conduzidos em re-
giões brasileiras, mostram aumentos
médios de produtividade de grãos em

cerca de 10%. “Em alguns solos de
plantio direto, cerca de 88% do fósforo
encontra-se em forma orgânica, indis-
ponível para ser absorvido pelas raízes,
e precisa ser mineralizado para esse fim.
As bactérias solubilizadoras de fosfatos
conseguem disponibilizar o elemento
para a planta, atuando de forma agro-
nômica nesse grande estoque presente

na natureza”, interpreta a pesquisa-
dora. “No caso do milho, por ser uma
planta de ciclo curto e altamente exi-
gente em nutrientes, o uso complemen-
tar do inoculante à adubação vem
ganhando espaço. É realidade conse-
guirmos aumento de produtividade com
o uso do produto”, reforça a pesquisa-
dora Christiane Paiva.

TECNOLOGIA 

Produto a base de microrganismos selecionados pela Embrapa permite recuperar boa parte do investimento
feito com o mineral, disponibilizando-o à planta. Aumentos médios de produtividade chegam a 10%
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É possível resgatar
fósforo depositado no solo





R
ealizar operações financeiras e
compras pela internet é algo
que cresceu muito nos últimos
anos, sobretudo em 2020

quando, com o advento da pandemia do
novo coronavírus, as pessoas passaram
a permanecer mais em casa, inclusive
para trabalhar.

DADOS PESSOAIS - No entanto, nem
todos ainda se sentem seguros e con-
fortáveis quando, em determinadas si-
tuações, precisam informar seus dados
pessoais, temendo que isto possa cair
em mãos de golpistas – que parecem
estar sempre à espreita.

ATENÇÃO REDOBRADA - De acordo
com a gerente executiva de Tecnologia
de Informação (TI) e Gestão da Coca-
mar, Paula Rebelo, o mundo da inter-
net, assim como ocorre em qualquer
outro setor da atividade humana, re-
quer atenção redobrada. “É preciso
desenvolver a cultura da segurança”,
diz a gerente, explicando que o inter-
nauta pode se deparar, por exemplo,
com anúncios de investimentos vanta-
josos em comparação aos padrões do
mercado, ou mesmo sites de compras
e e-mails que, à primeira vista, inspi-
ram confiança.  

"PESCARIA" - “É preciso desconfiar e
averiguar bem antes de fechar um negó-
cio ou passar informações pessoais pela
internet”, ressalta Paula, lembrando que
em relação aos e-mails há os que se con-
vencionou chamar de “pescaria” – con-
figurados apenas com o objetivo de fisgar
dados. 

CONSULTE ANTES - Quanto aos sites,
ela recomenda efetuar compras so-
mente de empresas conhecidas, po-
dendo-se verificar a reputação dos
mesmos junto a sites especializados
como o Reclame Aqui (lançado em 2000

e que concentra reclamações contra
empresas sobre atendimento, compra,
venda, produtos e serviços). Ou dica,
também, é checar se o site possui SAC
(Serviço de Atendimento ao Consumi-
dor), sendo possível, ainda, consultar o
CNPJ da empresa junto a Receita.
“Outra questão importante, claro, é
quanto ao pagamento. Para isso verifi-
que, antes, se há no site um selo de Site
Seguro”.  

BO - Da mesma forma, a pessoa nunca
deve registrar seu cartão em platafor-
mas desconhecidas, prevenindo-se as-
sim de grandes dores de cabeça. E se
perceber que foi lesado, deve imediata-
mente procurar as autoridades para
fazer um Boletim de Ocorrência (BO).
Com o BO em mãos, ele pelo menos pode
demonstrar ter sido vítima se o seu
nome e dados pessoais forem utilizados
indevidamente.  

VAZAMENTO - A propósito, as autorida-
des do país estão se vendo diante de um
desafio de grande magnitude nessa
seara da internet. Recentemente, CPFs
e informações detalhadas de mais de
200 milhões de brasileiros – quase toda
a população - caíram em mãos de tercei-
ros que, já se sabe, são de difícil rastre-
amento e podem estar atuando fora do
Brasil. 

