






ano de 2015 foi desafiador para a eco-

nomia brasileira em razão de fatos que 

levaram a graves problemas, como o 

enorme déficit público, a volta do espiral infla-

cionário e do desemprego, a queda de atividade 

em quase todos os setores, convergindo para 

uma recessão que levou a um PIB negativo de 

3,6% e, ainda, a longa crise política que, somada 

a uma série infindável de denúncias de corrup-

ção em setores do governo, deixaram perplexa a 

população. 

Em um ambiente assim, mesmo afetado pela 

forte elevação das taxas de financiamentos e as 

restrições ao crédito, o agronegócio continuou 

desempenhando exemplarmente o seu papel, 

gerando riquezas que muito contribuíram para 

que os indicadores econômicos do país não fos-

sem ainda piores.

Enquanto segmentos importantes para o de-

senvolvimento, como a indústria, apresentaram 

Luiz Lourenço,
presidente do
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Administração

retração de 7% ao longo do ano, a cadeia do 

agronegócio exibiu um crescimento de 2,5%, 

colhendo safras que devem superar o patamar 

histórico de 200 milhões de toneladas de grãos, 

trazendo alento às regiões produtoras, manten-

do o vigor de suas exportações e garantindo o 

superávit da balança comercial brasileira.     

É verdade que a valorização do dólar em re-

lação à moeda nacional – fruto da instabilidade 

econômica e da falta de soluções para os seus 

principais problemas – acabou impulsionando as 

cotações das commodities agrícolas. Tal cenário 

favoreceu os produtores que adquiriram seus 

insumos para a safra 2015/16 a valores mais 

baixos, ficando temporariamente protegidos da 

queda dos preços internacionais. Na Cocamar, 

as campanhas de vendas de insumos têm favo-

recido sobremaneira os cooperados.  

Vale frisar que por suas grandes realizações 

e conquistas, o bem-estruturado sistema coo-

perativista paranaense tornou-se um objeto de 

desejo de outros estados da Federação. 

As grandes safras colhidas nos últimos anos, 

principalmente nos Estados Unidos, elevaram os 

estoques globais a níveis bastante confortáveis, 

tirando a sustentação dos preços. Com isso, para 

que se mantenham competitivos, os produtores 

brasileiros precisam continuar aprimorando o 

gerenciamento de seus negócios, empregando 

tecnologias para racionalizar custos, cuidar do 

solo e assegurar o incremento da produtividade. 

A Cocamar tem desenvolvido um grande 

esforço no sentido de levar informações aos 

produtores, transferindo conhecimentos e reali-

zando anualmente uma série de ações e even-

tos técnicos para que sejam alcançados novos 

degraus de produtividade. Pelas tecnologias dis-

poníveis e o potencial existente, não há exagero 

quando falamos em 100 sacas por hectare. 

Ao mesmo tempo, descortina-se um amplo 

horizonte a desbravar no segmento pecuário – 

justamente o primo pobre do agronegócio , onde 

predominam pastos degradados de baixo retor-

no econômico, mas aptos a serem convertidos 

para modernos e altamente produtivos siste-

mas de integração lavoura, pecuária e floresta 

(ILPF). O advento desse programa inovador, que 

representa uma quebra de paradigmas, precisa 

merecer a atenção dos pecuaristas, muitos dos 

quais no limiar da viabilidade econômica de seus 

negócios. Com ele, a propriedade é dinamizada 

por meio da produção agrícola no verão que, em 

forma de rodízio, possibilita a obtenção contínua 

de pastos de qualidade no inverno e o conse-

quente aumento da lotação. A ILPF é, também, 

sinônimo de práticas modernas para que a pecu-

ária possa oferecer ao mercado um produto de 

qualidade superior. Sem esquecer que a maté-

ria orgânica (apresentada durante a COP 21 em 

Paris como solução para mitigar a emissão de 

gases de efeito estufa) é produzida abundante-

mente na integração. 

Por fim, cabe salientar que a Cocamar está 

ajustada aos desafios para oferecer os melho-

res serviços aos associados, sendo que nossos 

resultados em 2015 atenderam às expectativas, 

o que nos permite vislumbrar o futuro com oti-

mismo e a confiança de que a cooperativa conti-

nuará crescendo e atingir a todos os seus

objetivos.

O campo, primordial
para a economia

Setor continuou crescendo,

gerando riquezas e

contribuindo para que

os indicadores econômicos

do país não fossem

ainda piores 

O
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Muito bem aceita pelos cooperados, a diretoria-executiva tem à frente

o presidente Divanir higino da Silva (esq.) e o vice-presidente

José Cícero Aderaldo. 

A estrutura da alta gestão conta ainda com quatro superintendências

e uma bem preparada equipe gerencial. 

Desde 2014, com a profissionalização da estrutura administrativa, a Cocamar passou a contar com
um Conselho Consultivo formado por 87 cooperados, dos quais 14 mulheres, que representam toda a

região de abrangência da cooperativa, no Paraná. O Conselho assegura ainda mais voz aos produtores
e, ao mesmo tempo, a certeza de que seus comentários e sugestões, voltados a melhorar os

serviços, serão avaliados criteriosamente pelos gestores. Seus integrantes são: 

Adalto Lazarin, Barruízo Gonzaga Siqueira  (Altônia), Rubens Vertuan,  Ignes Edna Santi Locatelli (Alvorada do Sul),  Antonio Bertasso (Apu-
carana), Carlos Francisco Semião, Domingos Kawka (Arapongas), Wilson Fernandes de Castro (Assaí), Luiz Carlos de Oliveira Pinto, Paulo 
José Ramires (Atalaia), Renan Bravo Pimenta, Antonio Aparecido dos Reis (Bela Vista do Paraíso), Antonio Aparecido Zabini, Antonio José 
Quaglio, Maria Madalena Garla, Valentim Marques de Jesus (Cambé), Sebastião Ribeiro (Carlópolis), Adélia Molinari Palaro, Edgar Brazolotto, 
Ivo Palaro (Cianorte), Evandro Bazan de Carvalho (Congoinhas), Luiz Cláudio Marcon (Cruzeiro do Oeste), Makoto Itagaki (Douradina), Jorge 
Pedro Frare, Pedro Paulo Lazarin, Carlos Altair Fidelis (Doutor Camargo), Carlos Alberto Barragan, Sizele Bove Fagan, Nelson Trivilin Júnior 
(Floraí), José Paulo Minhotti, Lucinda Donelli Menotti Alves, Marcos Eduardo Consolini (Floresta), Braz Antonio Xavier (Icaraíma), Bernardo 
Lourenço Sibeneike (Ibiporã), Amancio Andreatto, João hélio Botura (Iporã), Clésio Gava, Leonor Seco Alves (Ivatuba), Daniel Carrara, Marcos 
Tchopko (Jaguapitã), Nelson dos Reis de Oliveira, Arlindo Donizette Picioli (Japurá), Jucilei Aparecido Colombo, Sirlei de Fátima Colombo Pe-
teck (Jussara), Mylton Casaroli Júnior  (Londrina), hélio Afonso da Fonseca, Maria Aparecida Braga de Oliveira Ruffato, Mauro Nazari, Antonio 
Flório Rinaldo (Maringá), Francisco Donizete Razente (Nova Esperança), Cleuza Cefalo Mossato, Ronaldo Luiz Pessuti (Ourizona), João Bolo-
guesi Neto (Paiçandu), Itamar Dumont Tadim (Paraíso do Norte), Paulo Sérgio Dela Torre (Paranacity), João Luiz Pasquali (Paranavaí), Sérgio 
Rodrigues (Pitangueiras), Paulo Ribeiro de Souza, Francisco Simonassi, Sirlene Chicareli Balestri (Primeiro de Maio), José Cláudio Ferrareto 
(Rancho Alegre), Edir Festi, Marlene Cristina Sanches Lonardoni, Valtim de Jesus,  Nelson Aparecido Barreiro (Rolândia), Cláudia D’Agostini, 
Edmilson Munhoz, Alison Calandrelli (Sabáudia), Paulo Vietze (Santa Cecília do Pavão), Takashi Tateyama (Santa Mariana), Laércio Bezerra 
de Santana (São Jerônimo da Serra), Moacir Fala, Arlindo Chavenco, Antonio Crubelatti, Yara Barbosa Cavichiolli (São Jorge do Ivaí), Silvio 
Shigueyuki Nakamura (São Sebastião da Amoreira), Neulo Alves Pereira (Serrinha), Kunio Kobayashi (Sertaneja), Lincoln Prosdócimo Dias 
(Sertanópolis), helder de Oliveira Barbosa (Tamarana), Delício Beiral Menezes (Tapira), Eizita Eibsen Jediliczka, Flávio Rigamonti, Valdecir 
Aparecido Vieli (Terra Boa), Paulo Alexandre Gonçalves Piassa (Tuneiras do Oeste), Antonio César Pacheco Formiguieri (Umuarama)
e Claudinei Gnan (Warta).

CONSELhO CONSULTIVO
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inverno. Vale frisar que este é um serviço da 
maior importância oferecida pela cooperativa 
aos seus associados: levar informação para 
que eles não tenham apenas mais produtivida-
de na lavoura, mas também um gerenciamen-
to melhor dos seus negócios e se mantenham 
competitivos. A cooperativa trabalha para que 
o associado tenha o melhor resultado em sua 
atividade. 

A fidelização faz com a satisfação do coo-
perado seja percebida na venda de insumos, 
prestação de serviços, informações ou com-
pra de produtos. A Cocamar assegura que os 
produtores recebam por suas safras valores 
realistas e, ao mesmo tempo, impede que eles 
sejam explorados pela concorrência na hora 
de comprar bens de produção, garantindo pre-
ços justos e produtos de qualidade. Além dis-
so, um dos compromissos da diretoria e das 
superintendências é estar cada vez mais per to 
do cooperado, entendendo suas necessidades 
e objetivos. Afinal, acreditamos que coopera-
do e cooperativa crescem juntos.

O principal desafio para uma orga-
nização como a Cocamar, que está 
inserida em um segmento altamente 

competitivo, é mantê-la em ritmo de cres-
cimento, da forma como vem acontecendo 
historicamente. Temos três desafios quanti-
tativos e dois qualitativos. Os quantitativos 
são crescer, melhorar o resultado e investir. 
Os quantitativos, capacitar e profissionalizar a 
equipe de colaboradores, e fidelizar os asso-
ciados, consolidando nossa par ticipação na 
região tradicional e elevando a par ticipação 
nas novas regiões.  

Crescer é fundamental para que a estrutura 
se mantenha competitiva e, conforme estabe-
lece o planejamento estratégico da cooperati-
va, no quinquênio 2015-2020 o faturamento 
deve saltar de R$ 3 bilhões para R$ 6 bilhões. 
Para avançar assim, teremos que ampliar o re-
cebimento de produtos agrícolas, bem como 
impulsionar as vendas de produtos industria-
lizados e insumos agropecuários. Outro desa-

Divanir higino
da Silva
Presidente

Ao cooperado,
o melhor resultado

Crescer é

fundamental para

que a estrutura

se mantenha

competitiva

O

fio é conseguir aproveitar opor tunidades para 
expansão nas regiões onde já atuamos, bem 
como em estados vizinhos

A programação de recursos a serem inves-
tidos entre 2015-2020 está diretamente rela-
cionada à nossa perspectiva de crescimento. 
Serão R$ 1,2 bilhão ao todo, direcionados 
para a construção de novas unidades opera-
cionais, realização de ampliações e melhorias 
em unidades, aumento da capacidade de ar-
mazenamento para 1,6 milhão de toneladas e 
atualizações no parque industrial. Mas vamos 
fazer isso com cuidado e analisando cada 
passo, pois temos o compromisso de preser-
var a saúde financeira da cooperativa. 

A Cocamar faz a transferência de tecnolo-
gias aos seus produtores, por meio da rea-
lização de inúmeros eventos todos os anos, 
como dias de campo, palestras, visitas a fei-
ras e locais de referência, além de organizar a 
Safratec – uma feira com tecnologia direcio-
nada para a região - nos períodos de verão e 

PA L A V R A  D O
P R E S I D E N T E

12  |   13



RELATÓRIO

2015

RECORDE – Cocamar processa em 2015
o maior volume de soja de sua história

A SALVAÇÃO DA LAVOURA - Dólar disparou, 
garantindo a rentabilidade dos produtores 
de soja. Na cooperativa, volumes entregues 
passaram de um milhão de toneladas  

ESCALADA – Comercialização de
insumos na cooperativa agropecuários
salta para R$ 834 milhões

Av. Oswaldo de Moraes Corrêa, 1000 - Pq Industrial
Maringá/PR - CEP 87065-240 - (44) 3221-3007

www.cocamar.com.br

Produzido pela Editora Flamma
Av. Carneiro Leão, 135, 9º andar, cj 902,

Maringá/PR - CEP 87014-010
(44) 3028-5005 - www.flammacom.com.br

14  |   15

S U M Á R I O

SAFRATEC – O desafio da máxima 
produtividade da soja: meta é chegar a 100 

sacas por hectare nos próximos anos 

ILPF – Com orientação da Cocamar e 
parceiros, sistema pede passagem

na região oeste de São Paulo 



Fator dólar 
garantiu renda
Em ano tumultuado, a desvalorização do real frente ao dólar, fruto
da instabilidade econômica que provocou uma das maiores crises
da história do país, puxou para cima a cotação das commodities 

queda internacional das cotações das 

principais commodities agrícolas, que 

começou em 2014 e aprofundou-se 

ao longo de 2015, não foi sentida em 

toda a sua plenitude pelos produtores brasileiros, 

protegidos pelo fator câmbio. Se de um lado os 

preços em dólar refluíram cerca de 40%, de outro 

a valorização da moeda norte-americana frente a 

brasileira atingiu 48,5%, neutralizando o declínio 

que, nos Estados Unidos e outros países, causou 

forte impacto junto aos produtores.

É lembrado que, nos últimos anos, 

a moeda norte-americana estava 

depreciada frente ao real, com 

sua cotação abaixo da realida-

de. Posteriormente, a valori-

zação refletiu um ajuste que 

se somou à crise brasileira. 

No entanto, o economista 

José Roberto Mendonça 

A de Barros, da MB Associados de São Paulo, cita 

que o dólar fechou 2015 em um patamar superior 

ao que deveria estar, considerando uma cesta de 

moedas. Pelas suas estimativas, este valor esta-

ria em R$ 3,40 e não por volta de R$ 4,00. 

A alta do dólar espelha a instabilidade econô-

mica do país, agravada por uma crise que vinha 

sendo represada nos últimos anos e estourou 

logo após a recondução da presidente da Repú-

blica ao seu segundo mandato. Nos últimos anos, 

entre outras mazelas, o governo gastou mais do 

que poderia, criando um enorme déficit nas con-

tas públicas. Por outro lado, para fazer frente ao 

quadro de graves dificuldades enfrentadas pela 

Petrobras e  o  sistema  elétrico  nacional,  corroí-

dos após um longo período de distorções, fo-

ram promovidos fortes reajustes nos preços dos 

combustíveis e da energia elétrica. Não bastasse, 

o governo sofreu derrotas no Congresso, o que 

impediu que avançasse em seu projeto de ajuste 

2 0 1 5
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fiscal, que previa a cobrança de mais impostos. 

A sensação é de que os governantes perderam 

seu rumo e, para complicar, o país se viu mer-

gulhado em uma crise política sem precedentes, 

com a presidente demonstrando inabilidade no 

relacionamento com os parlamentares e sendo 

fustigada por calorosas discussões que conduzi-

ram a abertura do processo de “impeachment”. 

Além de tudo isso, ainda que as taxas da Selic 

tivessem sido reajustadas em níveis muito al-

tos, de 14,25%. a inflação voltou a patamares de 

dois dígitos, os maiores desde o início do Plano 

Real, Em resumo, o Brasil fechou 2015 passan-

do por um dos momentos mais conturbados e 

preocupantes de sua história, com PIB negativo 

de 3,6%, um enorme déficit público de R$ 120 

bilhões, desemprego na faixa de 10%, inflação de 

10,7%, fechamento de muitas empresas, falta de 

perspectivas e, até mesmo, uma séria crise ética 

e moral, com infindáveis denúncias de corrupção 

que culminaram com a prisão de autoridades e 

de membros do próprio partido governista, além 

de empresários, como resultado da Operação 

Lava-Jato.  

Para os produtores brasileiros, que compra-

ram seus insumos tendo como referência o dólar 

em patamares mais baixos, na faixa de R$ 2,70, 

a previsão até o final do ano era de rentabilida-

de, contrariando a expectativa de uma temporada 

ruim em razão da queda dos preços internacio-

nais das commodities agrícolas. A colheita de 

grandes safras tanto na América do Sul quanto 

nos Estados Unidos, elevou ainda mais os es-

toques globais, fazendo com que as cotações 

continuem sendo pressionadas. Com isso, as 

preocupações se voltam agora para 2016, uma 

vez que em paralelo a esse cenário de declínio 

dos preços, a escalada do dólar terá seu reflexo 

quando da aquisição dos insumos para a safra 

brasileira 2016/17. Em um quadro assim, o pior 

cenário na próxima temporada seria uma queda 

do dólar frente ao real. De qualquer forma, inde-

pendente do que venha a acontecer na economia,  

o desafio para os produtores é incorporar tecno-

logias que promovam o aumento de produtivi-

dade, única forma para que eles se mantenham 

competitivos. 

