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Nutrifarma e Primato brindam com você mais um ciclo concluído. Este foi um grande
ano para nós, principalmente porque estivemos ao seu lado, participando do seu
crescimento. Os desafios foram reais, mas também nos mostraram que a parceria no
trabalho traz os verdadeiros resultados.
Que estejamos juntos, para os próximos desafios e conquistas que vierem em 2018.

Feliz Natal e Próspero Ano Novo!
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Palavra da
Diretoria
Estamos terminando mais um ano e 2017 foi sem dúvidas muito intenso para todos nós, afinal, buscamos
dar continuidade ao processo de crescimento e evolução de nossa cooperativa, assim como nosso planejamento estratégico foi traçado. É fato que não podemos
ficar sentados, até porque, não é esse o nosso perfil,
mas é preciso ir ajustando, reavaliando e às vezes, mudar um pouco a estratégia devido às adversidades.
Mas vale ressaltar ainda, que em 2017 completamos
20 anos de atuação, um momento histórico e importante para todos nós. Enquanto preparávamos a celebração, lembramos de tudo que passamos para chegar
até aqui, as dificuldades do começo, o crescimento, a
expansão, o salto importante na troca de nossa identidade, quantas memórias! Celebramos juntos um evento que vai ficar guardado para sempre em nossos corações, assim como todas as ações que desenvolvemos
no decorrer deste ano. Iniciamos a atividade agrícola,
com o recebimento de grãos, estruturação do fomento, parcerias importantes para que nossos cooperados
possam aumentar o ciclo de negociação e agregar
mais valor nesta fundamental relação. Também demos
mais um importante passo na industrialização, com o
início das operações da Indústria na cidade de Verê,
integrando cada vez mais os nossos cooperados do
sudoeste do Paraná e toda a região que lá atendemos.

A família de alimentos Primato também foi crescendo,
trazendo mais valor aos produtos e ao cooperado que
busca qualidade com a identificação de sua cooperativa.
Capacitação, treinamentos, cursos aos nosso colaboradores, entendendo que é preciso investir em nosso capital humano como diferencial, dentro das premissas de
nossos valores.
Por termos uma vocação para o trabalho e estarmos
atuando em regiões propícias para o desenvolvimento,
seja no campo ou na cidade, estamos encerrando esse
ciclo com a sensação de dever cumprido, porém, com a
responsabilidade de renovar as energias neste final de
ano e, entrarmos em 2018 com toda a disposição para
que juntos possamos produzir e alcançar nossos objetivos.
Nesta edição final de 2017 de nossa Revista, totalmente reformulada e reestruturada para atender melhor às expectativas de nosso público, apresentamos a
Expedição Primato, que visitou cooperados de todas as
unidades e cidades da área de atuação, contando suas
histórias, seus relacionamentos com a cooperativa e
contextualizando a importância que têm o cooperativismo na vida de todos nós.
Por isso, desejamos um Feliz Natal, um Próspero Ano
Novo e que em 2018 possamos ter ainda mais motivos
para comemorar. Uma excelente leitura!
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A força da mulher
do campo
e pecuária, buscando melhorias
e inovações para um melhor
desempenho e diversificação.
A participação da mulher no campo
é primordial, pois em muitos casos é
ela quem dá o suporte necessário
para que os homens tenham a
possibilidade de atuar em mais de
uma frente. Mas em outros, a mulher
é quem comanda a propriedade,
trazendo um espírito empreendedor
e um olhar detalhista que faz a
diferença.