REGISTRATO - Em relação ao vazamento,
Paula comenta que o Banco Central criou
um sistema (Registrato) que permite aos
cidadãos terem acesso pela internet, de
forma rápida e segura, a relatórios con-
tendo informações sobre seus relaciona-
mentos com as instituições financeiras,
bem como operações de crédito e de
câmbio. “A pessoa pode verificar se teve
seu CPF utilizado para abrir conta em
banco ou se está sendo utilizado em al-
guma transação financeira.”

CONSULTE - O Registrato está disponível
na Internet, na página do Banco Central.
É possível acessá-lo tanto pelo compu-
tador quanto por dispositivos móveis,
como tablets ou celulares. Antes do pri-
meiro acesso, é necessário se creden-
ciar.

PIX É SEGURO - Por fim, algumas
pessoas relutam em fazer Pix - nova
modalidade de pagamentos do sis-
tema financeiro – temendo que a fer-
ramenta não ofereça segurança.
Nesse caso, de acordo com Paula,
não haveria motivos para se preocu-
par.

CUIDADOS - De qualquer maneira, rei-
tera a gerente executiva, a cultura de
segurança deve ser observada toda vez
que se navega pela internet – um mundo
repleto de armadilhas, onde todo cui-
dado é pouco.

CULTURA DE SEGURANÇA

Cuidados evitam roubo
de dados na internet
É preciso desconfiar e averiguar bem antes de fechar um negócio ou passar informações pessoais
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N
o início do ano passado,
quando as empresas tiveram
que adotar medidas protetivas
para resguardar seus colabo-

radores em razão da pandemia do novo
Coronavírus, uma delas foi a implemen-
tação do trabalho remoto - incentivando-
os a permanecerem em casa.

NÃO TUMULTUOU A ROTINA - Naquele
momento, por ter saído na frente, a Co-
camar estava preparada para oferecer
a seus profissionais a possibilidade de
exercerem as funções como se estives-
sem fisicamente no ambiente da coope-
rativa. “A adaptação para o trabalho em
domicílio não tumultuou nossa rotina”,

afirma a gerente executiva de Tecnologia
de Informação (TI) e Gestão, Paula Re-
belo.   

SAINDO NA FRENTE - Ela conta que em
2019, seguindo seu planejamento, a Co-
camar investiu no aprimoramento da es-
trutura de TI, o que lhe permitiu, entre
outros avanços e inovações, a possibili-
dade de implementar o trabalho à distân-
cia - ainda que isto não estivesse nos
planos da maior parte das organizações.

CITRIX - Paula explica que a cooperativa
possui o Citrix, uma plataforma de
acesso externo “que dispensa o uso de
computadores parrudos na ponta” e,

além de garantir o trabalho em domicílio
como se colaborador estivesse na coo-
perativa, viabilizou reuniões virtuais de
alta qualidade por meio do aplicativo Mi-
crosoft Teams.

ECONOMIA - Em resumo, as soluções
para superar o desafio trazido pela pan-
demia alteraram os hábitos no ambiente
nas empresas, flexibilizando as rotinas
sem perda do engajamento e da produ-
tividade, e tornaram desnecessários os
deslocamentos para reuniões e cursos,
gerando economia de tempo e dinheiro.

“Por ser um modelo de vanguarda, com
a cultura de pensar sempre adiante, a
Cocamar antecipou-se rapidamente por
estar preparada”, conclui a gerente exe-
cutiva.

PREMIAÇÃO - A história da Cocamar
com a Citrix vem de longa data. Em
2008, a cooperativa recebeu uma im-
portante premiação mundial pela fluidez
que assegurou ao recebimento das sa-
fras, a partir da utilização de um aplica-
tivo inovador, desenvolvido por aquela
companhia.

TRABALHO REMOTO

Adaptação rápida e sem problemas
Cocamar estava preparada para oferecer a seus
profissionais a possibilidade de exercerem as
funções como se estivessem fisicamente na
cooperativa, superando espectativas





A
sustentabilidade está atual-
mente entre os temas de maior
importância para a agropecuá-
ria. Produtores, cooperativas e

empresas buscam soluções para que a
produção evolua ao máximo, seguindo
também o propósito de poupar recursos
e colaborar para a preservação do meio
ambiente.