O grande pesadelo é enfrentado por quem to-

mou empréstimo em dólares para capital de giro, 

caso de grandes produtores do Centro-Oeste e 

empresas, os quais estão sofrendo para pagar 

suas contas. No Paraná, os produtores ligados 

ao sistema cooperativista não têm histórico de 

se endividar em moeda norte-americana, a não 

ser quando a operação é travada com a venda 

futura da safra.  

Por outro lado, se o clima já havia trazido pro-

blemas na safra brasileira 2014/15, com seca e 

excesso de chuvas, as intempéries no inverno 

prejudicaram principalmente o trigo. Mas, em 

Para produtores que compraram

seus insumos no primeiro semestre 

         com o dólar em patamar bem mais

                                baixo, o ano foi de

                                           rentabilidade
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ano de El Niño, a safra 2015/16 foi semeada em 

meio a muita chuva, ocasionando atraso no cul-

tivo em algumas regiões e, devido a umidade, di-

ficultando o controle de pragas e doenças - com 

especial preocupação quanto a disseminação da 

ferrugem asiática. As precipitações em grandes 

volumes, concentradas não raro em curtos pe- 

ríodos, têm trazido danos também à superfície 

do solo, dando início a processos erosivos. 

Para a Cocamar, o ano de 2015 começou 

com o desafio estabelecido pelo planejamento 

estratégico da cooperativa, de dobrar de tama-

nho até 2020. Assim, ao longo do exercício, 

várias iniciativas foram tomadas no sentido de 

alcançar os objetivos que, em síntese, preveem 

a expansão do recebimento de produtos e o in-

cremento nas vendas de insumos agropecuários 

e produtos industrializados.  

Com suas raízes fincadas na região noroeste 

e já consolidada também em mais de 30 muni-

cípios do norte do estado, onde possui estrutu-

ras operacionais e de atendimento desde 2010, 

a cooperativa ampliou ainda mais a sua rede de 

unidades. Foram iniciadas operações voltadas ao 

recebimento de grãos em Ângulo, município vizi-

nho a Maringá, e também nos distritos de Cara-

muru (Cambé) e São Martinho (Rolândia). A cida-

de de Japurá, nas imediações de Cianorte, onde a 

cooperativa já atua há muitos anos, recebeu uma 

moderna estrutura operacional e de atendimento, 

a exemplo de Ourizona, próxima a Maringá. Na 

região oeste do estado de São Paulo, a Cocamar 

abriu suas portas para apoiar os produtores no 

recebimento de grãos e comercialização de in-

sumos agropecuários em Iepê, a 70 quilômetros 

de Presidente Prudente. E, no sudoeste do Mato 

Grosso do Sul, inaugurou uma loja em Ivinhema, 

a 40 quilômetros de Nova Andradina. Tudo isso 

sem contar a realização de investimentos em am-

pliações na armazenagem e melhorias na rede de 

entrepostos, que visam a oferecer um atendimen-

to ainda mais confortável aos associados, como 

foi o caso de Santa Cecília do Pavão, Serrinha, 

Assaí, Ibiporã, Umuarama e Nova Andradina.  

Com sua solidez, segurança, retorno de re-

sultados, qualidade na prestação de serviços e 

o compromisso de contribuir para com o de-

senvolvimento econômico das regiões, a Co-

camar tem merecido cada vez mais o reconhe-

cimento dos associados. A confiança se traduz 

no aumento dos volumes entregues de produ-

Com a abertura de novas unidades

operacionais em várias regiões, a

Cocamar ampliou o recebimento

de grãos e ficou ainda mais 

próxima dos associados 
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tos agrícolas a cada ano, caso principalmente 

de soja e milho. Em relação à oleaginosa, as 

quantidades saltaram de 900 mil toneladas no 

ciclo 2013/14, para 1,190 milhão de tonela-

das em 2014/15; quanto ao cereal, houve um 

avanço de 825 mil para 850 mil toneladas em 

igual período. Por outro lado, o crescimento da 

participação da cooperativa nas regiões onde 

atua se percebe, também, pela expansão das 

vendas de insumos agropecuários, que saíram 

de R$ 695 milhões no período 2013/14 para R$ 

834 milhões no ciclo 2014/15. 



Quanto aos demais produtos agrícolas, o tri-

go sofreu forte quebra de produtividade em ra-

zão da seca e as entregas somaram 102 mil to-

neladas, contra 120 mil do ano anterior. O café, 

mesmo em safra de bianualidade baixa, registrou 

a entrada de 310 mil sacas beneficiadas, contra 

220 mil do ano anterior. Os pomares de laran-

ja apresentaram decréscimo na produção pelo 

segundo ano consecutivo, devido a problemas 

climáticos, resultando em uma colheita ao redor 

de 5,2 milhões de caixas de 40,8 quilos. 

Houve importante avanço no programa de 

integração lavoura, pecuária e floresta (ILPF) 

que, na região da cooperativa, já atinge mais 

de 60 mil hectares, dos quais 15 mil mantidos 

com culturas de grãos. Esse sistema inovador e 

sustentável segue conquistando espaço, tam-

bém, na região de Presidente Prudente (SP), 

graças ao trabalho difundido pela Cocamar em 

parceria com a Embrapa e a Universidade do 

Oeste Paulista (Unoeste).

Importante destacar que a cooperativa se 

dedica continuamente a transferir tecnologias 

e novos conhecimentos aos produtores em 

todas as regiões onde atua, seja por meio de 

dias de campo, palestras e outras iniciativas. 

Além da difusão de práticas como a ILPF, que 

aproveita pastos degradados – sendo uma 

oportunidade para que os pecuaristas dinami-

zem os seus negócios, tornando-se também 

produtores de grãos -, é dado foco a temas 

relacionados ao controle de pragas e doenças 

e ao aumento da produtividade das lavouras. 

Com  relação  a  este  último,  percebe-se  um

  enorme potencial a explorar nas regiões 

da Cocamar, notadamente quanto a soja e o 

milho. 

Na área industrial, a cooperativa realizou 

em 2015 o maior volume de processamento 

de soja de toda a sua história: 950 mil tone-

ladas, contra 930,5 mil do ano anterior, com 

a produção de 725,6 mil toneladas de farelo e 

181,2 mil de óleo degomado, efetuando o en-

vasamento de 6,8 milhões de caixas de óleo 

com 20 unidades de 900 ml cada. 

A retração no consumo por par te das famí-

lias, como reflexo da grave crise econômica, 

foi sentida na comercialização de produtos 

industrializados pela cooperativa. A quanti-

dade de óleo apresentou tímida redução, mas 

as vendas de néctares de frutas, bebidas à 

base de soja, maioneses e molhos, registra-

ram quedas mais expressivas, impactando a 

produção.   

Ainda no parque industrial, vale mencionar 

a importância do investimento efetuado entre 

os anos de 2008/09 pela cooperativa, quando 

instalou uma unidade de cogeração de ener-

gia elétrica. Atualmente, como consequência 

da desastrada política do governo federal nos 

últimos anos em relação ao sistema elétrico 

nacional, a estrutura é uma garantia de que as 

indústrias não irão parar diante de possíveis 

apagões. 

Em 2015, o faturamento da Cocamar apre-

sentou uma expansão de 16% em comparação 

ao ano anterior, saindo de R$ 2,865 bilhões 

para R$ 3,316 bilhões. 

2 0 1 5
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Os associados contam com estruturas de atendimento 

confortáveis, que são o seu segundo lar, onde desfrutam

do convívio com outros produtores e têm, à disposição,

informações importantes, e em tempo real, sobre os

principais assuntos de seu interesse. Instalada em cada

unidade, a TV Cooperado apresenta, por exemplo,

as cotações dos produtos em dólar, os preços do dia,

a tendência climática, o andamento da safra

norte-americana, convocações para reuniões

e eventos, entre outros. 
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om a assessoria do banco cooperativo 

holandês Rabobank, a Cocamar cons-

truiu seu planejamento estratégico em 

2014, com vistas ao quinquênio 2015/2020.    

A meta é dobrar de tamanho e, para isso, a   

cooperativa não deixa por menos: persegue 

ampliar os volumes de recebimento de grãos, 

quer industrializar mais, incorporar novos itens 

ao portfólio industrial, impulsionar os negócios 

na área de insumos, ser mais agressiva no va-

rejo e, claro, fazer com que o faturamento salte 

dos R$ 3,3 bilhões em 2015 para ao menos R$ 

6 bilhões em 2020. 

O crescimento não é opção, mas uma ne-

cessidade para que a Cocamar se mantenha 

competitiva, conforme explica o presidente-

-executivo Divanir Higino da Silva, que assumiu 

o cargo em outubro. Por isso, prospecta opor-

tunidades em vários segmentos, que se mate-

rializam de várias formas. 

O Desafio
de dobrar 
de tamanho
Cocamar investe na busca por oportunidades no Paraná e em estados
vizinhos para chegar a R$ 6 bilhões de faturamento até  2020

C
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EXPANSÃO REGIONAL – A instalação de unida- 

des operacionais em regiões promissoras do 

Paraná e estados vizinhos, está entre elas. No 

início de 2015, a cooperativa começou a ope-

rar no recebimento de grãos e comercialização 

de insumos agropecuários em Iepê (SP), a 70 

quilômetros de Presidente Prudente. Na mes-

ma região oeste paulista, finaliza detalhes para 

abrir, no início de 2016, uma loja em Palmital e 

uma unidade destinada a aquisição de café em 

Piraju. Ao mesmo tempo, a cooperativa, que 

já vinha operando em Nova Andradina (MS), 

fincou os pés em Ivinhema, a 40 quilômetros, 

onde abriu uma loja para fornecimento de in-

sumos. No norte do Paraná, depois de investir 

nos últimos anos na aquisição e na construção 

de estruturas de recebimento, comercialização 

de insumos e de armazenagem em várias ci-

dades, a cooperativa colocou em operação, na 

safra 2014/15, as unidades de São Martinho 

(no município de Rolândia), Caramuru 



(Cambé) e Ângulo, além de concluir a cons-

trução de novas instalações em Ourizona e Ja-

purá. Para 2016, está prevista a instalação de 

uma unidade operacional para o recebimento 

de grãos em Cardoso (município de Bela Vista 

do Paraíso), Lupionópolis e Querência do Nor-

te, todos no Paraná. Mais soja trará, por outro 

lado, uma significativa expansão do volume 

de esmagamento na indústria. Sem falar que 

a maior quantidade de matéria-prima é indis-

pensável para quem pretende investir em uma 

fábrica de rações. 

ÂNGULO –

No município

vizinho a Maringá, 

a Cocamar

assumiu no início 

de 2015 uma 

estrutura

operacional onde 

passou a fazer o 

recebimento de 

grãos. 

OURIZONA – A cooperativa colocou em operação uma nova unidade,

localizada na rodovia PR-552, saída para São Jorge do Ivaí. 

JAPURÁ – O município ganhou uma estrutura mais moderna para

atendimento aos produtores. 

CARAMURU E SÃO MARTINhO – Produtores da região passaram a contar nesses distritos que

pertencem respectivamente a Cambé e Rolândia, com estruturas para o recebimento de grãos.
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IVINhEMA – A 40 quilômetros de Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul, o município

ganhou uma loja para a comercialização de insumos agropecuários. 

GRÃOS - A Cocamar foi equipada com novos silos para ampliar o armazenamento em Nova

Andradina, no Mato Grosso do Sul (foto acima), Santa Cecília do Pavão, Serrinha, Assaí,

Ibiporã, Iporã e Umuarama (abaixo), no Paraná

IEPÊ – O município do oeste paulista, a 70 quilômetros de Presidente Prudente, passou a contar

com uma unidade para receber grãos, servida de loja para comercialização de insumos.  
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De acordo com o presidente-executivo Diva-

nir Higino da Silva, a Cocamar tem conseguido 

dobrar de tamanho a cada cinco anos, desde 

1994. Em 2010, o faturamento era de R$ 1,6 

bilhão, montante que chegou a R$ 3,3 bilhões 

em 2015. “Atuamos em um raio que não ultra-

passa 300km de Maringá e a ideia é continuar 

Raio de atuação não
ultrapassa 300km de Maringá

assim, porque isto nos favorece em termos de 

logística”, afirma. 

A Cocamar calcula que, para concretizar 

meta de chegar a R$ 6 bilhões em 2020, terá de 

desembolsar cerca de R$ 1,2 bilhão em inves-

timentos até aquele ano, ou pouco mais de R$ 

200 milhões anuais, montante que já foi inves-

tido pela cooperativa em 2014, parte dele por 

meio de uma linha de crédito federal de estímu-

lo a estruturas de armazenagem. Atualmente, a 

capacidade de estocagem da Cocamar é de 1,1 

milhão de toneladas, mas a perspectiva é chegar 

a 1,6 milhão de toneladas dentro de cinco anos. 

“Vamos fazer os investimentos com muito 

cuidado, analisando cada passo”, comenta o pre-

sidente do Conselho de Administração da coo-

perativa, Luiz Lourenço. Segundo ele, a Cocamar 

conseguiu consolidar sua presença na região norte 

do estado, onde atua desde meados de 2010, e 

enxerga mais oportunidades em estados vizinhos. 
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RECORDE - A Cocamar terminou 2015 

registrando um volume recorde de processa-

mento de soja em seu parque industrial, de  

950 mil toneladas do grão. O número vem 

crescendo desde 2013, quando foram indus-

trializadas 837,9 mil toneladas. No ano ante-

rior, o montante atingiu 930,5 mil. 

A cooperativa opera com o processamen-

to de soja desde 1979. Foi uma das primeiras 

a atuar nesse segmento no país e sua indús-

tria tem capacidade para absorver 3,2 mil 

toneladas/dia. Do total de soja processada, 

850 mil toneladas são da própria cooperativa 

e 100 mil resultam de prestação de serviço 

para terceiros. Para 2016, a expectativa é 

manter as 950 mil toneladas. 

Com a maior quantidade de soja industria-

lizada, a cooperativa aumentou pelo terceiro 

ano consecutivo a produção de farelo e óleo 

degomado. Em 2013, 2014 e 2015 os núme-

ros somaram, respectivamente, 646,3 mil, 

723,2 mil e 725,6 mil toneladas de farelo, 

159,1 mil, 172,2 mil e 181,2 mil toneladas 

de óleo degomado.

Para aprimorar a produção, foram rea-

lizados investimentos no esmagamento da 

indústria, o que possibilitou operar com a 

massa de soja 100% expandida e, com isso, 

obter maior rendimento de óleo. Ao mesmo 

tempo, melhorias no refino vão levar, a par tir 

de 2016, a um incremento de 100 mil caixas/

mês na ofer ta de óleo refinado. 
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A produção de óleo totalizou

6.802,3 milhões de caixas de 20

unidades de 900 mililitros (ml)

em 2015. 

2 0 1 5



        Foram produzidos  
        19,5 milhões de litros
      de néctares de frutas
     e bebidas a base de
 soja, e 5,6 milhões
     de quilos de
    maioneses
  e molhos. 

A produção de 7,310 mil toneladas de fios, foi direcionada, principalmente, para fabri-

cantes de moda e vestuário em geral, decoração, cama mesa e banho, de Santa Catarina 

e São Paulo. Do total produzido, 14,5% representam o chamado fio ecológico – cuja 

matéria-prima, a fibra de poliéster, é obtida da reciclagem de embalagens pet, atendendo 

especialmente ao mercado de moda e vestuário em geral.
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EVOLUÇÃO
Avançando em seu programa de expansão, a Cocamar faturou R$ 3,316 bilhões

em 2015, como resultado, entre outras razões, da intensificação de sua

presença na região nor te do estado, o que demonstra, perante

os produtores, a boa aceitação da cooperativa. 

DESAFIOS 
A comercialização de produtos para o mercado de varejo e as vendas de insumos

agropecuários aos associados, são dois pilares sobre os quais se apoia a expansão

da Cocamar. O encerramento do contrato com o moinho de trigo, em junho de 2015,

fez com que a cooperativa deixasse de faturar cerca de R$ 65 milhões  
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MAIS GRÃOS
Se de um lado, em razão de problemas climáticos, houve redução

no recebimento de trigo – que somou 102 mil toneladas
(contra 120 mil do ano anterior), os volumes de

soja e milho foram históricos.

ALTOS E  BAIXOS
Os volumes de café foram ampliados com as aquisições feitas junto a produtores em Araguari, no

Triângulo Mineiro, onde a cooperativa opera há muitos anos. A matéria-prima assegura ainda
mais qualidade aos cafés oferecidos para os consumidores e o mercado externo. Por sua vez,

as safras de laranja têm sido prejudicadas por intempéries, reduzindo a produtividade.
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om a queda de mais de 35% nos preços 

dos grãos no mercado internacional a 

partir do segundo semestre de 2014, o 

resultado dos agricultores no ano de 2015 so-

mente foi possível por conta da forte desvalo-

rização do real. Com isso, a estratégia de com-

prar antecipadamente os insumos para o plantio 

e deixar para vender a produção após a colheita, 

deu certo. Isso por conta da curva crescente da 

cotação do dólar. 