Em destaque a cooperada
Inês Cortina Costenaro

Quando se trata de pequenos e
médios produtores rurais há um
ponto em comum na maioria dos
casos. A união da família na lida com
os trabalhos na propriedade. Com
organização e dedicação, famílias
atuam e desenvolvem agricultura
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GUARANIAÇU
Este é o exemplo da cooperada
de Guaraniaçu, Inês Cortina
Costenaro. Dentro dos 19 alqueires
de sua propriedade, ela desenvolve
agricultura e pecuária leiteira,
assim como a suinocultura, com a
participação de seus dois filhos e
mais um funcionário contratado.
Na parte de Leite, são 110 animais,
sendo 50 em lactação e
50 novilhas em seu plantel. “Em
nossa propriedade utilizamos a
maior parte para a pecuária leiteira,
sendo apenas quatro alqueires

para agricultura, onde produzimos
pastagens. Nosso foco principal na
atividade é justamente porque é o
que melhor sabemos e podemos
produzir em nossa área”, explicou a
cooperada.
A média do plantel em lactação gira
em torno de 750 litros de leite ao
dia, mas a intenção da cooperada é
aumentar essa produção. “Estamos
investindo na melhoria da estrutura
de alimentação dos animais e com
isso queremos aumentar o plantel e
juntamente a média de produção ao
dia”, explicou Inês.
RAÇÕES PRIMATO
Para que a produção possa ser
equilibrada e de alto rendimento, a
cooperada utiliza as rações Prima
Raça em seu plantel. “Excelente
a ração da Primato, não tem
comparação, a produção é muito
melhor, os animais ficam mais
sadios, sendo possível notar no pelo
e nos cascos a diferença”, enalteceu
Inês que complementou, “até utilizei
outras mas voltei para as rações da
Primato e hoje não troco”.

“Excelente a ração
da Primato, não
tem comparação, a
produção é muito
melhor, os animais
ficam mais sadios,
sendo possível
notar no pelo e nos
cascos a diferença”

COOPERATIVA
Sobre a relação com a cooperativa, Inês faz
questão de ressaltar que está satisfeita com o
trabalho da Primato. “Estamos muito felizes com
a relação com a cooperativa, pois recebemos
a assistência periodicamente, compramos as
rações e o que precisamos na Loja agropecuária
de Guaraniaçu”, enfatizou a cooperada que
concluiu, “fazer parte da cooperativa é muito
importante, pois sabemos que é diferente das
outras empresas, por isso, a nossa satisfação”.
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A sucessão na
propriedade rural
Desde as primeiras famílias que
vieram ao Paraná para iniciarem a
colonização e com isso as atividades no campo, as famílias trabalhavam juntas. Com o passar do tempo, a tendência era a sucessão da
propriedade rural assim que os pais
chegavam na terceira idade, sendo
os filhos que tomavam a direção.
Com o passar do tempo houve uma
mudança neste perfil. Ainda com famílias numerosas, alguns dos filhos
buscavam o estudo e formação,

Em destaque a família do cooperado
Nelson Lima dos Santos

sendo que em muitos casos, não retornavam à propriedade da família.
Porém, passado mais um tempo,

duas propriedades na área rural do

ção dos animais, o confinamento e

esse processo novamente está se

município, são 22 alqueires de área

semi confinamento, foi um projeto

revertendo e muitos estão se for-

total, tendo a atividade leiteira e

desenvolvido pelo filho do coope-

mando e retornando ao campo, apli-

granja de suínos. Nelson explica que

rado, que se formou em medicina

cando o conhecimento e aprimoran-

o plantel de gado da propriedade

veterinária há seis meses e retor-

do os processos de produção. É a

em sua maioria é tratado em confi-

nou à propriedade para dividir as

sucessão na propriedade rural como

namento, sendo dividido em corte e

responsabilidades. “Hoje meu filho é

o foco de cooperados e cooperativa.

leite. “Em lactação são 60 animais,

quem atua na parte leiteira, deixan-

sendo 20 em confinamento e o res-

do comigo a parte da suinocultura.