APÓLICES - A seguradora Fairfax Brasil
está atenta ao tema para que as apólices
também possam refletir essas tendên-
cias. “Na unidade de negócios agro da
Fairfax, constantemente conversamos
sobre o desenvolvimento de produtos fo-
cados em uma agricultura sustentável,
para que possamos estimular e valorizar
mais as boas práticas de manejo”, afirma
Diego Caputo, gerente Comercial de
Agronegócios da Fairfax Brasil.

CULTURAS CONSORCIADAS - Um
exemplo disso é que a Fairfax Brasil já
oferece um seguro agrícola multirrisco
grãos para áreas de milho consorciado
com braquiária. A braquiária favorece o
manejo de solo, pois, desenvolve um sis-
tema radicular profundo que colabora
para a descompactação do solo, além de
produzir palhada abundante que serve
de cobertura e proteção do solo e ain-
da auxiliar no controle de plantas dani-
nhas.

BRAQUIÁRIA - Associada ao milho, a
braquiária colabora para o rendimento
da cultura comercial. A forrageira serve
como fonte de cobertura vegetal até a
safra posterior de soja. Em casos de sis-
temas de integração, a braquiária é útil
na formação de pastagem para alimentar
o gado. Observando esses benefícios
agronômicos e o interesse dos coopera-
dos da Cocamar, a Fairfax desenvolveu o
seguro agrícola para milho-braquiária,

que vem sendo ofertado desde 2020. O
seguro oferece cobertura contra chuva
excessiva, geada, granizo, seca, ventos
frios, raio, incêndio, tromba d’água e
ventos fortes, podendo ser contratado
através da Cocamar Corretora de Segu-
ros.

CONSÓRCIO - Na safra 2019/20, uma
área total de 15 mil hectares de milho
safrinha consorciado com braquiária foi
assegurada pela Fairfax Brasil. “O milho
consorciado com braquiária tem um zo-
neamento climático diferente do milho
solteiro. Dessa forma, o produtor con-
segue ajustar a cultura em outra janela
de plantio e ainda beneficia a saúde do
solo”, afirma Caputo. 

SORGO - Outras culturas alternativas ao
milho safrinha, como o trigo e o sorgo,
também recebem a atenção da segura-

dora. “Produtos de rotação de cultura
passam a ser acomodados adequada-
mente no seguro. Neste ano, consegui-
mos viabilizar a oferta de seguro agrícola
para a cultura do sorgo”, anuncia o ge-
rente.

SISTEMAS INTEGRADOS - Atualmente,
a Fairfax Brasil já oferece modalidades de
seguro agrícola para culturas solteiras
ou consorciadas, seguro pecuário e se-
guro para florestas. No entanto, a novi-
dade é que a seguradora também está
desenvolvendo um produto adequado
para sistemas integrados, que traga
ainda mais vantagens ao produtor.

ILPF - De acordo com o gerente Diego
Caputo, a Fairfax está desenvolvendo um
seguro personalizado capaz de atender
as áreas de Integração Lavoura-Pecuária
(ILP) e Integração Lavoura-Pecuária-Flo-

resta (ILPF) e o produtor pode esperar
novidades em 2022. Os sistemas inte-
grados são uma grande tendência e já
ocupam cerca de 15 milhões de hecta-
res no Brasil, segundo estimativa da Em-
brapa. A diversificação de negócios agro-
pecuários está diretamente atrelada à
gestão de risco.

VERTICALIZAR - O agricultor que inicia
uma criação pecuária e o pecuarista que
investe em agricultura conseguem ver-
ticalizar a produção na fazenda, promo-
ver o aumento de produtividade, con-
quistar novas fontes de renda e ainda
minimizar riscos. “O grande desafio mun-
dial é aumentar a produção de alimentos
sem ampliar a área cultivada. O caminho
é restaurar pastagens degradadas, in-
vestir em manejo de solo e permitir a
produção de safras em rotação com a
criação de gado”, conclui Caputo.