Para a safra de verão 2015/16, os resultados 

dependem apenas do fator produtividade, dado 

que os insumos foram adquiridos numa cota-

ção do dólar bastante abaixo da que teremos no 

momento da comercialização da soja, mesmo 

considerando que parte dela tenha sido vendida 

antecipadamente. 

Trabalhar na agricultura de exportação com 

o valor do dólar subindo é totalmente favorável 

ao produtor. Porém, quando acontece o inverso, 

José Cícero
Aderaldo, 
Vice-Presidente

Travar os custos,
um cuidado importante

Mesmo com a queda dos

preços da soja no mercado

internacional, produtor ainda 

tem lucro, a menos, é claro,

que o dólar venha a cair 

C

o risco de prejuízo é enorme. Basta lembrar o 

que aconteceu na safra de 2004, quando o pro-

dutor comprou insumos com a cotação do dó-

lar superior a R$ 3,00 e, quando foi vender sua 

produção, a cotação da moeda norte-americana 

estava abaixo de R$ 2,50. E aí, o que fazer?

Os aumentos bruscos da taxa do dólar se 

dão por conta das enormes dificuldades pelas 

quais passa a economia brasileira, conforme de-

monstrado nas páginas anteriores. O dólar sobe 

para ajudar a “arrumar a casa”, pois aumentam 

as exportações, diminuem as importações e os 

gastos com viagens ao exterior, enfim, entram 

mais dólares no país. Havendo o “conserto” da 

economia, a moeda vai buscar um outro valor, 

que ninguém sabe qual será. 

Por isso, fica a recomendação para tomar cui-

dado no planejamento da próxima safra de soja 

que será plantada no final do ano. A partir de 

maio ou junho o produtor já começará a adquirir 

os insumos necessários para o plantio de sua 

safra e, nesse momento, o mais recomendado 

é que ele trave os custos de produção com uma 

venda futura de parte da sua produção. Assim, 

ficará exposto apenas na produção que exceda o 

seu custo, que é o seu resultado. 

Para completar a estratégia, é recomendável 

fazer a contratação de uma apólice de seguro da 

produção, pois isso lhe deixará tranquilo quanto 

à sua capacidade financeira.

Há também outra agravante, que puxa para 

baixo as cotações da oleaginosa. Nos últimos 

três anos, o mundo colheu mais soja do que 

consumiu, fechando o ciclo 2014/15 com 319 

milhões de toneladas produzidas e 304 milhões 

O P I N I Ã O
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consumidas, restando um estoque de 78 mi-

lhões, o equivalente a 26% do consumo. Para 

2015/16, a estimativa de produção é de 321 

milhões de toneladas, com previsão de 316 mi-

lhões de consumo e 83 milhões de estoque. 

Apesar de a demanda estar aumentando 

a uma média de 4% ao ano, e na temporada 

2014/15 ter havido uma expansão de 9%, a re-

serva mundial cresceu principalmente por cau-

sa de dois anos seguidos de alta produção nos 

EUA. Aquele país trabalha atualmente com um 

dos maiores estoques dos últimos anos, de 12,6 

milhões de toneladas, o que impacta fortemente 

nos preços, tendo havido uma redução de 35% 

na renda bruta do produtor norte-americano. 

O agricultor brasileiro só não sentiu o golpe 

por causa do câmbio, razão pela qual a produ-

ção por aqui continua crescendo. Na safra bra-

sileira 2014/15, foram produzidas 96 milhões 

de toneladas e consumidas 97 milhões (com a 

exportação de 53 milhões de toneladas). Para a 

safra 2015/16, a previsão é de o país produzir 

102 milhões de toneladas e consumir tudo, ex-

portando 55 milhões de toneladas.

No ciclo 2014/15, com uma produtividade 

média de 129 sacas por alqueire (53,3 sacas/

hectare), o produtor da região teve a segunda 

maior receita dos últimos anos. Mesmo com o 

custo de produção em alta, ainda foi possível 

obter uma rentabilidade média de R$ 4.465/al-

queire (R$ 1.845/hectare). Mas, se o dólar não 

cair, na safra 2015/16 é possível que o produtor 

obtenha uma receita ainda maior, de R$ 4.815/

alqueire (R$ 1.989/hectare). Fazemos votos de 

que tudo corra bem.



ntre os setores que têm contribuído 

para alavancar o crescimento da Co-

camar, a área de insumos agropecuá-

rios fechou 2015 totalizando R$ 834 milhões 

em negócios. No ano de 2014, o montante ha-

via sido de R$ 695 milhões – praticamente o 

dobro em comparação a 2011, quando atingiu 

R$ 360 milhões. Par ticipa com 25% do fatu-

Competitividade
na venda de insumos

sudoeste do Mato Grosso do Sul, a coopera-

tiva não apenas tem sabido aproveitar opor-

tunidades que resultam de sua expansão para 

novas fronteiras, como vem ganhando mer-

cado, também, onde opera tradicionalmente. 

Para isso, oferece campanhas em excelentes 

condições comerciais o ano todo, sendo os 

associados atendidos por uma equipe prepa-

rada e contam com um por tfólio de produtos 

que atende todas as suas necessidades, de 

“A” a “Z”. 

Em 2015, foram introduzidas algumas no-

vidades: cober turas metálicas para máquinas 

e insumos agrícolas, bem como para alimen-

tação do rebanho e sistema “free-stall”; be-

Setor que já representa 25% do faturamento da cooperativa promete
continuar crescendo em ritmo forte nos próximos anos 

ramento da cooperativa, de R$ 3,3 bilhões e 

não vai parar por aí. A estimativa é continuar 

avançando em ritmo acelerado e passar de R$ 

1 bilhão em 2016. 

PORTFÓLIO – Extremamente competitiva no 

segmento, onde atua com lojas nas regiões 

noroeste e nor te do Paraná, oeste paulista e 

E

bedouros, bezerreiros, canzil e equipamentos, 

como rastelos. 

CONFIANÇA – Atenta a inovações, a cooperativa 

não apenas procura ampliar esse portfólio como 

atualizá-lo. Enquanto de um lado novos produtos 

são oferecidos, de outro há o acompanhamento 

tecnológico em relação a itens como sementes, 

defensivos e implementos. Quando os associa-

dos fazem seus negócios com a cooperativa, 

têm a certeza de que estão levando realmente 

o que precisam para explorar todo o potencial 

produtivo das lavouras e de acordo com as mais 

recentes tecnologias. A Cocamar conta com a 

confiabilidade do produtor e, na condição de   

cooperativa, retorna a ele os seus resultados. 

N E G Ó C I O S
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A atuação da Cocamar na comercialização 

de insumos cresce a cada ano. Com uma 

atuação estratégica na definição do momen-

to de ofer tar os pacotes tecnológicos para o 

plantio das safras, a cooperativa tem propi-

ciado condições e preços atraentes aos seus 

cooperados. E, em paralelo aos preços dos 

insumos, disponibiliza um preço futuro para 

a produção, de maneira que os associados 

possam saber a quantidade necessária de 

sacas para cobrir o custo de produção por 

hectare.  

Muito mais que condições
e preços atraentes

Dessa maneira, os cooperados conse-

guem se planejar com vistas a alcançar uma 

safra de resultado, ficando dependentes ape-

nas das condições climáticas e da produtivi-

dade a ser obtida. 

Além desses instrumentos com os quais 

têm atendido satisfatoriamente os produto-

res, a Cocamar recomenda que os mesmos 

sejam previdentes e façam um seguro da sua 

produção, preservando-se, assim, de even-

tuais problemas climáticos. 



APAS - A par ticipação anual da Cocamar no 

Congresso e Feira de Negócios em Super-

mercados, a APAS 2015, de 4 a 7 de maio 

na Expo Center Nor te em São Paulo, faz par-

te da estratégia da Cocamar para ampliar o 

relacionamento com o mercado. Promovido 

pela Associação Paulista de Supermercados, 

o evento é considerado um dos mais impor-

tantes de todo o mundo e recebeu cerca de 

60 mil profissionais do setor. O trabalho rea-

lizado há anos pela cooperativa está conso-

lidado pela confiança e a tranquilidade que 

proporciona aos donos de supermercados, e 

a qualidade conquistada junto aos consumi-

dores. 

CONVENÇÃO – Entre os dias 2 e 4 de agosto, 

a Convenção Anual do Varejo da Cocamar reu-

niu cerca de 120 participantes – a maior parte 

formada por representantes de vários estados 

– em Maringá, na Associação Cocamar. Uma 

análise do primeiro semestre, os objetivos para 

o segundo, o incentivo à força de vendas e clien-

tes e o lançamento da campanha de verão para 

bebidas prontas, foram alguns dos assuntos em 

pauta. Foi abordada também a participação do 

setor no planejamento estratégico da cooperati-

va, que prevê dobrar de tamanho até 2020. 

O produto de maior demanda da Cocamar 

é o óleo de soja da marca Cocamar, uma das 

cinco preferidas dos consumidores brasilei-

ros. O por tfólio inclui também óleos de milho, 

girassol e canola, linha de cafés e cappucci-

nos, bebidas a base de soja, néctares e su-

cos de frutas, maionese, catchup, mostarda 

e álcool doméstico. Lançado este ano, o Café 

Talento tem suas vendas voltadas, por en-

quanto, ao Paraná, com foco no segmento de 

distribuição. 

O estande da cooperativa

na APAS 2015, o maior evento

supermercadista do País, em São Paulo,

recepcionando os visitantes
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Para uma lavoura 
mais produtiva 

Evento promove a difusão de tecnologias
para ajudar cooperados a ampliarem
seus níveis de produtividade

romovida pela Cocamar e seus par-

ceiros nos meses de janeiro e julho, 

a feira ganhou novo formato para 

continuar crescendo nas próximas edições 

Com uma nova configuração e o foco na 

superprodutividade da soja, a SafraTec de 

verão 2014/15 foi promovida entre os dias 

20 e 22 de janeiro na Unidade de Difusão de 

Tecnologias (UDT) da Cocamar em Floresta, 

região de Maringá. A iniciativa, que substituiu 

o Dia de Campo de Verão, ficou aber ta para 

o público em geral das 8:30 às 17h e contou 

com a par ticipação de mais de 50 empresas 

parceiras e várias instituições de pesquisa. 

Um público de aproximadamente 6 mil convi-

dados, entre produtores associados e técni-

cos, prestigiou o evento. 

NOVA ROUPAGEM - Se de um lado houve a 

repaginação da feira, que é considerada uma 

P
SAFRATEC

58  |   59



das mais impor tantes vitrines tecnológicas 

para o agronegócio regional, de outro os pro-

tocolos e trabalhos ali mantidos foram incre-

mentados para gerar ainda mais informação.    

Assim, durante os três dias, quando os 

produtores chegaram de dezenas de municí-

pios da área de atuação da cooperativa, no 

noroeste e nor te do Paraná, e de outras re-

giões do estado, eles conferiram o que havia 

de mais avançado em práticas e tecnologias 

para aperfeiçoarem os seus negócios. 

Os trabalhos estavam voltados a temas 

como “programa de produtividade e sus-

tentabilidade”, “timing de aplicação de fun-

gicidas”, “adubação nitrogenada em soja”, 

“época de semeadura de soja”, “efeito do 

espaçamento e densidade populacional na 

cultura da soja”, “competição de variedades 

de soja Intacta”, “manejo do solo”, culturas 

perenes (café e eucalipto) e dinâmica com 

máquinas agrícolas. 

PRODUTIVIDADE - De acordo com a área 

técnica, a Cocamar vislumbra um patamar 

de produtividade de 250 sacas de soja por 

alqueire. Esta foi, pelo menos, a média dos 

dez primeiros colocados do Desafio Nacional 

da Máxima Produtividade de Soja, promovido 

pelo Cesb, safra 2014/15. Os especialistas 

garantem: estão reunidas todas as condições 

para produzir tais volumes aqui.  

Diariamente, após a programação de aber-

tura, houve palestra sobre o Cadastramento 

Ambiental Rural (CAR) com o ex-presidente 

Entre as

novidades 

apresentadas, 

cultivares de 

soja, híbridos

de milho,

produtos e 

equipamentos 

diversos 
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do IAP, Vítor Hugo Burko. A grade de pales-

tras incluiu, também, uma apresentação sobre 

demanda de energia elétrica (madeira), cultivo 

de seringueira e manejo da cultura de café. 

Fruto de parceria com a Rádio CBN Marin-

gá, uma das novidades foi o espaço denomi-

nado SafraTec CBN 2015, que funcionou com 

uma dezena de empresas, as quais apresen-

taram seus produtos e serviços, entre ca-

minhões, veículos, utilitários, lançamentos 

imobiliários, antenas e móveis rústicos. O 

espaço previu também programação cultural 

e gastronômica, direcionado aos públicos jo-

vem e feminino.

S A F R AT E C



Feira é a principal vitrine do agronegócio regional, sempre com muitas novidades Convidados prestigiam as palestras e os diversos setores, onde têm a oportunidade de fazer negócios 
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A primeira edição da Safratec de Inverno, pro-

movida no dia 10 de julho pela Cocamar em sua 

Unidade de Difusão de Tecnologias (UDT) no mu-

nicípio de Floresta, reuniu cerca de dois mil pro-

dutores. Muito embora as chuvas intensas dos 

dias que a antecederam tivessem atrapalhado al-

guns protocolos, como os de rotação de culturas 

e manejo de solos, a feira não foi prejudicada. 

Participaram cerca de 30 empresas parceiras e, 

entre os destaques, foram apresentados 80 no-

vos híbridos de milho e 15 materiais de trigo. 

Houve quatro estações experimentais: 

1) No consórcio milho x braquiária, os visitan-

tes tiveram a oportunidade de ver três tipos de 

espaçamentos: 0,90m, 0,70 m e 0,45m. 

2) Quanto a aplicação de fungicida em milho 

de segunda safra - foram demonstrados, entre 

outros, o efeito do momento e do número de apli-

cações de fungicida sobre a severidade de do-

enças e a produtividade do milho segunda safra;  

3) Na semeadura de milho segunda safra, 

verificou-se o comportamento produtivo e dos 

aspectos relacionados à sanidade de diferentes 

híbridos de milho semeados em três épocas dife-

rentes: 24 de fevereiro, 4 e 11 de março. 

4) Integração lavoura, pecuária e floresta. 

POTENCIAL - Entre os palestrantes da Safratec  

de Inverno, o diretor-executivo do Comitê Estra-

No inverno, 2 mil visitantes 
tégico Soja Brasil (Cesb), Luiz Antonio da Silva, 

destacou que uma das metas da instituição é 

contribuir para um incremento de 10% na pro-

dutividade de soja até 2020, além de “criar um 

ambiente para a difusão e o uso de tecnologias 

pelos produtores”. 

Silva destacou que é muito grande o potencial 

para o aumento da produtividade e lembrou que 

o campeão nacional da safra 2014/15 é de Ponta 

Grossa (PR): Alisson Hilgenberg, cuja média foi 

de 141,79 sacas por hectare - ou 343,13 sacas 

por alqueire, na área do concurso. “A Cocamar 

é uma das apoiadoras do Cesb e queremos ver 

produtores daqui da região na lista dos vencedo-

res, nos próximos anos.” A luta pelo constante 

aumento da produtividade se explica, segundo 

o diretor do Cesb, porque o setor é responsável 

por produzir a comida que irá alimentar o mun-

do. “Há também, por outro lado, a pressão dos 

custos”, mencionou. “Mas temos, ao mesmo 

tempo, a pressão causada pelo aumento da po-

pulação e não apenas por comida, mas também 

por bioenergia.” 

  Silva disse que o campo enfrenta grandes 

desafios para produzir, como a limitada área 

cultivável, as adversidades climáticas e, muitas 

vezes, a falta de água. “Mas temos que pensar 

em evoluir sempre, buscar soluções e passar a 

produzir não mais pensando em hectares ou al-

queires, mas em metro quadrado”, afirmou, con-

cluindo: “a produtividade é algo que se constrói 

com o passar do tempo”. 
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foi o número de eventos
técnicos que a Cocamar

promoveu em 2015,
com 21.007 participantes
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busca pela superprodutividade de 

soja na região da Cocamar é respal-

dada pela experiência de algumas 

propriedades situadas nos Campos Gerais, 

no Paraná. Duas delas, em Arapoti e Ponta 

Grossa, foram visitadas em novembro por 

um grupo de conselheiros e técnicos da co-

operativa. Eles constataram que os cuida-

Experiência nos
Campos Gerais mostra 

que é possível ter
superprodutividade aqui

dos com o solo estão entre as estratégias 

para se obter uma produção crescente e 

sustentável. 

Na Fazenda Mutuca, em Arapoti, especializa-

da na produção de sementes de soja e trigo, 

é desenvolvida agricultura de alta performan-

ce em soja, trigo e milho, por meio de uma 

Grupo de conselheiros e técnicos da cooperativa foi ver de perto a
realidade de fazendas altamente produtivas em Arapoti e Ponta Grossa 

A

TECNOLOGIAS
gestão moderna e integrada. O engenheiro 

agrônomo Fausto Tadeu Franchin explicou 

que são 2,5 mil hectares de áreas cultivadas 

e mais 2,3 mil de reflorestamento. Em rela-

ção ao espaço agrícola, 67% são destinados 

à soja e 33% ao milho durante os meses de 

verão. O trigo ocupa praticamente toda a área 

no inverno. 