LARANJEIRAS DO SUL

tante em semi confinamento, pro-

Já é possível notarmos a diferença

Esse é o caso do cooperado Nel-

duzindo uma média de 1500 litros

naquilo que ele está implementan-

de leite por dia”.

do na atividade de leite”, enalteceu

son Lima dos Santos de Laranjeiras
do Sul e seu filho Nelson Junior. Em
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Esta melhoria na questão da nutri-

Nelson que complementou, “a in-

“Utilizamos
as rações da
Primato em
cada categoria
de nosso plantel
e estamos
satisfeitos com
os resultados
obtidos”

RAÇÕES
PRIMATO

tenção é fazer a sucessão comple-

nós temos um pacote de tudo que

ta em alguns anos e deixar que ele

precisamos, além das rações, sal mi-

tome a gestão de toda a proprieda-

neral, medicamentos, aproveitando

de, afinal, nós já trabalhamos muito

as melhores condições que a coo-

e ficamos orgulhosos de saber que

perativa pode oferecer”.

ele retornou para nos ajudar e se

O cooperado ainda ressalta a

inteirar de algo que será dele no fu-

parceria entre cooperado e coo-

turo”.

perativa. “Penso que é assim que

COOPERATIVA

funciona a parceria, pois é uma

Em relação a cooperativa, Nelson

relação diferenciada. Temos que

faz questão de enaltecer a impor-

aproveitar o que ela pode oferecer,

tância da Primato em sua atividade

sempre com a expectativa de que a

e como a condução dos negócios

cooperativa veja o lado do coope-

feitos pelas diretorias ao longo

rado, aqueles que têm fidelidade,

do tempo fazem a diferença. “Nós

comprando e vendendo”, Nelson

sempre fomos a favor de atuar com

concluiu exaltando a administração

cooperativa e quando a Primato,

da Primato. “Creio que os diretores

ainda Cooperlac, se estabeleceu em

e profissionais estão fazendo um

Laranjeiras do Sul, já optamos traba-

ótimo trabalho e espero que a co-

lhar juntos porque neste segmento

operativa possa sempre ter esse

surgem muitos atravessadores e

crescimento com o foco no coope-

que não dá respaldo. Já na Primato

rado e no que ele produz”.

Pai e filho tem
a mesma opinião
quando se trata
da nutrição dos
animais, principalmente as rações.
“Utilizamos as rações
da Primato em cada categoria de nosso plantel e
estamos satisfeitos com os
resultados obtidos”, explicou
Junior que ainda complementou, “desde que a Primato se
estabeleceu em Laranjeiras
utilizamos as rações e podemos afirmar que faz a diferença”.
Segundo Nelson a escolha
das rações da Primato foi
feita com base em um estudo aplicado na propriedade, onde foram utilizados as
rações da cooperativa e de
uma outra empresa do segmento. “Fizemos esse teste
para termos a certeza que a
escolha era pela melhor ração, com assistência técnica
completa. Optamos pela Primato porque o desempenho
e a sanidade dos animais foi
bem melhor”.
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Em destaque a família do cooperado
Moacir Dulce

Superar
para crescer
Em busca de otimizar a propriedade rural e os rendimentos que dela
se extraem, pequenos e médios
produtores rurais buscam na diversificação a solução para o equilíbrio
financeiro e a continuidade do trabalho no campo. Alinhar agricultura
e pecuária é uma das opções mais
utilizadas e a que melhor tem trazido resultados ao produtor. Havendo
rendimentos em mais de uma frente
é possível gerenciar melhor os investimentos, dentro de cada sazonalidade e adversidades.
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CATANDUVAS
Este é o caso do cooperado de Catanduvas Moacir Dulce, que divide
sua propriedade entre agricultura e
pecuária. São 15 alqueires no total
da área, sendo 8 alqueires mecanizados e o restante pastagens e reserva legal. “Temos a parte da lavoura e da produção de leite. Fazemos
essa diversificação da propriedade
para que possamos ter rendimentos
de mais de uma atividade”, explicou
Moacir.
Em sua parte de pecuária leiteira,

o cooperado conta que tem um
plantel de mais de 50 animais em
lactação. “Atualmente temos um
plantel de cinquenta e duas vacas
em lactação, tendo uma média geral de 832 litros por dia, o que está
abaixo do que já tivemos, portanto estamos buscando melhorar”.
Moacir conta que trabalha com
a família, sendo a esposa, genro
e duas filhas atuando nas atividades da propriedade. “É a família
mesmo que toca a nossa propriedade”.