FAIRFAX 

Adoção de boas práticas no campo estimula o desenvolvimento de
novas opções de seguro para a cober tura de cultivos diversificados

Agronegócio sustentável
e o seguro rural
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Diego Caputto, gerente comercial da Fairfax Seguros Corporativos,
acompanhando viagem do Rally Cocamar de Produtividade
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O
produtor rural Marco Brus-
chi Neto, de Maringá, só vai
plantar soja em outubro, mas
em meados de fevereiro ele

já tinha comprado sementes, adubos e
todos os insumos para a safra. Com a
antecipação da compra, ele pagou à
vista, escolheu sementes de boa quali-
dade e não correrá risco de ficar sem
os insumos, já que isso passou a ser
um problema para o agronegócio du-
rante a pandemia. Cerca de 60% da
compra será paga por meio de crédito
disponibilizado pela Sicredi União PR/SP.

ANTECIPAÇÃO - Esta não é a primeira

vez que Bruschi Neto antecipa a com-
pra. Ele fez o mesmo com a safra de
milho, e comprou os insumos em junho
do ano passado, sendo que o plantio
acontece até março. “Com isso, es-
colhi sementes de boa qualidade e pa-
guei um preço menor que o atual”,
comenta.

NEGOCIAÇÃO - Com o dinheiro em
mãos, os produtores negociam os me-
lhores preços para a compra de insu-
mos para a safra verão e terão mais de
um ano para pagar. É que na Sicredi
União o produtor pode antecipar a con-
tratação da próxima safra e terá até

maio de 2022 para quitar. Mas não é
só: a cooperativa disponibilizará R$
100 milhões para a antecipação da
safra, e os recursos poderão ser usa-
dos para insumos e todas as fases da
lavoura, como preparo e manejo de
solo e plantio.

SIMPLES E ÁGIL - Outra grande van-
tagem é que o crédito pode ser con-
tratado de forma simplificada e ágil.
“Todas as nossas agências contam com
especialistas agro e estão prontas
para disponibilizar essa linha exclusiva”,
reforça o gerente de desenvolvimento
agro, Vitor Pasquini.

SISTEMA SICREDI - Em todo o Sis-
tema Sicredi é possível acessar o cré-
dito para o investimento na próxima
safra. Segunda instituição financeira
que mais liberou crédito rural no Plano
Safra 2019/2020, o Sicredi disponibi-
lizará R$ 6,9 bilhões para pré-custeio.
Até dezembro do ano passado a insti-
tuição disponibilizou, para o Plano Safra
2020/2021, R$ 15,3 bilhões em cré-
dito rural, totalizando mais de 136 mil
operações, aumento de 23% em rela-
ção ao ano-safra anterior. A expecta-
tiva é finalizar o Plano Safra 2020/21
com R$ 22,9 bilhões, alta de 12% em
relação ao ciclo anterior.

CRÉDITO RURAL

Com a disponibilização de recursos da Sicredi União PR/SP,
Marco Bruschi Neto pode negociar os melhores preços 

Associado compra insumos à
vista e paga até maio de 2022

Produtor diz
que crédito
pode ser

contratado
de forma

simplificada
e ágil



AJohn Deere é a empresa mais ad-
mirada na indústria de máquinas
agrícolas e de construção em

todo o mundo, segundo o ranking
"World’s Most Admired Companies", di-
vulgado pela revista americana Fortune.

A publicação destaca as companhias

mais respeitadas e bem-conceituadas,
levando em conta critérios como inova-
ção, gestão de pessoas, responsabili-
dade social, qualidade da gestão, so-
lidez financeira, investimentos de longo
prazo, qualidade dos produtos e servi-
ços, além da capacidade de competir
globalmente.

A companhia é representada em várias
regiões do norte e noroeste do Paraná
pela concessionária Cocamar John Dee-
re, que possui instalações em Maringá

(sede), Paranavaí, Cambé, Ivaiporã, Cor-
nélio Procópio, Apucarana e Andirá, além
de lojas em São Jorge do Ivaí, Querência
do Norte e São Pedro do Ivaí.

GERAL 

John Deere é a empresa
mais admirada do setor
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