Quanto ao manejo, detalhou Franchin, é fei-

ta correção do solo em perfil mais profundo 

(até 60 cm), utilizando calcário dolomítico e 

calcítico, gesso e cama de aviário. Por ano, 

1/3 das terras é corrigida com o emprego de 

drone para o mapeamento. O plantio no ou-

tono de milheto produz de 5 a 6 toneladas de 

palha por hectare, que vai fazer a cober tura 

de solo (evitando a erosão e a compactação 

e controlando ervas daninhas), a reciclagem 

de nutrientes e a diminuição de problemas 

radiculares. 

VERTICALIZAR – “Nosso desafio contínuo é 

ver ticalizar, fazer mais com a mesma área”, 

disse Franchin. “Quanto mais se investe, mais 

retorno se tem”, frisou, salientando que usar 

uma semente sem qualidade acaba saindo 

muito caro para o produtor. As sementes de 

boa qualidade, afirmou ele, vão gerar plan-

tas de alto desempenho, vigorosas, trazendo 

maior segurança. “Quanto mais vigor, maior 

será o número de vagens”, mencionando 

que isso pode trazer um acréscimo de 35% 

na produtividade. Sobre os caminhos para 

aumentar a produtividade, ele citou, entre 

outros itens, o emprego da melhor genética 

possível e o maior número de plantas produ-

tivas por área, com ênfase para os cuidados 

com o solo, compactação, correções, maté-

ria orgânica etc. 

PONTA GROSSA – Na fazenda de 900 hec-

tares da família Hilgenberg, campeã do De-

safio Nacional de Máxima Produtividade do 

Comitê Estratégico Soja Brasil (Cesb) na sa-

fra 2014/15, o visitantes conversaram pri-

meiramente com o coordenador técnico do 

Cesb, Henry Sako. De acordo com ele, são 

empregadas variedades muito produtivas, 

“com o produtor trabalhando a população 

de plantas até achar a quantidade ideal”. A 

média é de 300 mil plantas por hectare, mas 

tem havido experiências com 330 mil e até 

380 mil. Na safra 2015/16, o espaçamento 

foi diminuído de 50cm para 45cm. A família 

sempre procurou fazer rotação de culturas 

e, conforme Sako, nos últimos anos usou 

principalmente aveia preta. Na área do con-

curso, de 5 hectares, foram 132 dias de ci-

clo, colhendo 141,79 sacas por hectare ou 

343,14 por alqueire. “O solo tem de 50% a 

70% de teor de argila, corrigido no último 

ano com 1,5 tonelada de calcário dolomí-

tico por hectare”, disse o coordenador téc-

nico, lembrando que são aplicados, todos 

os anos, entre 1,0 e 1,5 tonelada, mas eles 

já chegaram a utilizar 3,0 toneladas duran-

te vários anos seguidos. A família foi, tam-

bém, uma das primeiras a fazer agricultura 

de precisão. 

Em Ponta Grossa, fazenda campeã do

Concurso de Máxima Produtividade

de Soja, do Cesb, colheu média

de 141,79 sacas por hectare

(ou 343,14 sacas por alqueire)

na safra 2014/15
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MB Associados

início de 2016 sinaliza dificuldades 

não muito diferentes de 2015 no ce-

nário macroeconômico. A percepção 

de recessão instalada por um segundo ano é 

consenso e quase impossível de não aconte-

cer. Com projeção de queda de 2% além da 

queda de 3,6% esperadas do ano passado, 

essa terá sido a pior recessão da história do 

país, o que não é pouco.

 Ao mesmo tempo, a percepção de estag- 

flação aguda também se instala, com infla-

ção tendo dificuldades de ceder mesmo em 

um cenário tão desolador para a atividade. 

Depois de alta de 10,7% em 2015, o IPCA 

deve bater em números próximos do teto 

da meta este ano (6,5%), o que tem feito o 

Banco Central sinalizar como nova elevação 

de juros. Esperamos alta de 150 pontos, ou 

seja, elevando a Selic para 15,75%. 

Pode parecer estranho subir juros no meio 

de tal recessão, mas o BC quer indicar seu 

desconfor to como uma inflação que de novo 

Dificuldades
persistirão em 2016

caminha para ficar no teto da meta e pode 

descolar a par tir de 2017 para números aci-

ma disso. Mais, o banco está sozinho nesta 

empreitada, dado que a política fiscal não 

terá o espaço de ajuste que teve ano passa-

do. Dois anos seguidos de cor te de gastos 

seria algo inédito, especialmente em um go-

verno de esquerda com um novo ministro da 

Fazenda mais adepto de políticas fiscais para 

ajudar no crescimento. 

Com isso, a dívida bruta deve bater em 

73,2% este ano, podendo chegar a pouco 

mais de 80% em 2019. O superávit primá-

rio médio necessário para estabilizar a dívi-

da ao longo desses anos será de 4,5% do 

PIB. Ou seja, quando o governo sinaliza que 

0,5% do PIB está de bom tamanho, ele taci-

tamente aceita um aumento da dívida pública 

no período. O preço a se pagar por isso será 

mais tempo para retomar o investment grade, 

aumento do prêmio de risco, tanto via juros 

pagos por empréstimos feitos lá fora quan-

do por impactos negativos na taxa de câm-    

bio.Esse cenário de deterioração fiscal colo-

cará sérios riscos de condução de

Um conjunto de elementos permite entender que as variáveis macroeconômicas
gerais não devem se recuperar

O

P R O J E Ç Õ E S
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política econômica para o próximo presi- 

dente. 

Talvez a única boa notícia venha do front 

externo. As contas externas estão em franco 

ajuste com a balança comercial tendo fecha-

do com mais US$ 19 bilhões de saldo em 

2015. Um ajuste ainda for temente baseado 

em queda de impor tações, mas que começa 

a sinalizar alguma reação por par te das ex-

por tações. Essa melhora no saldo ajudará a 

reequilibrar o déficit em conta corrente, que 

pode bater em menos de 2% já em 2017. 

Em resumo, o conjunto de elementos 

permite entender que 2016 será um ano em 

que as variáveis macroeconômicas gerais 

continuarão sem recuperação. Em 2017, a 

melhora virá apenas com a solução da crise 

política.

MILhO E SOJA  - Os preços no mercado ex-

terno seguem próximos da media histórica 

como reflexo do melhor equilíbrio entre ofer-

ta e demanda e recomposição dos estoques. 

No mercado interno, a desvalorização cambial 

mais que compensou as quedas do preço in-

ternacional. Os produtores brasileiros se de-

pararam com ótimos preços dos produtos, 

que seguem oscilando com o câmbio. 

No Brasil, a crise de credito que afetou o 

setor trouxe menor investimento nas lavouras, 

mas a produção ainda assim será em grandes 

números. A safra de soja deve se aproximar da 

anterior, ficando ao redor dos 96 mi t. Quan-

to ao milho, a 1ª safra 2015/16 é menor que 

em anos anteriores. Houve transferência gran-

de de área de milho para soja e, mesmo com 

boa perspectiva de produtividade, a ofer ta é 

pequena, aumentando somente com a entrada 

da 2ª safra, no segundo semestre. Estamos 

em um período de estoque reduzido frente a 

demanda e, embora já tenhamos tido anos 

com estoques semelhantes e até inferiores, 

não houve momentos com tamanha pressão 

de expor tação e dependência de milho de 2ª 

safra, o que sustenta os preços elevados do 

produto no mercado interno.  

Quanto à 2ª safra, a área esperada de plan-

tio é maior. Se tudo correr bem, a entrada des-

sa ofe r ta aumenta a disponibilidade no mer-

cado interno, mas a perspectiva de redução 

de preços é baixa. Mantemos como cenário 

base, por tanto, alta expor tação e preços ele-

vados para 2016. Quanto ao clima, um assun-

to que estará presente em 2016 é a atuação 

do La Niña. Se isso se comprovar, o clima no 

mundo pode não ser tão favorável para a safra 

2016/17 como tem sido para a 2015/16. 

P R O J E Ç Õ E S



SUCO DE LARANJA  - A safra atual de laran-

ja de SP/MG, pouco maior que a anterior, e 

a queda histórica na produção de citros da 

Flórida, levam os estoques de suco de laranja 

a um patamar baixíssimo em 2016. Tal fato 

só não se conver te em preços historicamente 

altos por conta da fraca demanda que o se-

tor enfrenta há várias safras, mas dá supor-

te para aumentos sobre o ano de 2015. Já a 

safra brasileira 2016/17 pode ter redução em 

função da perda das floradas do ano passado 

por questões climáticas e, assim, consolidar 

um aumento mais for te.  

CAFé  - O 1º semestre de 2016 deve conti-

nuar com preços firmes, mas a expectativa é 

de uma safra 2016 alta devido ao bom clima, 

com recuperação após 2 anos de seca, o que 

deve colocar viés de baixa nas cotações na 

medida em que a colheita se aproximar. O qua-

dro mundial segue aper tado com o consumo 

global em elevação. Por outro lado as for tes 

expor tações melhoraram os estoques nos pa-

íses consumidores devendo ser suficiente até 

que a volumosa safra brasileira 2016 entre no 

mercado, a par tir de set/16. Os preços em dó-

lar voltaram ao patamar histórico de 1,0-1,2/

libra, mas em reais o produtor ainda consegue 

450-500,00 por saca, o que é bom. 

BOI -  Retenção de vacas e pouca ofer ta de 

gado para abate tendem a manter os preços 

firmes no ano, apesar das fracas vendas no 

mercado interno. As expor tações são a gran-

de esperança neste ano devido a grande com-

petitividade atual do produto brasileiro frente 

aos concorrentes internacionais e a menor 

ofer ta da Austrália. 

FRANGO -  Panorama muito positivo para o 

consumo interno devido à crise econômica, o 

que leva o consumidor a optar pela proteína 

mais barata. Expor tações devem continuar fir-

mes podendo ser ainda melhores caso a gripe 

aviária volte aos EUA. 

Apesar disso, o alto custo da ração mante-

rá os preços da ave elevados historicamente. 

Caso os preços enfraqueçam, a indústria re-

duzirá os alojamentos para preservar rentabi-

lidade.
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a fase de plantio da safra 2014/15, os 

produtores fizeram figas para o fim da 

estiagem e o retorno das chuvas. Mas, 

na colheita, eles torceram para que as insistentes 

nuvens negras ficassem longe, pelo menos en-

quanto houve lavoura. Por isso, quando o tempo 

permitia, as máquinas trabalhavam para valer, 

levando grandes volumes de soja para a coo-

perativa que, não raro, chegou a receber mais 

de 30 mil toneladas em um único dia. Ao final, 

os produtores entregaram cerca de 900 mil to-

neladas, volume que, somado a aquisições de 

terceiros, chegou a 1,190 milhão de toneladas, 

um recorde. 

A safra não alcançou uma produtividade de 

3.300 quilos por hectare, como se esperava, fi-

cando um pouco abaixo disso: 3.188 quilos. Não 

fosse o longe período de seca em janeiro, que 

coincidiu com altas temperaturas, e as chuvas 

intensas em fevereiro, aquela estimativa teria 

sido até mesmo superada.  A estiagem afetou a 

lavoura em algumas regiões e a chuva contínua, 

de quase dez dias, causou o apodrecimento dos 

grãos onde os produtores já haviam feito a des-

secação para começar a colher. Foi o que se viu, 

por exemplo, nos municípios de Floresta e Ivatu-

ba, na região de Maringá, onde em algumas pro-

Poderia ter
sido melhor

priedades as perdas chegaram a 20%. Na região 

norte, os maiores problemas ocorreram ainda na 

fase de semeadura, com a falta de chuvas. 

Em síntese, foi uma safra com um pouco de 

tudo: dificuldade para semear, o que atrasou a 

operação em quase um mês, seguida de seca e 

chuva excessiva no começo do ano, o que pro-

longou ainda mais a temporada. 

CAMPEÃ - Pela primeira vez uma produtora che-

gou ao topo do Concurso de Produtividade de 

Soja promovido pela Cocamar, em sua quarta 

edição consecutiva. Os vencedores foram co-

nhecidos na noite de 11 de maio, durante um 

fórum técnico organizado pela cooperativa na 

Expoingá 2015. O prêmio máximo ficou com 

a cooperada Cecília Barros de Mello Falavigna, 

moradora em Maringá e com propriedade em 

Floraí. Orientada pelo agrônomo Valdecir Gaspa-

rello, da unidade local da Cocamar, Falavigna ob-

teve média, na safra 2014/15, de 193,34 sacas 

por alqueire (79,8 sacas/hectare).

CATEGORIAS - O Concurso foi dividido desta vez 

em  duas  categorias:  participantes  que  fazem

Integração Lavoura, Pecuária e Floresta (ILPF) e 

Geral. O vencedor da primeira  e os  três  princi-

pais classificados da segunda, além dos

Intempéries ocorridas durante períodos críticos do desenvolvimento
das lavouras, causaram danos à produtividade 

N

C U LT U R A S

Dificuldade para semear,

seguida de seca e chuva 

excessiva no começo do ano

marcaram a safra 2014/15 
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respectivos engenheiros agrônomos, receberam 

como prêmio uma viagem no mês de agosto ao 

“Corn Belt” nos Estados Unidos, oportunidade 

em que visitaram fazendas, empresas e também 

a Farm Progress Show, uma das maiores feiras 

tecnológicas do agronegócio em todo o mundo. 

O ganhador da categoria ILPF foi o cooperado 

Albertino Afonso Branco, de Iporã, com média 

de 145 sacas por alqueire (59,9 sacas/hectare), 

orientado pelo agrônomo Fernando Ceccato. No 

Geral, além de Falavigna, Edio Alberto Favoretto, 

de Maringá, garantiu o segundo lugar com média 

de 192,52 sacas por alqueire (79,3/hectare), e 

Gerson Bortoli, de Umuarama, o terceiro, com 

191,89 sacas por alqueire (79,2/hectare). Os 

agrônomos que os assistiram foram, respectiva-

mente, Emerson Fuzer e Washington Ono. 

NÃO SOBREVIVE - O presidente do Conselho 

de Administração da Cocamar, Luiz Lourenço, 

ressaltou, ao final, a grande diferença que exis-

te entre a produtividade dos agricultores que se 

destacam por buscar resultados cada vez me-

lhores e, também, os que se mantém em níveis 

baixos. “Não existe viabilidade para quem não é 

competitivo”, argumentou. 

A região norte do Paraná tem a produtividade 

mais baixa do estado e se destaca por uma enor-

me discrepância  entre as médias obtidas pelos 

produtores. Há quem colha entre 150 e 170 sacas 

por alqueire, mas há também os que não passam 

de 80 a 100 sacas nessa mesma unidade de área. 

O trabalho da Cocamar na transferência de 

tecnologias está voltado a diminuir essa desi-

gualdade e contribuir para que a média de produ-

tividade evolua cada vez mais na região. 

Produtores de soja classificados

no Concurso Cocamar de Produtividade

foram agraciados com uma viagem

aos Estados Unidos, realizada no final

de agosto, quando, entre outros destinos, 

visitaram o “Corn Belt” e a

Farm Progress Show
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produtor de milho teve uma agradável 

surpresa em 2015, pois sua expectativa 

era de uma safra substancial, cotada a 

preços baixos. Havia o receio de que o cereal 

fosse comercializado por um valor não superior 

a R$ 17,00 a saca. 

A lavoura, que apresentava bom desenvol-

vimento, enfrentou um revés justamente no 

momento da colheita, quando chuvas intensas 

interromperam os trabalhos e levaram parte do 

produto a perder qualidade. No entanto, o cená-

rio que parecia complicado foi se revertendo: de 

um lado o clima normalizou e, de outro, intensi-

ficou-se a desvalorização do real frente ao dólar. 

Este segundo motivo devolveu ao milho uma 

competitividade que havia sido perdida no mer-

cado internacional, por conta das quedas das 

cotações em Chicago. A saca saiu de R$ 17,00 

em julho para uma trajetória ascendente, finali-

zando o ano em R$ 27,00 e possibilitando que o 

produtor, diferente do que imaginava, tivesse um 

bom resultado financeiro no inverno.

De acordo com estimativas oficiais, o Bra-

Cenário melhorou
para o milho 
Safra foi uma das melhores de todos os tempos e desvalorização do real frente

a moeda norte-americana contribuiu para impulsionar a exportação 

sil atingiu um volume de exportação na safra 

2014/15 superior a 30 milhões de toneladas, 

o que enxugou de maneira consistente os es-

toques. Tal fator contribuiu para impulsionar 

as cotações, surpreendendo os consumidores 

internos. A exportação fluiu com rapidez, atin-

gindo seu pico entre os meses de setembro e 

outubro. Até dezembro  haviam sido embarca-

das cerca de 13 milhões de toneladas pelo por-

to de Santos, 4 por Paranaguá, 2,8 milhões por 

São Francisco do Sul (SC) e quase 5 milhões 

de toneladas pelos portos do chamado Arco 

Norte, que compreende os estados do Amazo-

nas, Pará, Amapá e Maranhão.  Os embarques 

via Santos e os portos do Arco Norte consistem 

basicamente de milho oriundo do Centro-Oeste 

brasileiro, em uma exportação que não depende 

de subsídios governamentais. Ou seja: a uma 

taxa cambial realista, o produto é competitivo no 

mercado internacional. 