“A cooperativa é
diferente porque
representa os
produtores e
isso é muito
importante
para nós que
precisamos ter
negociações
diferenciadas
na aquisição
dos produtos
utilizados aqui”

RAÇÕES PRIMATO
Sobre a nutrição dos animais, o cooperado conta que há sete anos iniciou o tratamento com rações da Primato. “Iniciamos o uso das rações da
Primato em 2010, mas teve alguns
momentos em que trocamos de ração, por questões financeiras e para
sabermos como eram outras marcas,
mas acabamos voltando para Primato novamente”, explicou Moacir que
fez questão de enaltecer, “eu sempre digo que em time que está ganhando não se mexe. Teve algumas
empresas querendo oferecer outras
rações, mas a diferença era mínima,

por isso, fazendo as contas e com
a experiência anterior, trocar de
ração de uma empresa para outra,
os animais sentem na sanidade,
há uma quebra na produção mesmo com a adaptação, motivo pela
qual não convém a troca”.
Moacir ainda enfatizou a qualidade da ração. “Não tenho queixas sobre a qualidade da ração
da Primato, bem peletizada, pois
pegamos a granel, sempre em
dia, com a sanidade dos animais
em boas condições, isso é o que
precisamos das rações que aqui
utilizamos”.

COOPERATIVA
Sobre o relacionamento com a cooperativa, Moacir classifica como importante e
satisfatória. “A cooperativa é diferente porque representa os produtores e isso é muito importante para nós que precisamos ter
negociações diferenciadas na aquisição dos
produtos utilizados aqui”.
Cooperado da Unidade de Catanduvas há
mais de sete anos, Moacir finalizou dizendo que busca sempre uma boa negociação.
“Como somos pequenos produtores, comprando um pacote especial na Primato, buscamos sempre a melhor negociação, e por
enquanto estamos satisfeitos em trabalhar
com a cooperativa”.
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Gerações
produzindo
alimentos
Muitos do colonizadores que desbravaram o Paraná, em especial o
oeste do Estado, vieram em caravanas do Rio Grande do Sul em busca
de novas oportunidades nesta que
era uma nova e promissora terra
para o cultivo da agricultura e pecuária. Os caminhos eram sinuosos
e muito precários, por isso essas
jornadas duravam até 20 dias para
acontecer, dependendo das condições climáticas e dos meios de
transporte utilizados. São histórias
de perseverança e esperança ao
mesmo tempo, contadas por quem
ainda lembra como se fosse hoje
essa aventura.
Aqui eles abriram caminhos, formaram propriedades, estruturas e novas cidades, para que suas famílias
tivessem condições de trabalharem
juntos e com isso ver horizontes melhores no futuro.
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NOVA SANTA ROSA
Essa é uma das histórias contadas
pela família Wendpap, através do
patriarca Rudy Henrique Wendpap,
que está na terceira geração administrando a propriedade rural e produzindo alimentos em Nova Santa
Rosa (PR). “É o que sabemos fazer,
temos o dom de produzir o alimento
e a graça de termos essa propriedade, que teve meu pai quem iniciou as
atividades, para continuar na lida”,
enalteceu o cooperado Milton Dionisio Wendpap.
A propriedade da família conta com
20 alqueires, que está em partilha
com os irmãos, mas que ainda é gerida pela família de Milton. Dividida
entre agricultura e pecuária de leite,
na parte de pecuária são 70 animais
em lactação que produzem uma média de 1450 litros de leite ao dia.
A família trabalha em sucessão,

sendo que o filho Rafael Wendpap
é quem está ajudando a gerenciar
a propriedade. “Para nós é um prazer saber que haverá mais uma sucessão na família, estamos ficando
mais velhos e cansados e precisamos de ajuda, se não fosse ele talvez não iriamos suportar. Ele está
empolgado com a possibilidade de
assumir a gestão de nossa propriedade”, explicou Milton que complementou, “mesmo com um ano atípico como este, com valores abaixo do
que a expectativa e às vezes trabalhando no vermelho, causa um certo
desânimo em todos nós, mas sempre digo ao meu filho, isso já ocorreu
e vai passar, precisamos ser fortes e
perseverantes”.
RAÇÕES PRIMATO
O cooperado contou que utiliza as
rações da Primato, assim como as