Além das exportações, a demanda pelo milho 

ganha força diante dos projetos que estão sendo 

iniciados para produção de etanol a partir do ce-

real, no Centro-Oeste brasileiro. Ao mesmo tem-

O
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po, avançam as usinas “flex”, aptas para produ-

zirem etanol tanto de cana quanto do milho.

Com isso, vislumbra-se uma nova realidade 

para o milho de inverno, que deixa de ser uma 

cultura na qual o produtor  tinha o costume de 

investir pouco e era vista, por muitos, apenas 

como uma opção para cobrir o solo e otimizar 

o maquinário. Atualmente, com as tecnologias 

disponíveis, a produtividade vem sendo incre-

mentada safra após safra e os resultados são 

visíveis. O Brasil é uma das poucas regiões do 

mundo que pode ter duas safras e o milho de in-

verno, que começou quase por acaso, se trans-

formou na principal safra do Brasil. 

As grandes virtudes do mercado internacional 

são a oferta de liquidez e a possibilidade de precifi-

cação antecipada, o que vem sendo aproveitado. E, 

junto ao “boom” de exportação do milho disponível 

em setembro, o produtor já vendeu antecipadamen-

te para o mercado externo praticamente 20% da sa-

fra que irá colher  a partir de julho de 2016. 

Em paralelo às vendas, o produtor realizou a 

compra de insumos necessários para o plantio 

da safra de inverno 2016, contando com uma 

combinação favorável, pois a Cocamar havia 

adquirido os insumos antes da aceleração da 

desvalorização do real, repassando-lhe integral-

mente esse benefício. 

Resumindo, a exportação antecipada mostra 

que o mercado tende a seguir uma dinâmica inte-

ressante ao longo do ano, e que o milho continu-

ará a ser uma fonte de resultado para o produtor. 

PRODUTIVIDADE – Devido ao atraso do ciclo da 

soja no verão, causado por seca e chuvas em ex-

cesso, a semeadura do milho de inverno acabou 

comprometida em vários municípios da região 

noroeste do estado. Com isso, houve uma dimi-

nuição de 2,5% na superfície cultivada na região 

da Cocamar, comparando com o ano anterior.   

Na colheita, a média dos associados da coo-

perativa foi de 5.378 quilos por hectare – o que 

corresponde a 89,6 sacas/hectare e a 216,9/

alqueire. Mas um produtor de Ivatuba, municí-

pio próximo a Maringá, foi o recordista de pro-

dutividade: ele colheu 9,496 quilos por hectare, 

o equivalente a 158,26 sacas. Em alqueire, isto 

significa 383 sacas. Os municípios que apresen-

taram maior produtividade na colheita do cereal 

foram São Jorge do Ivaí, Maringá, Floresta, Dou-

tor Camargo e Japurá, pela região noroeste, Ser-

taneja, Primeiro de Maio, Alvorada do Sul, Bela 

Vista do Paraíso e Ibiporã, pela região norte. 



Média na colheita dos

associados da cooperativa foi

de 5.378 quilos por hectare 
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A semeadura de trigo foi feita com 

duas semanas de atraso, de acordo 

com a Secretaria da Agricultura e do 

Abastecimento (Seab), por conta do clima 

seco na primeira quinzena de abril e o atraso 

no cultivo de milho de segunda safra. Na re-

gião da Cocamar, onde foram cultivados 130 

mil hectares, o trigo ganhou espaço entre os 

produtores por conta do atraso do plantio e 

colheita de soja, o que, em alguns lugares, 

inviabilizou o milho de inverno. 

Segundo o Depar tamento Técnico da co-

operativa, a falta de luminosidade no início 

do ciclo, em razão das chuvas, a intensidade 

das precipitações e, por fim, um longo perí-

odo de estiagem, afetaram as lavouras mais 

novas. 

A região de Maringá plantou a maior área 

com trigo nos últimos anos e esperava colher 

uma grande safra. Os resultados, no entan-

to, apontaram para outra direção. Em alguns 

lugares, onde a cultura é mais tradicional, e 

esperava colher entre 130 e 150 sacas por 

Chuvas provocam
quebra no trigo 
Excesso de precipitações causou danos à cultura na região da cooperativa

alqueire (de 53 a 61 por hectare), a produ-

tividade ficou entre 80 e 90 sacas (33 a 37 

sacas/hectare). O vilão, segundo produtores, 

foi o excesso de chuvas em julho. As lavou-

ras ficaram bonitas, mas o trigo não tinha 

peso. 

NOVIDADE - Focando na produção de trigos 

tipo pão e melhorador, a Cocamar investiu, 

com a par ticipação de dois cooperados, na 

produção de sementes cer tificadas C1 da 

cultivar FPS Vir tude. Novidade no mercado, 

o material se propõe a atender as regiões II 

(moderadamente quente, úmida e baixa) e III 

(quente, moderadamente seca e baixa) dos 

estados do Paraná e São Paulo.

O agricultor Valdir Waldrich foi um dos 

cooperados que apostaram na produção de 

sementes. No município de Arapongas, ele 

colheu 62 sacos por hectare em uma área 

de pouco mais de 20 hectares. “Foi a maior 

produtividade que obtive em trigo neste ano; 

as demais cultivares produziram uma média 

de 48 sacas por hectare”, relatou. 

A
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A região de Maringá

plantou a maior área

com trigo nos últimos

anos e esperava colher

uma grande safra



epois das geadas de 2013, que reduzi-

ram a área de plantio em 35%, e de uma 

estiagem que derrubou drasticamente a 

produção da cultura em 2014, aos poucos a ca-

feicultura paranaense foi voltando ao normal. De 

acordo com o Departamento de Economia Rural 

(Deral) da Secretaria da Agricultura e do Abaste-

cimento (Seab), a área de produção do estado 

avançou de 33,2 mil hectares na safra 2013/14 

para 42,3 mil hectares no ciclo 2014/15. A ele-

vação é de 27%. No caso da produção, o salto 

é ainda mais significativo: de 33,4 mil toneladas 

da mirrada safra 2013/14 para mais de 60 mil 

toneladas, algo em torno de 1,1 milhão de sacas 

e incremento de quase 90%. Já o rendimento su-

biu de 1.005 quilos/hectare para 1.471 quilos/

hectare, uma elevação de 46%. 

QUEM FICOU, VAI INVESTIR – Segundo o De-

ral, estamos longe dos 82 mil hectares que o 

estado possuía antes das geadas, mas agora as 

Café
recupera
espaço 
Lavouras aumentaram nos últimos anos 

nas principais regiões produtoras, como 

opção para diversificar as atividades

D
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Para promover o desenvolvimento técnico, 

administrativo e comercial de produtores de 

café, a Cocamar implantou grupos de trabalho 

nos municípios de Altônia, Apucarana, Carló-

polis, Cianor te, Congonhinhas, Maringá, Pi-

tangueiras, Rolândia e São Jerônimo da Serra.

O objetivo, em resumo, é o aumento da 

rentabilidade da cultura, o que será consegui-

do por meio da mecanização do manejo e da 

condução da lavoura, do aumento da produti-

vidade e da consequente redução de custos. 

São grupos de 15 a 20 produtores, com reu-

niões e atividades práticas a cada dois me-

ses nas lavouras dos próprios par ticipantes. 

Cocamar implanta
grupos de produtores

Nessas ocasiões, são discutidos assuntos 

relacionados a cada época do ano, fases da 

cultura e analisados temas como mercado, 

crédito, seguro e outros.

As reuniões nas propriedades visam fo-

mentar a troca de experiências entre os par-

ticipantes e demonstrar eventuais iniciativas 

e novidades que possam ser adotadas entre 

eles. Prática habitual na Cocamar, a realização 

de visitas a outras regiões produtoras é es-

timulada entre os cafeicultores, como forma 

de se conhecer maneiras mais eficientes de 

condução de lavoura, bem como o uso de má-

quinas e equipamentos.

Os especialistas lembram: “a cafeicultura 

está mais nas mãos do próprio cafeicultor do 

que do governo”, ou seja, quem faz o resulta-

do da lavoura é o produtor. Mas não raro, ele 

perde dinheiro com coisas que poderiam ser 

evitadas. Por exemplo: o costume de guardar 

a safra e só tirá-la da tulha quando precisa 

de dinheiro, tem que ser repensada. Isto por-

que nem sempre se conta com um preço bom 

na hora de vender. O cafeicultor tem a mania 

Cafeicultor vive de lucro,
não de faturamento

de só enxergar o preço, mas até o produtor 

incompetente tem. O faturamento da cultu-

ra é alto, mas nem todo produtor consegue 

saber quanto lucrou, lembrando: ele vive de 

lucro, não de faturamento, sendo necessário 

trabalhar produtividade, qualidade e redução 

de custos. Quanto a poda das plantas após 

uma safra, os técnicos orientam que isto só se 

define, mesmo, ao final do inverno: é preciso 

tomar a decisão observando a desfolha. 

condições de clima estão mais normalizadas. 

Depois de todas as adversidades enfrentadas 

nos últimos anos, 90% dos que permaneceram 

na cultura tendem a realizar mais investimentos 

em mecanização, investem na lavoura e na reno-

vação dela, além de focar na produtividade. Os 

técnicos observam que está havendo uma recu-

peração do nível tecnológico para aqueles que 

persistem na cultura, considerada importante 

em um projeto de diversificação. Em nível na-

cional, se analisada uma tendência histórica, 

o País apresenta uma tendência de estabilizar 

a produção de café em 45 milhões de tone-

ladas, tanto em ano de bienalidade positiva 

quanto negativa, segundo o setor. Isto se deve 

a questões climáticas em estados produtores 

como Minas, com quase 52% da produção na-

cional, e Espírito Santo, com 26%.

Quem permanece na cafeicultura 

está investindo na mecanização 

das operações  

Objetivo é promover o desenvolvimento 

técnico entre os participantes,

com reuniões nas propriedades 
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greening, a pior doença que ataca 

os pomares de laranja, e ainda não 

tem tratamento, é especialmente 

preocupante para as pequenas proprieda-

des, lembrando que na região da Cocamar 

– onde os pomares se situam em municí-

pios do noroeste e nor te do estado - , elas 

representam 90% do total. O pomar peque-

no é muito mais pressionado, pois aca-

ba ficando inviável manter uma produção 

baixa a um custo elevado. Além disso, a 

erradicação das árvores é altamente one-

rosa. Já na média e grande propriedades, 

se o produtor fizer uma boa bordadura, o 

pomar tende a permanecer protegido por 

mais tempo. 

O manejo correto dos pomares é um dos 

meios mais eficazes para que a doença não 

se espalhe ainda mais. De acordo com a 

Agência de Defesa Agropecuária do Paraná 

(Adapar), o greening é uma doença difícil 

de enfrentar. Há produtores que se recusam 

a eliminar as árvores condenadas, mesmo 

com produtividade menor, na tentativa de 

A Adapar pontua que onde os produtores 

são mais conscientes, como na região de 

Paranavaí, a média de infestação pelo gre-

ening é de apenas 3%; porém, onde a cons-

ciência se faz ausente, como na região do 

nor te velho, por exemplo, essa média sobe 

para 10% de árvores infestadas. Na opinião 

de especialistas, em um futuro próximo, a 

citricultura será viável apenas para os pro-

dutores muito conscientes e organizados e 

os grandes produtores. Para os pequenos 

produtores acabará pesando demais no 

bolso, e eles ainda têm muitos vizinhos que 

acabam prejudicando. 

Nos pomares, a luta 
contra o greening
Pequenas propriedades, que representam 90% do total na região,

são mais vulneráveis ao ataque da doença 

extrair o máximo da produção. No primeiro 

ano de contaminação, a produtividade cai 

um pouco; no terceiro, a queda é de 20% 

em média e, no ano seguinte, esse percen-

tual dobra, até que a fruta começa a cair 

sozinha do pé. Além disso, quando o mer-

cado está desfavorável, a situação piora, 

pois o citricultor passa a reduzir os custos 

de produção, como a aplicação correta de 

inseticidas e a eliminação de plantas con-

taminadas. Dessa forma, muitos produto-

res ainda preferem correr o risco de uma 

contaminação maior do pomar e aproveitar 

a árvore pelos anos restantes. 

Com isso, o Paraná, que já havia elimi-

nado 750 mil árvores até o final de 2014, 

estimava abater em 2015, segundo proje-

ção da Adapar, 1,5 milhão de pés de laran-

ja, pois muitos pomares entrarem em uma 

fase de eliminação completa. Segundo a 

legislação vigente, com até 28% de con-

taminação do pomar, elimina-se apenas os 

indivíduos doentes. Acima desse percentu-

al, todo o pomar deve ser erradicado

O
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Em abril, um grupo formado por produtores 

e técnicos, da Cocamar, visitou pomares e ins-

tituições de pesquisas no estado da Flórida, nos 

EUA. O pessoal observou que os volumes de 

produção de laranja do segundo maior produtor 

mundial depois do estado de São Paulo, continu-

am em queda. 

A estimativa do Departamento de Agricultura 

dos Estados Unidos (Usda, na sigla em inglês) 

apontava para uma colheita, no ciclo 2014/15, 

ao redor de 102 milhões de caixas de 40,8 qui-

los. Essa quantidade não ficou muito longe da 

colhida na temporada anterior (2013/14), de 

104,6 milhões de caixas. No entanto, se com-

parada aos dois anos anteriores, a diferença é 

gritante. No ciclo 2011/12 foram 146,7 milhões 

e, no ano seguinte, 133,6 milhões. 

Produção despenca na Flórida 
A devastadora redução de 44% em apenas 

quatro safras, na produção dos pomares, resulta 

da intensificação do greening, um inimigo que 

ninguém sabe como lidar. Letal para as árvores, 

a doença é causada por uma bactéria (Candida-

tus Liberibacter) disseminada pelo inseto psilí-

deo. 

Tal enfermidade também assusta os citricul-

tores brasileiros, calculando-se que ao menos 

20% dos cultivos paulistas estariam atingidos. 

Mas para avaliar realmente o impacto do gree-

ning nos pomares da Flórida, basta lembrar que 

no ano de 1997/98, quando a doença ainda não 

era conhecida, aquele estado americano colheu 

nada menos que 244 milhões de caixas – quase 

140% a mais que a quantidade estimada para 

2015. 

Com a intensificação da doença,

em apenas quatro safras,

volume colhido caiu 44% 

O geoprocessamento das propriedades é uma 

das propostas que serão apresentadas em 2016 

aos produtores de laranja participantes do Co-

mércio Justo, ligados à Cocamar. O sistema pos-

sibilita o processamento informatizado de dados 

georreferenciados das áreas, a partir de progra-

mas que usam informações cartográficas. 

 O assistente de Projetos e administrativo do 

Instituto Constâncio Pereira Dias (ICPD) da Co-

camar, Lucas Volpato Rodrigues, responsável 

por esse trabalho, observa que algumas medi-

das já foram iniciadas para agilizar o avanço das 

etapas e possibilitar que a ferramenta possa ser 

utilizada em abril.  

Segundo ele, são três as etapas: a primeira, o 

mapeamento das propriedades, fazendo-se um 

esboço das áreas dos produtores; a segunda, o 

cruzamento de informações cadastrais, na coo-

perativa, com os dados constantes no mapa de 

localização; a terceira, a exigência de que todos 

tenham o Cadastro Ambiental Rural (CAR). “Com 

tudo isso em mãos, poderemos fazer outros le-

vantamentos para atender aos critérios exigidos 

Propriedades vão passar
por geoprocessamento 

pela certificadora”, comenta Rodrigues. 

 

A Cocamar foi credenciada inicialmente para 

o Comércio Justo em 1999 pela organização 

não-governamental Fairtrade Labelling Organiza-

tion International (FLO) e, desde 2012, com a re-

novação do certificado, a cada tonelada de suco 

adquirido pela FLO, duzentos dólares retornam 

para que sejam investidos no aprimoramento da 

produção. O suco é destinado a pontos de venda 

na Europa em embalagens com o selo do Co-

mércio Justo. Para o consumidor, é uma garantia 

de que a bebida foi elaborada sem a exploração 

de trabalhadores e respeitando o meio ambiente. 

 O ICPD faz a gestão dos recursos prove-

nientes da comercialização do suco, que voltam 

para a cadeia produtiva. De forma transparen-

te, seu uso é aprovado em assembleia entre os 

cooperados, financiando, por exemplo, a cons-

trução de barracões para o armazenamento de 

agroquímicos,a compra de equipamentos de 

proteção individual e a substituição de árvores 

debilitadas por doenças como o greening, que 

afetam os pomares. 
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om apenas 15 a 20% de teor de argila, 

os solos da região de Iporã, a 50km de 

Umuarama em direção a Guaíra, no are-

nito caiuá, noroeste paranaense, constituem um 

desafio à produção agrícola. Explorar solos assim 

exige que produtores e técnicos trabalhem juntos 

no sentido de aplicar o conhecimento acumula-

do ao longo dos anos, bem como as tecnologias 

disponíveis. 

 

Mas o desafio vem sendo vencido: na região 

atendida pela Cocamar, que compreende parte 

do noroeste, já existem cerca de 60 mil hecta-

res cultivados em sistemas de integração lavoura 

x pecuária, dos quais, em 13 mil, se investe na 

produção de soja. As perspectivas são animado-

ras. A cooperativa e seus parceiros – entre eles o 

Instituto Emater, Instituto Agronômico do Paraná 

(Iapar), Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope-

cuária (Embrapa) e Universidade Estadual de Ma-

ringá (UEM) - veem nesses solos pobres e pastos 

degradados um enorme potencial a desenvolver, 

e não é para menos. Se devidamente explorado, 

poderá fazer surgir uma nova fronteira agrícola no 

estado. 

 

REFERÊNCIA - Em sua propriedade a 20km de 

Iporã, o produtor Antonio Lazzari é um dos exem-

plos que justificam a aposta nesse futuro promis-

sor. Quando, em 2005, ele comprou as terras da 

atual Fazenda Água Doce, onde vive com a esposa 

Terezinha, a situação dos pastos era a pior pos-

sível: “havia muita erosão e solo desprotegido”, 

explica.  Hoje, pelo seu dinamismo,  a proprieda-

de é  considerada  uma  referência.  Natural

Perspectivas
animadoras

Uso de tecnologias apropriadas revela que potencial a
explorar é grande e região da Cocamar já tem mais
de 60 mil hectares mantidos com o programa

C
Gado pasteja em área cultivada

com braquiária ruziziensis:

alimentação farta em pleno

inverno assegura ganho de peso 

INTEGRAÇÃO



Há quase duas décadas a Cocamar e 

seus parceiros vêm trabalhando no desen-

volvimento de projetos integrados  voltados 

a solos arenosos. O objetivo é demonstrar a 

viabilidade desse modelo e, com ele, promo-

ver uma revolução econômica regional. O que 

se pretende é incorporar a um processo mais 

produtivo as grandes extensões de pastagens 

que estão, em sua maior par te degradadas. O 

arenito caiuá compreende cerca de 1,8 milhão 

de hectares de pastos e, segundo números 

oficiais, ao menos 80% deles se encontram 

em algum estágio de degradação. 

 

Pastos “no osso” levam a um previsível ci-

clo de pobreza e significam que o arenito tem 

assistido a uma decadência da pecuária de 

cor te. Se de um lado há euforia com o bom 

momento do setor, beneficiado atualmente 

Solo pobre produz riqueza 
pelas altas cotações da arroba de carne, de 

outro a atividade continua sendo conduzida de 

forma tímida e tradicional em grande par te das 

fazendas. Refratários a mudanças, pecuaris-

tas ainda admitem situações como o ganho de 

peso dos animais durante o verão e, por fal-

ta de comida, o inevitável emagrecimento no 

inverno – o chamado “efeito sanfona”. Sem 

contar que a média de unidades animais (UA) 

por hectare é muito baixa (apenas 0,7), e tam-

bém que os bois chegam aos frigoríficos, em 

média, com o dobro de idade em comparação 

aos novilhos precoces, de carne mais saudá-

vel e saborosa. 

IPORÃ – A 7ª edição do Dia de Campo sobre 

ILPF, promovida no final de fevereiro pela Co-

camar e seus parceiros, reuniu produtores e 

técnicos para uma avaliação dos avanços do 

de Horizontina (RS), o produtor mantém em pleno 

Paraná, à sua maneira, a saga desbravadora dos 

gaúchos, que costumam sair de seu estado para 

abrir novas fronteiras agrícolas pelo Brasil. No seu 

caso, ele conta que aprendeu a domar o solo para 

alcançar altos níveis de produtividade. 

 

Lazzari adotou a integração lavoura x pecuária 

há seis anos e, em 100 de seus 120 alqueires, 

plantou soja que na safra do ciclo 2014/15 re-

sultou em 55,7 sacas por hectare (135 sacas/

alqueire), na média. Essa quantidade pode não 

brilhar muito aos olhos de agricultores de regiões 

de solos argilosos, mas ficou bem acima da mé-

dia obtida nas imediações de Iporã, que foi de 91 

sacas/alqueire – o equivalente a 2.250 quilos por 

hectare. 

 

ESTIAGEM - O problema é que as lavouras en-

frentaram na safra um longo período sem chuvas, 

que acabou derrubando a produtividade. “Se o 

tempo tivesse ajudado, certamente iria colher de 

170 a 180 sacas por alqueire”, comenta o pro-

dutor. Em um de seus talhões, foram obtidos o 

correspondente a 190 sacas por alqueire (78,5/

hectare).

 

A soja foi embora e, no lugar, ficou uma pas-

tagem natural de braquiária. Lazzari nem precisa 

semear: o capim vai brotando e, em pouco tempo, 

tudo vira um pasto de qualidade. No ano de 2014, 

em 90 alqueires onde havia colhido soja, o pro-

dutor soltou 400 cabeças que ali permaneceram 

engordando por um período de 100 a 120 dias, 

em pleno inverno. Havia tanta massa verde que 

o rebanho entrou com peso médio de 14 arrobas 

e saiu pesando 19 arrobas. “Forneço apenas um 

proteinado no cocho, nada mais”, diz o produtor, 

que possui outra propriedade na vizinhança, de 

onde traz os animais para a terminação. 

 

“Antes de partir para a integração, faltava pas-

to, mas agora o que me falta é boi”, brinca Lazza-

ri. Ele orienta os outros produtores a estudarem 

a possibilidade de fazer integração: a seu ver, na 

pior das hipóteses, o sistema lavoura x pecuária 

vai corrigir o solo e melhorar a produtividade da 

pecuária. 

Na outra página, pastos degradados se tornam campos produtivos; acima,

dia de campo sobre ILPF reúne pecuaristas em Iporã 
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sistema na região. A Unidade de Difusão de 

Tecnologias (UDT) da cooperativa possui 48 

hectares, dos quais 24 cultivados com soja no 

verão – lavoura que faz a reforma dos pastos 

e gera recursos para potencializar a pecuária, 

explorada no verão e inverno.

Em sete anos de experimentos, a média de 

produtividade da soja foi de 43,19 sacas por 

hectare, o equivalente a 104,5 sacas por al-

queire, enquanto a média do município ficou 

em 34,8 sacas (84,4 sacas/alqueire). Na pe-

cuária, levando em conta a taxa de ocupação 

dos pastos no Arenito Caiuá de apenas 0,7 

unidade animal (UA) por hectare, os números 

na UDT da cooperativa foram de 2,7 cabeças 

por hectare, com média de 30,6 arrobas de 

carne por hectare/ano. O cultivo de eucalipto 

em espaços intercalares complementa a pro-

posta, oferecendo confor to térmico aos ani-

mais e uma opção de renda adicional com a 

venda da madeira. 

BRASÍLIA – A Cocamar par ticipou de 12 a 17 

de julho, do Congresso Mundial sobre Siste-

mas de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta 

(WCCLF). A iniciativa foi da Embrapa com o 

apoio da Rede de Fomento à ILPF, do qual a 

cooperativa é um dos integrantes. Com a pre-

sença de técnicos de vários países, o evento 

deu foco aos temas Tecnologia, Meio Ambien-

te e Socioeconomia. 

GOIÁS – Como acontece todos os anos, a Cocamar participou do dia de campo sobre ILPF

da Fazenda Santa Brígida em Ipameri (GO), realizado no mês de março. Um grupo com

mais de 40 integrantes, entre produtores e técnicos da cooperativa, viajou àquela cidade.  

PRESIDENTE PRUDENTE – “A terra parece que 

agradece, o solo parece que sorri”, afirmou o 

empresário rural Carlos Viacava, referindo-se 

aos efeitos da ILPF, tecnologia que adotou re-

centemente em suas fazendas, no Pontal do Pa-

ranapanema. Viacava disse a frase acima aos 

participantes de um dia de campo promovido 

em agosto na propriedade que 

mantém em Caiuá, a 70 quilô-

metros de Presidente Pruden-

te. A região é reconhecida pela 

predominância da pecuária, os 

solos arenosos com baixo teor 

de matéria orgânica e as altas 

temperaturas. Para implemen-

tar o programa de integração 

ele conta com a orientação de 

especialistas da Embrapa Cer-

rados, da Cocamar e da Univer-

sidade do Oeste Paulista (Unoeste). “É um tripé 

muito bom, que vai mudar o agronegócio re-

gional”, afirmou o produtor. Na safra 2015/16, 

ele aumentou a área com soja para 1,021 hec-

tares. Ele disse que achava ser preciso dimi-

nuir o rebanho devido a entrada da agricultu-

ra, mas foi o contrário: houve um aumento de 

mais de 500 cabeças, devido 

a quantidade de forragem em 

razão do plantio de capim bra-

quiária – que serve de comida 

para os animais e de cobertura 

(após ser dessecado) para o 

plantio direto da soja no verão. 

Na véspera do dia de campo, a 

Unoeste promoveu um encon-

tro técnico com a participação 

de produtores e especialistas, 

sobre ILPF. 

A soja avança em uma região de pastos pobres, solos arenosos e clima

quente que era considerada hostil à agricultura; sucesso de produtores

como Carlos Viacava (abaixo) serve de referência para expansão do programa
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Os especialistas lembram que os produto-

res não produzem mais carne apenas para a 

sua região. Mas, sim, para o mercado inter-

nacional. O consumidor está muito exigente, 

ele quer qualidade, maciez, suculência, sabor 

e não dispensa a rastreabilidade do produto. 

Essa carne de padrão superior vai depender, 

obviamente, da genética do rebanho. 

Entretanto, só genética não basta: é preci-

so que os animais sejam servidos de pasta-

gem de qualidade o ano inteiro. O diferencial 

de nossa carne lá fora é justamente o fato de 

o boi ser mantido a pasto. Nos Estados Uni-

dos, durante a maior par te de sua vida, o boi é 

mantido confinado. O conceito de “boi verde”, 

ou seja, de bovino mais saudável pela sua for-

ma de criação, é algo que precisa ser incre-

Só genética não basta,
é preciso ter alimento

mentado e isto se consegue com a ILPF. Na 

integração, o manejo do rebanho está voltado 

ao bem-estar animal, uma vez que além de 

pastos de qualidade o ano inteiro, há sombre-

amento oferecido pela floresta de eucaliptos 

cultivada em renques nos pastos, o que propi-

cia confor to térmico.  

ACELERAR - Com a soma dos fatores gené-

tica e pasto, é possível, terminar animais aos 

18 meses de idade, pesando 18 arrobas em 

média cada um, o que vai otimizar a atividade. 

Ao acelerar a engorda do animal, é possível 

abatê-lo mais precocemente e ter uma carne 

de melhor qualidade. Os técnicos ressaltam: o 

pecuarista se engana ao pensar que terá um 

custo maior ao encur tar em um ano o abate. 

Na verdade, ele vai aumentar o seu giro.

Dono de 310 alqueires em Goioerê, municí-

pio da região noroeste do estado, o vice-pre-

sidente de Agronegócios do Banco do Brasil, 

Osmar Dias, investe em um moderno siste-

ma de integração lavoura, pecuária e floresta 

(ILPF). “É tudo muito simples”, avisa Dias, de 

62 anos, que já foi funcionário da Cocamar, 

da qual é associado desde a década de 1980. 

A Fazenda Ipê foi comprada em 1992, conta, 

quando tudo ainda era só pecuária extensiva. 

Por vários anos Dias investiu na engorda de 

gado e chegou a ter 1,1 mil cabeças. Mas a 

propriedade não comportava todo esse reba-

nho e os custos elevados o fizeram desistir da 

atividade e par tir para a agricultura. Tornou-se 

produtor de grãos, o tempo correu e há três 

anos sua fazenda passou por uma verdadeira 

revolução. 

Dias conta que depois de tanto ouvir o pre-

sidente do Conselho de Administração da Co-

camar, Luiz Lourenço, falar em ILPF, decidiu 

conhecer melhor o sistema e se surpreendeu 

com o que viu. Com sua experiência, ele ti-

nha exata noção do que a integração poderia 

agregar ao seu negócio. “É um sistema fan-

tástico, recomendo a todo produtor que pensa 

em aderir, mas é preciso fazer bem feito, com 

tecnologia e orientação técnica especializa-

da”, afirma. 

Osmar Dias fala de sua 
satisfação com a ILPF

A propriedade foi dividida em quatro talhões, 

dos quais três com lavoura e um de pasto no ve-

rão, exatamente o inverso do que acontece nos 

meses frios, quando há três talhões de pasto e 

um de lavoura. A pastagem é formada com ca-

pim braquiária ruziziensis, semeada logo após a 

colheita da safra, assegurando alimento para o 

gado no inverno e cobertura de palha que vai 

proteger o solo nos meses quentes. 

Atualmente são cerca de 160 alqueires de 

agricultura no verão. Na safra 2013/14, a pro-

dutividade da soja foi de 150 sacas por alqueire 

e, na última temporada (2014/15), aumentou 

para 162. A pecuária voltou com tudo e, gra-

ças à abundância de massa verde oferecida 

pela braquiária, o proprietário voltou a engordar 

gado. São 1.140 cabeças, resultado de

Dias: “é um sistema fantástico, recomendo 

a todo produtor que pensa em aderir, mas é 

preciso fazer bem feito, com tecnologia

e orientação técnica especializada”
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cruzamento industrial de nelore com aberdeen 

e charolês. Os animais entram com sete e oito 

arrobas de peso e são terminados com o máxi-

mo de 24 meses de idade, pesando em média 

18 arrobas. Eles engordam uns 600 gramas 

por dia, mesmo no frio. Dias declara não ter 

dúvidas quanto ao futuro promissor da ILPF no 

A empresária rural 

Marize Porto Costa, 

proprietária da Fazenda 

Santa Brígida em Ipame-

ri (GO), considerada a 

principal vitrine da ILPF 

no País, participou nos 

dias 20 e 21 de agos-

to, respectivamente em 

Maringá e Londrina, do 

Fórum Nacional de Agrone-

gócios CBN, iniciativa que 

tem a Cocamar como principal patrocinadora. 

Ela relatou o desafio que começou a enfrentar 

em 2006 quando, pouco tempo depois de per-

der o marido e mesmo sem ter afinidade com a 

atividade rural, passou a trabalhar na tentativa de 

viabilizar a fazenda de 900 hectares, cujas pas-

tagens estavam totalmente degradadas. Marize 

disse que aprofundou conhecimentos e sempre 

acompanhada pela Embrapa, representada prin-

cipalmente pelo pesquisador João Kluthcouski, 

foi evoluindo na integração. 

De uma média de ocupação de meia unidade 

Marize relata sua experiência
animal por hectare, com 

a ínfima produção de 

quatro arrobas de car-

ne nessa mesma área 

por ano, houve uma 

evolução significativa. 

Em 2014, a quantidade 

de unidades animais já 

variava entre quatro e 

seis por hectare, enquan-

to a produção saltou para 

mais de 30 arrobas/hecta-

re/ano. “Temos sempre pastagens de primeiro 

ano, o gado tem comida de sobra e engorda 

numa época em que, no Cerrado, os pastos 

em geral estão completamente esgotados”, co-

mentou. De acordo com a produtora, são feitas 

três colheitas por ano: a primeira com soja, na 

primavera/verão: a segunda de milho e sorgo, 

entre o outono e o inverno e, por último, uma 

“safra” de bois no período de inverno/primave-

ra. E, para tornar o gado vendável, nos padrões 

dos frigoríficos, os animais são terminados em 

um rápido ciclo de confinamento, com abate 

aos 26 e 30 meses de idade. 

Brasil, pois, lembra, há uma grande quantida-

de de pastagens degradadas, de baixo retorno 

econômico, que podem ser aproveitadas para 

projetos integrados. “O país detém o domínio 

do conhecimento e as tecnologias estão dispo-

níveis, a Embrapa, por exemplo, é uma referên-

cia no assunto”, observa. 

e a ILPF é importante para solos nor-

mais, com teor de argila, essa tecno-

logia se torna ainda mais importante 

para solos arenosos, pois possibilita a matéria 

orgânica que irá conferir vira ao solo. 

Por isso, estima-se que o sistema tenha 

potencial para recuperar ao menos 50 milhões 

de hectares de solos brasileiros, atualmente 

ocupados por pastagens em diversos estágios 

de degradação. A ILPF é a principal e a melhor 

maneira de recuperar solos arenosos. Além da 

geração de matéria orgânica, fornece boa for-

mação de cobertura de palha que vai proteger a 

lavoura e reduzir o impacto de veranicos, possi-

bilitando estabilidade na produção de soja. 

Da mesma forma, o capim braquiária é a 

principal maneira de produzir matéria orgânica, 

A melhor forma
de recuperar
pastos arenosos

tanto na superfície quanto no subsolo, dado o 

seu enraizamento profundo e agressivo, fixando 

muito carbono no perfil de solo. A braquiária faz 

a diferença, uma vez que a agricultura brasileira 

se desenvolve em regiões tropicais e subtropi-

cais. Sem matéria orgânica, o processo produti-

vo começa a diminuir e a degradar-se. 