Em destaque a 2ª e 3ª Geração
da família Wendpap

pastagens e milho que vem da colheita da safrinha. “Utilizamos as rações da Primato como complemento
este ano, devido ao preço baixo do
milho, optamos em não vender e
usar na produção leiteira. Mas posso classificar as rações como muito
boas, caso ao contrário não usaríamos, afinal, é uma boa parte do investimento nos animais”, explicou
Milton que complementou, “apesar
das vacas não falarem, notamos que
elas respondem na produção do leite e na sanidade, por isso optamos e
continuamos utilizando as rações da
cooperativa”.
COOPERATIVA
Sobre a relação com a cooperativa,
Milton expressou que é outro
ponto importante que mantém
a produção constante. “É outro
ponto importante, se não fosse a

“Graças a participação da Primato,
com palestras e assistência
técnica, fomos incentivados a
manter um filho na propriedade
para que haja a sucessão”

O patriarca da família
Rudy Henrique Wendpap

Primato aqui em Nova Santa Rosa
e nossa relação comercial, ficaria
difícil permanecer na propriedade.
Fazer parte da cooperativa ajuda e
muito em negociações e também,
através da Frimesa, na entrega do
leite”.
Por sua vez, Inês Ivone Wendpap
explicou qual a sensação de
pertencer à cooperativa. “Graças
a participação da Primato, com
palestras e assistência técnica,
fomos incentivados a manter
um filho na propriedade para
que haja a sucessão, pois antes
todos queriam ir à cidade, e este
movimento via cooperativa está
trazendo novamente a ir estudar

e retornar para o sítio”, disse Ivone
que fez questão de enaltecer a
relação com a Primato, “como uma
das fundadoras da cooperativa,
em 2010 fui escolhida a melhor
produtora de leite da região de
Nova Santa Rosa, motivo de muito
orgulho, por isso que digo, tem que
existir a relação da cooperativa
com a propriedade rural”.
O sucessor da família Wendpap,
Rafael também fez questão
de expressar a parceria com a
Primato. “É um desafio constante,
principalmente em anos como esse,
mas encontramos na cooperativa
uma parceria que viabiliza e nos faz
continuar trabalhando”.
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Otimizar
e inovar
sempre
A região oeste do Paraná é considerada aquela que tem um dos melhores solos para o desenvolvimento
da agricultura e áreas extremamente positivas à pecuária. Pequenos
e médios produtores, aproveitando
deste fator, buscam a otimização e
a inovação em suas rotinas produtivas como forma de ganho real maior
e melhor qualidade de vida.
Há alguns que se especializam em
atividades pecuárias que a parte
agrícola é totalmente revertida para
a produção, como por exemplo da
pecuária leiteira, trazendo melhores
médias de leite e a possibilidade de
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estruturar o plantel de gado na propriedade.
VERA CRUZ DO OESTE
Este é caso do cooperado Eliandro Zilli, através da Unidade de Vera
Cruz do Oeste, que conta com uma
área total de 7,5 alqueires, com 7
alqueires de plantação. “A parte de
plantação utilizamos tudo para silagem, em duas safras por ano, tudo
para consumo do plantel, que gira
em um total de 150 animais, sendo
82 em lactação”, explicou Eliandro
que ainda complementou, “na parte
de lactação estamos com uma mé-

dia de 2.500 litros por dia, sendo
praticamente 30 litros de média por
animal”. Na propriedade ainda existem animais em fases de crescimento e semi confinamento, novilhas e
machos de corte, divididos em idade
para que possam ganhar peso de
forma otimizada. A nutrição é feita
através de silagem, feno e também
com as rações da Primato.
RAÇÕES PRIMATO
Na parte da nutrição o cooperado
comentou que utiliza complementando as Rações da Primato, a granel. “O silo e o descarregador de ra-