No entanto, a soja também é fundamental 

para melhorar o solo. Quando se entra em soja, 

se avança em seguida para pastagens de alta 

capacidade de produção e também de qualidade 

para os bovinos. 

Na Fazenda Campina, de Carlos Viacava, no 

oeste paulista, estamos usando um consórcio 

de forragem e leguminosa. É o modelo “Santa 

Brígida”, com capim braquiária e feijão guandu 

anão. Enquanto a primeira apresenta baixo teor 

de proteína, que pode ser inferior a 6% em pe-

ríodos mais secos, o guandu chega a 20%. Por 

isso, essa leguminosa é justamente mais indi-

cada para a época de inverno. Os animais se 

alimentam de braquiária e só depois recorrem 

ao guandu. A vantagem disso é a possibilidade 

de o rebanho aumentar ainda mais o ganho

de peso. 

João Kluthcouski,
pesquisador da
Embrapa Cerrados

S

O P I N I Ã O

O presidente do Conselho de Administração

da Cocamar, Luiz Lourenço, com a

proprietária da Fazenda Santa Brígida 
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odos os anos, por ocasião da safra de 

grãos no Brasil, surgem matérias e re-

portagens nos veículos de comunica-

ção, alertando para o apagão logístico e que a 

falta de investimentos no País, entre tantas ou-

tras mazelas, retira a rentabilidade dos nossos 

agricultores. 

Enquanto isso, o produtor brasileiro, para so-

breviver, arrisca-se solitariamente na exploração 

das terras tropicais e subtropicais, tendo que se 

reinventar a cada ano para compensar a inefici-

ência e os altos custos da cadeia produtiva fora 

da porteira. 

Numa velocidade impressionante, em menos 

de duas décadas, esses pioneiros dobraram a 

produção de grãos por unidade de área e, neste 

momento, estão caminhando celeremente para 

colherem a terceira e a quarta safras, transfor-

mando o ato de plantar, de uma atividade me-

Paulo Renato
Herrmann, presidente
da John Deere Brasil 
e da Rede de
Fomento à iLPF 

Um tributo ao
agricultor brasileiro 

Para sobreviver, ele

arrisca-se solitariamente

na exploração das terras

tropicais e subtropicais,

tendo que se reinventar a

cada ano para compensar

a ineficiência e os altos

custos da cadeia produtiva

fora da porteira

T

ramente extrativista, num modelo de produção 

contínua. O efeito imediato dessa revolução foi 

uma economia superior a 50 milhões de hecta-

res que precisavam ser colocados a serviço da 

agricultura. 

Esse extraordinário aumento da produção 

contou com o apoio da Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (Embrapa), que foi fun-

damental para a quebra de antigos modelos de 

produção agrícola herdados dos nossos ante-

passados vindos do Hemisfério Norte, como, 

por exemplo, a introdução à “safrinha”, ou me-

lhor, definindo a segunda safra de grãos normal-

mente logo após o plantio de soja. 

Mas, a revolução não para por aí e, nesse 

exato momento, está em pleno curso outra que-

bra de paradigma, a qual denominamos de “agri-

cultura sem parar”. 

Somos detentores das maiores reservas de 

água e de terras agricultáveis do mundo; além 

disso, temos o sol irradiando o ano inteiro numa 

faixa de temperatura que varia de 25ºC a 30ºC, 

o que possibilita a implantação de um sistema 

que se fundamenta num melhor entendimen-

to do conceito de fotossíntese (energia do sol 

transformando o metabolismo das plantas), 

combinado a um uso mais eficiente dos ativos 

disponíveis na propriedade, tais como terra, in-

fraestrutura e pessoal, e tudo isso culminando, 

ao final, com o plantio de diversas culturas de 

maneira ininterrupta ao longo dos doze meses 

do ano. 

Esse revolucionário domínio da biodiversida-

de para fins produtivos é denominado iLPF – In-

tegração lavoura, pecuária e floresta – e se apoia 

no plantio de culturas anuais consorciadas ou na 

sequência de plantas perenes e pecuária, cuja 

integração somente é possível nas regiões de 

clima tropical e subtropical do mundo. 

Essa foi a solução criativa que os nossos 

agricultores encontraram para enfrentar e sobre-

viver ao tão discutido e oneroso “custo Brasil”. 

Desta forma, o Brasil e seus corajosos agri-

cultores estão estabelecendo novos parâmetros 

para a produção de alimentos, num sistema de 

produção socialmente justo, ambientalmente 

sustentável e, principalmente, financeiramente 

rentável. 

Parabéns a todos ligados à terra!

A RT I G O
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s 220 cooperativas paranaenses filia-

das ao Sistema Ocepar alcançaram 

movimentação econômica superior a 

R$ 56,5 bilhões em 2015 – um crescimento 

de 13% em relação ao valor obtido no ano pas-

sado. O cooperativismo paranaense continua 

acreditando que, com muito trabalho e profis-

sionalismo, é possível crescer de forma con-

sistente, mesmo num momento de dificuldade 

como este que o país está passando. No entan-

to, mesmo sendo expressivos, os resultados 

do setor foram afetados por uma série de fa-

tores. O custo elevado imputado aos produtos 

e serviços, somados aos encargos financeiros 

e à tributação, reduziram significativamente os 

ganhos do setor.

Ainda assim, as cooperativas continuam 

contribuindo para impulsionar a economia es-

tadual, com forte geração de emprego e renda. 

“Estamos chegando à casa dos 1,3 milhão de 

cooperados, com nossas cooperativas gerando 

João Paulo
Koslovski, presidente
do Sistema Ocepar

O cooperativismo
impulsiona a economia

Mais de 3 milhões de

paranaenses, ou seja,

30% da população do

estado, dependem

diretamente  das

ações das cooperativas

A

mais de 82 mil empregos diretos e 2,6 milhões 

de postos de trabalho. Mais de 3 milhões de 

paranaenses, ou seja, 30% da população do 

estado, dependem diretamente hoje das ações 

do cooperativismo.

Em mais de 100 municípios paranaenses 

as cooperativas são as maiores empresas, 

com grande peso econômico e social nessas 

localidades. A par ticipação ativa das coopera-

tivas no desenvolvimento do estado tem sido 

a marca de quem tem compromisso com as 

pessoas e com as comunidades onde atuam. 

O cooperativismo paranaense responde por 

56% do Produto Interno Bruto agropecuário 

do Estado. 

Mas há questões que estão impactando no 

setor produtivo. Mesmo crescendo em percen-

tuais acima do PIB brasileiro, há uma grande 

preocupação do cooperativismo quanto às de-

ficiências estruturais existentes no Paraná e no 

Brasil, principalmente pela alta demanda por 

investimentos em portos, ferrovias, rodovias, 

estradas rurais, entre outras. Além disso, os 

custos exorbitantes do pedágio também têm 

penalizado a nossa competitividade, aliado a 

dificuldades inerentes à volta da inflação e ao 

baixo crescimento do país neste ano, exigindo 

cautela no planejamento para 2016. A projeção 

inicial do setor é um crescimento próximo de 

10% no próximo ano e a manutenção do nível 

de investimento em R$ 2,3 bilhões.

O setor continua acreditando que,

com muito trabalho e profissionalismo,

é possível crescer de forma consistente,

mesmo num momento de dificuldade

como o que o país está

passando

A RT I G O
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Tradicional participante das principais exposições agropecuárias realizadas nas regiões noroeste e norte 

do Paraná, que movimentam todos os anos centenas de milhares de pessoas, a Cocamar cumpriu em 2015 

uma extensa agenda. Em março, participou das feiras de Umuarama e Paranavaí; em abril, Londrina e, no 

mês de maio, Maringá. Por fim, em setembro, fez parte da Exposição de Nova Andradina (MS). 

Presença nas principais feiras agropecuárias

Um protocolo de intenções para formalizar 

a parceria entre o Banco Regional de Desen-

volvimento do Extremo Sul (BRDE) e a Coca-

mar, que previa disponibilizar R$ 69 milhões 

para a cooperativa, foi assinado pelos direto-

res do BRDE Wilson Quinteiro, de Operações, 

e Orlando Pessuti, administrativo, durante a 

Expoingá 2015. Os recursos foram utilizados 

para ampliação das unidades da cooperativa 

em Assaí, Ibiporã e Ser taneja, no Paraná, e 

Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul. 

Protocolo com o BRDE 

Na noite de 22 de maio, o produtor Fran-

cisco Simonassi, morador em Primeiro de 

Maio, região de Londrina, se deslocou para 

Maringá, acompanhado da esposa Adeilda 

e da filha Flávia, para um compromisso his-

tórico. Aos 66 anos e dono de 32 alqueires 

naquele município, onde cultiva grãos e man-

tém criação de gado, Simonassi foi um dos 

30 cooperados da Cocamar par ticipantes do 

primeiro curso de cer tificação de conselhei-

ros de cooperativas. Desde 2014 fazendo 

par te do Conselho Consultivo, ele integrou 

um grupo do qual também par ticiparam re-

presentantes dos Conselhos de Administra-

ção e Fiscal. 

O curso é uma iniciativa inédita do Siste-

ma Ocepar e foi realizado por meio do Servi-

ço Nacional de Aprendizagem do Cooperati-

vismo (Sescoop/PR) e do  Instituto Superior 

de Administração e Economia (Isae). Iniciado 

Conselheiros recebem certificados
em maio de 2014, teve duração de um ano, 

com total de 136 horas/aula e desdobramen-

to em dez módulos.

Ao iniciar a solenidade de formatura, em 

Maringá, o presidente do Conselho de Admi-

nistração da Cocamar, Luiz Lourenço, ressal-

tou a impor tância do curso para a preparação 

dos conselheiros de cooperativas. Ele lem-

brou que no início de 2014 a Cocamar mo-

dernizou sua estrutura administrativa visan-

do a investir na perpetuidade da organização. 

Uma das medidas foi a instituição de uma di-

retoria-executiva formada por três profissio-

nais contratados que colocam em prática as 

estratégias definidas pelo Conselho de Admi-

nistração. “Queremos o maior número pos-

sível de conselheiros fazendo este curso”, 

afirmou Lourenço, salientando que “com um 

pessoal bem preparado as chances de su-

cesso nas decisões são muito maiores”. 

SAFRINhA – Com o patrocínio da Cocamar, Ma-

ringá sediou entre os dias 24 e 26 de novembro, 

no Centro de Eventos Excellence, o XIII Seminá-

rio Nacional de Milho Safrinha, uma iniciativa da 

Associação Nacional de Milho e Sorgo. 

G E R A L
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A Cocamar foi a primeira empresa fora do Estado de São Paulo a receber um impor tante reconhe-

cimento que é concedido há anos pelo Centro de Citricultura Sylvio Moreira em Cordeirópolis (SP), 

por serviços prestados a favor do agronegócio brasileiro. A cerimônia ocorrida na aber tura da 37ª 

Semana da Citricultura, em maio, contou com a par ticipação do secretário estadual da Agricultura e 

do Abastecimento, Arnaldo Jardim, entre outras autoridades. Segundo o diretor da instituição, Mar-

cos Machado, “em consulta, a comunidade de citricultura foi unânime em prestar a homenagem à 

Cocamar”. O secretário entregou o prêmio ao representante da Cocamar, o gerente técnico Leandro 

Cezar Teixeira. 

Cocamar recebe prêmio em Cordeirópolis (SP) A celebração dos 30 anos da Sicredi União 

PR/SP, cujo ponto culminante foi a noite de 

25 de setembro, quando a cooperativa de 

crédito promoveu uma solenidade para mais 

de mil convidados em Maringá, teve também 

uma programação voltada especialmente 

para os associados da Cocamar. Na par te da 

manhã, a reinauguração da agência da Uni-

dade Maringá – situada no parque industrial 

da cooperativa – reuniu centenas deles, além 

de dirigentes e autoridades do município. 

Sicredi União faz 30 anos presenteando a Cocamar
Sob a gerência de Valter Camilo, a estrutu-

ra de 1.010 metros quadrados conta com 15 

colaboradores e presta atendimento a 2,4 

mil associados. “É a nossa maior unidade de 

atendimento”, frisou o presidente da Sicredi 

União PR/SP, Wellington Ferreira, informando 

que a cooperativa possui 75 agências dis-

tribuídas pelas regiões noroeste e nor te do 

Paraná e centro-leste de São Paulo. São 105 

mil associados no total, e ativos que passam 

de R$ 2 bilhões.  

Tear é doado à UTFPR
Os acadêmicos de Engenharia Têxtil e Tecno-

logia em Design de Moda da Universidade Tec-

nológica Federal do Paraná (UTFPR), campus 

de Apucarana (PR), vão poder intensificar suas 

aulas práticas , a partir de 2016, utilizando um 

equipamento que foi doado em agosto pela Co-

camar. Trata-se de um tear plano de jato de ar, 

fabricado pela empresa japonesa Tsudakoma, 

em desuso na indústria de fios da cooperativa. 

A entrega foi formalizada a representantes da 

instituição, pelo superintendente administrativo 

e financeiro, Alair Aparecido Zago. 

Premiação foi entregue pelo secretário Arnaldo Jardim ao gerente técnico Leandro Cézar

Teixeira; técnicos e produtores visitaram o Centro de Citricultura  Sylvio Moreira
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Em seu quar to ano, o Fórum Nacional 

de Agronegócios promovido pela Rádio 

CBN, que tem a Cocamar como principal 

parceira, promoveu em 2015 palestras em 

Maringá e Londrina, sempre com auditórios 

lotados. Em abril, o primeiro convidado foi 

o ex-presidente do Instituto Ambiental do 

Paraná (IAP), Vitor Hugo Burko, que falou 

sobre as exigências ambientais e o Cadastro 

Ambiental Rural (CAR). No mês de junho, o 

economista Alexandre Mendonça de Barros, 

Fórum de Agronegócios
trouxe especialistas

da MB Associados, de São Paulo, traçou 

um panorama sobre o mercado internacio-

nal de commodities agrícolas. Em agosto, 

a palestrante foi a proprietária da Fazenda 

Santa Brígida em Ipameri (GO), Marize Por to 

Costa, sobre Integração Lavoura, Pecuária e 

Floresta (ILPF). E, em agosto, o vice-presi-

dente de Negócios da Cocamar, José Cícero 

Aderaldo, fez um balanço do mercado em 

2015 e as perspectivas para a safra de ve-

rão 2015/16. 

A Cocamar conquistou no mês de novem-

bro um importante reconhecimento na área de 

tecnologia de informação. A cooperativa foi a 

segunda colocada no prêmio “100+inovadoras 

no uso de TI”, na categoria “Agropecuária e ser-

viços relacionados”, promovido pela revista IT 

Mídia em parceria com a PWC e consultores de 

mercado. A cooperativa concorreu com um pro-

jeto para aumentar a eficiência no recebimento 

de grãos por meio da otimização de equipamen-

tos e automação de processos. 

Entre as mais
inovadoras

A Cocamar e a Copacol - sediada em 

Cafelândia (PR) – avançaram em um pro-

jeto de intercooperação na área de refino e 

envasamento de óleo de soja. Com a ope-

ração, que teve início em janeiro de 2016, 

a Cocamar, por meio de seu parque indus-

trial, passa a prestar serviços para aquela 

cooperativa, a exemplo do que já faz com 

outras empresas e organizações coopera-

tivistas. 

Cocamar e Copacol
firmam parceria
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LIVRO – Reunindo histórias de famílias de produtores

associados que haviam sido pesquisadas e relatadas no

Jornal de Serviço Cocamar, o livro “Família Cocamar”

foi uma das publicações lançadas durante a Festa

Literária Internacional de Maringá (Flim),

promovida no final de outubro em Maringá.

No dia, cerca de 150 produtores prestigiaram

o evento, que teve como convidado

especial o ex-secretário de Agricultura

de São Paulo, Xico Graziano.

EXPORTAÇÕES – A Cocamar expor ta uma variedade de produtos que inclui desde semi-acabados, 

como farelo e óleo degomado de soja, a café beneficiado, suco concentrado de laranja e um leque de 

itens  prontos para consumo, entre eles óleo refinado de soja em embalagem pet, néctares de frutas, 

bebidas a base de soja, maioneses, cappuccinos, catchup e mostarda. Em 2015, os negócios realiza-

dos com o exterior atingiram a cifra de R$ 240,5 milhões que, em moeda nor te-americana, represen-

taram um montante de US$ 72,6 milhões. 

G E R A L



“Um dos objetivos da diretoria é levar a
cooperativa cada vez mais perto do cooperado

e prestar a ele os melhores serviços, retornando
resultados e entendendo suas necessidades”

DIVANIR hIGINO DA SILVA, presidente da

Cocamar, no cargo desde 22 de setembro

“Em algum momento, a economia se ajusta.
Por isso, o produtor não pode apostar toda
a sua safra, esperando o que vai acontecer

lá na frente. A orientação é que ele, ao menos,
trave os custos de produção”. 

JOSé CÍCERO ADERALDO, vice-presidente da Cocamar 

“A minha expectativa é que em 2017 e 2018, mesmo
sem uma solução concreta da crise econômica, o Brasil

vai voltar a crescer. Pouco, mas volta. Já para um
crescimento mais forte e sustentável, é preciso retomar

o processo de reformas, que foi interrompido”

GUSTAVO LOYOLA, ex-presidente do Banco Central 
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“Completei os 20% de reserva legal e o mais importante,
de agora em diante, é que não terei dor de cabeça”

AUGUSTO GENARI, associado, sobre o Cadastro Ambiental  Rural (CAR)

e a compensação de Reserva Legal, cujo prazo termina dia 5 de maio

“Com integração,
o solo parece

que sorri”

CARLOS VIACAVA, empresário

rural do estado de São Paulo,

falando sobre a Integração Lavoura, 

Pecuária e Floresta (ILPF)

“Nunca antes neste país, as coisas
andaram tão atrapalhadas e incertas”

JOSé ROBERTO MENDONÇA DE BARROS, economista 

“A ILPF [Integração Lavoura, Pecuária e Floresta]
foi a solução criativa que os nossos agricultores

encontraram para enfrentar e sobreviver ao
tão discutido e oneroso custo Brasil”

PAULO RENATO HERRMANN, presidente da John Deere Brasil

e da Rede de Fomento à ILPF





ampliar sua produção de mudas de 45 mil 

para 60 mil unidades por ano, no total. Em 

Maringá, são 30 alunos par ticipantes. 

Inverno Solidário 

A edição 2015 da Campanha Inverno So-

lidário, promovida pela Cocamar e parceiros, 

arrecadou agasalhos, cober tores, calçados e 

outros tipos de roupas, em vários pontos de 

arrecadação distribuídos pela cooperativa. 

Houve recebimento, também, durante a Festa 

do Trabalhador, no início de maio. Em junho, 

foi organizado um bazar com a par ticipação 

de trabalhadores. Eles adquiriram passapor te 

no valor de R$ 10 que deu direito a trocar 

por 20 peças à sua escolha e também um 

cober tor.

quais 12 foram selecionados e treinados para 

par ticipar da atividade. 

ORGULhO - Uma cerimônia de inauguração 

das instalações reuniu dirigentes e repre-

sentantes das par tes envolvidas. “Um dos 

aspectos mais impor tantes é que o projeto 

assegura direitos e cidadania aos alunos”, 

comentou a presidente da Apae, Neiva Mo-

ser. “É uma grande honra para a Bayer par ti-

cipar do projeto”, frisou o gerente regional da 

empresa para o nor te do Paraná, Marco An-

drey Salle, enquanto o vice-prefeito do muni-

cípio, José Danilson, agradeceu o fato de a 

Cocamar ter escolhido Rolândia para sediar 

o projeto. 

INCLUSÃO - Sob a orientação da instrutora 

Ingrid Queiroz, os alunos são de várias faixas 

etárias. Danilo Fernandes Pereira, que tem 20 

anos, disse que este é o seu segundo empre-

go e Ricardo Pontes, de 35, afirmou gostar de 

trabalhar com plantas. Por fim, dona Aurora, 

mãe de João Carlos Candreva, de 53 anos, 

contou que o filho ficou contente por ter sido 

escolhido para integrar a equipe do viveiro. 

E completou: “temos que aplaudir iniciativas 

assim”. Entre as espécies cultivadas, segun-

do Ingrid, estão aroeirinha, paineira, mutam-

bo, jangadeiro, gurucaia, pau d’alho e vários 

tipos de ipês, próprias para florestas. 

  Com o início de funcionamento do vi-

veiro de Rolândia, o Projeto Cultivar poderá 

Produzindo florestas
com mãos especiais 

Mantido desde 2006 pela Cocamar em 

Maringá, Projeto Cultivar conta também com 

o seu viveiro em Rolândia

“Produzindo florestas com mãos espe-

ciais”: a frase resume o objetivo do Projeto 

Cultivar, uma premiada iniciativa com foco no 

meio ambiente e inclusão social que a Coca-

mar implementa desde 2006, em Maringá, por 

meio de seu Instituto Constâncio Pereira Dias. 

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE

A realização envolve a Associação dos 

Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), onde 

alunos são contratados pela cooperativa para 

a produção de mudas de espécies nativas. 

Todo esse material é repassado gratuitamen-

te a produtores rurais e prefeituras para a 

recomposição de áreas de preservação per-

manente.  A par tir de 2011, a empresa Bayer 

Cropscience se tornou apoiadora do projeto. 

Em março, o Cultivar inaugurou o seu se-

gundo viveiro, na chácara da Apae em Rolân-

dia, município da região nor te paranaense, 

onde a entidade conta com 200 alunos, dos 
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tigos equipamentos que foram utilizados em 

outras épocas, além de ferramentas e objetos 

diversos doados por produtores. A coletânea 

possui, ainda, milhares de documentos, entre 

fotografias e imagens em vídeo, revistas e jor-

nais, que são uma referência para historiado-

res, estudantes e demais interessados. 

Apoio à
Cultura 

A Cocamar é tradicional apoiadora de even-

tos, concursos e realizações culturais diver-

sas em sua região, entre os quais o Festival 

Nipo-Brasileiro e a Festa Literária Internacio-

nal (Flim), ambos em Maringá. Há, também, 

iniciativas próprias, visando a incentivar a 

criatividade entre os par ticipantes, envolven-

do consumidores de produtos industrializados 

pela cooperativa. 

Instituições
recebem recursos 

Sete instituições destinadas ao tratamento 

do câncer, de Maringá, Londrina e Umuarama, 

entre hospitais e casas de apoio, foram bene-

ficiadas com a distribuição de recursos finan-

ceiros por par te dos associados da Cocamar. 

As entrega foi feita por um grupo de associa-

dos e dirigentes da cooperativa. No total, o 

montante doado chegou a R$ 180 mil e foi 

originado de par te do retorno financeiro feito 

pela cooperativa, a título de complementação 

de preços dos produtos agrícolas. 

 

Acervo histórico 

Para preservar a memória da cooperativa 

e da agricultura regional, a Cocamar mantém, 

em sua sede, um rico acervo formado por an-

Mulheres já
são 15% do
quadro social

Aproximadamente 500 produtoras rurais, 

entre cooperadas e esposas de produto-

res associados que residem em dezenas de 

municípios nas regiões noroeste e nor te do 

Paraná, par ticiparam em junho, em Maringá, 

do Encontro Anual de Núcleo promovido pela 

Cocamar. Elas já representam 15% do quadro 

associativo. 

A produtora Nair Piveta Munhoz (foto), de 

Sabáudia, região de Londrina, disse que par-

ticipa há quase 30 anos de atividades relacio-

nadas ao público feminino rural em sua região. 

Ela integra o núcleo formado pela Cocamar 

em Sabáudia, do qual foi uma das fundado-

ras, e salienta que “a cooperativa é o nosso 

por to seguro”, onde buscam informações, 

desenvolvimento técnico e realizam seus ne-

gócios com segurança. Esposa do produtor 

José Munhoz, Nair é mãe de três filhos e a 

propriedade deles totaliza 20 alqueires, onde 

cultivam grãos. 

“Temos que contribuir para for talecer a 

cooperativa”, afirmou Elizabete Bosso Ma-

chado, moradora na Comunidade Guerra em 

Maringá. Segundo Elizabete, que é casada 

com o cooperado Valdecir Machado, a pros-

peridade no campo depende do envolvimen-

to de toda a família, o mesmo acontecendo 

na cooperativa. “É um tempo bem aprovei-

tado”, disse Geni Losso Mar tins, esposa do 

produtor Valdemar Barbero, também de Ma-

ringá. 
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foram os eventos

institucionais em 2015,
com 9.385 participantes
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Apoiando entidades 

No dia 20 de agosto, as par ticipantes do 

Núcleo Feminino de Maringá fizeram a doação 

de recursos que arrecadaram durante a reali-

zação de um almoço italiano, em 28 de junho, 

para duas entidades assistenciais que ofere-

cem apoio a pessoas em tratamento de cân-

cer: a Rede Feminina de Combate ao Câncer 

e a Entidade Ecumênica de Amor ao Próximo. 

Foram R$ 4.050 para cada uma. 

Jovem Aprendiz 

A partir dos 14 anos, jovens que pretendem 

ingressar no mercado de trabalho recebem uma 

oportunidade na Cocamar que, por meio da en-

tidade Lins e Vasconcellos, localizada no Con-

junto Requião, em Maringá, são selecionados e 

encaminhados à cooperativa, onde prestam ser-

viços em diversas áreas. Em 2015, cerca de 50 

jovens participaram e, a exemplo do que acon-

tece ao final de cada programa, vários passam a 

fazer parte do quadro de colaboradores. 

Crianças e jovens
na cooperativa

São mantidas na Cocamar várias reali-

zações voltadas ao público infantil. Desde 

2005, com a Syngenta, por exemplo, aconte-

ce o projeto “Escola no Campo”, que envolve 

mais de mil alunos de 11 a 12 anos, sendo 

voltado a educação ambiental, os quais par-

ticipam de um concurso de desenho sobre o 

tema. Já o Cooperjovem, programa mantido 

pela cooperativa em parceria com o Serviço 

Nacional de Aprendizagem sobre Cooperati-

vismo (Sescoop), abrange 780 alunos de 9 

a 12 anos , para estudos sobre cooperativis-

mo. 

Campanha
Purity Cocamar 

Os sor teios da Campanha Purity Cocamar 

foram efetuados no mês de dezembro, em 

Maringá. A iniciativa foi realizada pela primeira 

vez em 2002 com o objetivo de apoiar o tra-

balho das entidades assistenciais que atuam 

na região da Cocamar. Em 2015 foram distri-

buídos mais de 200 mil cupons para dezenas 

de instituições que, oferecendo-os em suas 

comunidades, recebem doações financeiras. 

Esse recurso fica nas próprias instituições e 

é usado para ampliações, compra de equipa-

mentos e melhoria de serviços. Os doadores 

concorrem a prêmios. 

Objetivos do Milênio 

A Cocamar e o Instituto Constâncio Pereira 

Dias de Responsabilidade Socioambiental, do 

qual é mantenedora, são detentores do Selo 

dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, 

o ODM, estabelecido pela Organização das 

Nações Unidas (ONU). A Cocamar detém o 

selo desde 2011 e, o ICPD, a par tir de 2014. 

Escolinha de futebol 

Considerada um celeiro de talentos, a esco-

linha de futebol da Cocamar em Maringá conta 

com 80 meninos de 11 a 15 anos, muitos dos 

quais de origem humilde. Todos os anos, os que 

se destacam são encaminhados para “peneiras” 

junto a clubes de futebol importantes e, se apro-

vados, têm a oportunidade de se desenvolverem 

no esporte. Todos têm direito a uniformes e, em 

paralelo à sua participação, recebem noções de 

disciplina, respeito e cidadania. 

Coral Cocamar 

Com 45 integrantes, a maior parte voluntários 

da comunidade, mas com grande participação 

de colaboradores, o Coral Cocamar é mantido 

há duas décadas e apresenta-se não apenas em 

eventos festivos da cooperativa, mas também 

em ocasiões em que é especialmente convidado 

por municípios do estado do Paraná. 

Natal Solidário
arrecada mais de
16 t. de alimentos

Os colaboradores da Cocamar arrecadaram 

cerca de 16 toneladas de alimentos para doar 

a entidades de apoio social, localizadas nas re-

giões de atuação da cooperativa. A ação, pro-

movida entre os dias 5 de novembro e 7 de de-

zembro, teve como finalidade fortalecer o senso 

de cooperativismo e estimular a solidariedade 

entre os colaboradores. Entre os departamen-

tos, o que mais arrecadou foi a Logística Inte-

grada, com 1.964 quilos. Já entre as unidades 

operacionais, a liderança do grupo 1 ficou com 

Maringá, que somou 621 quilos. No grupo 2, a 

primeira colocada foi Tapira, que recolheu 690 

quilos. No grupo 3, Paranacity/Paranapoema se 

destacou com a arrecadação de 590 quilos. 
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Em sua 31ª edição, a Copa Cocamar de 

Cooperados, realizada no dia 12 de dezem-

bro, reuniu cerca de 3 mil par ticipantes na 

Associação Cocamar em Maringá, entre 

atletas e familiares, e apresentou várias 

atrações. A competição, que promove a in-

tegração dos produtores associados, com 

disputas de futebol em três categorias (livre, 

veteranos e masters), bocha e truco, finali-

zou o calendário de eventos da cooperativa 

em 2015. 

Entre os destaques, a presença dos ex-jo-

Copa Cocamar de Cooperados
reúniu 3 mil participantes

gadores que fizeram história no futebol bra-

sileiro e internacional. Luizão (que foi centro-

avante do Palmeiras, Corínthians e Vasco da 

Gama e tetracampeão mundial pela seleção 

em 1994), Amaral (ex-meio campo do Pal-

meiras), Zenon (ex-meio campo do Corín-

thians), Vítor (ex-lateral direito do São Paulo) 

e Edu (que foi ponta esquerda do Santos e 

tricampeão mundial pelo Brasil em 1970), 

par ticiparam da aber tura e permaneceram 

grande par te do dia na Associação, conver-

sando com os cooperados e concedendo au-

tógrafos.
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Cocamar mantém certificado fairtrade
Após auditoria, a organização não-governa-

mental Fair trade Labelling Organization (FLO), 

que atua no mercado solidário internacional, 

manteve o cer tificado fair trade conquistado 

em 2012 pela Cocamar. Com isso, a coope-

rativa está credenciada a fornecer matéria-

-prima para a produção de suco concentrado 

de laranja que é expor tado àquele mercado. 

Ao chegar aos pontos de venda, o produto é 

identificado com o selo fair trade, assegurando 

ao consumidor que o mesmo não foi elabora-

do por meio de exploração de mão de obra e 

nem com agressão ao meio ambiente. Assim, 

a cada tonelada de suco embarcado, 200 dó-

lares retornam para ser investidos em melho-

rias junto aos produtores. O recurso tem sido 

utilizado, entre outros fins, para a substituição 

de plantas doentes e a construção de depó-

sitos, nas propriedades, para armazenar pro-

dutos químicos. Tradicional parceira da FLO, 

a Cocamar é cumpridora das exigências para 

par ticipar do mercado fair trade: os produtores 

associados mantêm seus pomares atenden-

do a uma série de requisitos, sob a constante 

supervisão de técnicos da cooperativa e me-

diante a realização periódica de auditorias es-

pecializadas. 

BENEFÍCIO – O produtor Fernando Piga, pro-

prietário de pomares de laranja em Paraíso do 

Norte, região de Paranavaí, recebeu impor-

tante benefício por par ticipar do Fair trade, o 

mercado solidário internacional. No início de 

novembro, sua propriedade foi servida por um 

sanitário móvel para uso dos trabalhadores 

envolvidos com a atividade. A estrutura foi en-

tregue pelo Instituto Constâncio Pereira Dias 

(ICPD) de Responsabilidade Social, da Coca-

mar, que faz a gestão dos recursos inerentes 

ao Prêmio Fair trade. 

BALANÇO SOCIAL
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VETERANOS – Iporã venceu São Jorge do Ivaí por 1 a 0 e garantiu o título. Premiação
também para Emerson Pauro, o artilheiro, José Moacir, o goleiro menos vazado e
Cícero Carvalho, o bola de ouro 

LIVRE – Enfrentando Sabáudia, a quem venceu por 2 a 0, São Jorge do Ivaí ficou com a taça.
Destaque também para o artilheiro Lucas Guimarães, o goleiro Alisson Kumassaka
e o bola de ouro Rafél Muzulon 

MASTERS – A comemoração foi da bicampeã Pitangueiras: 2 a 1 sobre Primeiro de Maio,
com aplausos também para o artilheiro Sérgio, o goleiro Paulo Guimarães e o bola
de ouro Arlindo Osvair 

DESTAQUES – Ambos de verde, o presidente Divanir higino da Silva e o vice-presidente José Cícero 
Aderaldo , com os ex-jogadores - a partir da esquerda - Luizão, Amaral, Vítor, Zenon e Edu 
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BOChA – A dupla
Edir Festi e humberto
Lonardoni, de
Rolândia, se impôs
na final a Aldo Mileski
e Roberto Freitas
Mendonça, de
Paranavaí, garantindo
o título. Participaram
31 duplas 

TRUCO – Em uma
competição com

98 duplas, Marcel
Franklin Rafael e

José Roberto Volpato,
de Terra Boa,

venceram na decisão
os irmãos Silval

e José Malagutti,
de Floraí 
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Na aber tura, o cooperado Kaizo Yama-

moto, de Maringá, recebeu um cheque re-

ferente às sobras distribuídas pela coope-

rativa no exercício 2015 e, durante todo o 

dia, a Unimed Maringá fez a distribuição de 

material informativo sobre a prevenção de 

câncer da pele. No Espaço Mulher, orien-

tação sobre como produzir guirlanda de 

Natal, técnicas de penteado, maquiagem e 

massagem de relaxamento. O público in-

fantil se diver tiu nas piscinas e um bingo, 

realizado no período da tarde, distribuiu um 

grande número de prêmios aos par ticipan-

tes.
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