Em destaque o cooperado
Eliandro Zilli

ções foram adquiridos pela Primato
e esta parceria segue firme. Na época parecia que as seis toneladas seriam muito, mas com o plantel atual,
estamos até considerando a ideia
de comprarmos mais um”, comentou
Eliandro que complementou, “faz
mais de cinco anos que utilizo sem
ter problemas, classifico como muito
boa e é possível notar na produção e
na sanidade dos animais, por isso, a
ideia é não trocar”.
O cooperado comentou também
que utilizou rações de outras empresas e não tinha o mesmo desempenho que atualmente.

COOPERATIVA
Sobre a relação com a cooperativa, Eliandro classificou como positiva e importante para sua atividade e produção. “Eu classifico como
positiva a relação com a cooperativa, todos os encarregados e técnicos que estiveram na unidade de
Vera Cruz do Oeste, tivemos bons
relacionamentos. Como toda relação, às vezes precisamos conversar e acertar alguns pontos, mas
considero importante para nossa
propriedade essa relação com a
Primato”.

“O silo e o
descarregador
de rações foram
adquiridos pela
Primato e esta
parceria segue
firme. Na época
parecia que as
seis toneladas
seriam muito,
mas com o
plantel atual,
estamos até
considerando
a ideia de
comprarmos
mais um”
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A força do pequeno
produtor rural

Em destaque o cooperado
Valdeci Maciel e esposa

Principal responsável pela comida
que chega às mesas das famílias
brasileiras, a agricultura familiar responde por cerca de 70% dos alimentos consumidos em todo o País. O
pequeno produtor rural ocupa hoje
papel decisivo na cadeia produtiva
que abastece o mercado brasileiro:
mandioca (87%), feijão (70%), carne
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suína (59%), leite (58%), carne de
aves (50%) e milho (46%) são alguns grupos de alimentos com forte
presença da agricultura familiar na
produção.
É a dedicação e organização do
pequeno produtor rural que faz movimentar a economia local, estadual
e federal. E para que ele tenha ainda

mais destaque nesta participação, a
cooperativa faz toda a diferença.
SÃO PEDRO DO IGUAÇU
Esse é o exemplo de Valdeci Maciel, de São Pedro do Iguaçu. Em
uma área familiar de 8 alqueires, ele
produz uma parte agrícola com soja
e milho, este para silagem para sua

outra atividade, a pecuária leiteira.
Com um plantel de 50 animais, sendo 22 em lactação com uma média
geral de 374 litros de leite ao dia, a
família do cooperado trabalha junto,
sendo sua esposa e filho que tocam
a propriedade. “No total da propriedade são 21 alqueires, mas as terras
são de meu pai, por isso dividimos e
produzimos cada um em um pedaço
dela. A parte agrícola com soja é comercializada, mas a parte de milho
safrinha, usamos para silagem, assim, conseguimos manejar o sítio e
continuar no campo”, exclamou Valdeci.

“Assim que a
Primato veio
para São Pedro,
nós começamos
a utilizar as
rações. Antes,
usávamos de
outras empresas,
porém, não
tínhamos os
resultados que
temos hoje”

RAÇÕES PRIMATO
Na parte da pecuária leiteira, o
cooperado contou que assim que
a Primato abriu a unidade agropecuária em São Pedro do Iguaçu, começou a usar as rações Prima Raça.
“Assim que a Primato veio para São

Pedro, nós começamos a utilizar as
rações. Antes, usávamos de outras
empresas, porém, não tínhamos os
resultados que temos hoje, por isso,
na sequência me tornei cooperado
e continuo utilizando sem interrupção”, comentou Valdeci que ainda

complementou, “podemos notar na
produção do leite, nos animais que
estão sadios, sem problemas de cascos ou outras doenças que atingem
o rebanho. Estamos satisfeitos”.
COOPERATIVA
O cooperado fez questão de
exaltar a importância da relação
com a cooperativa no trabalho da
pequena propriedade. “Para nós
que somos pequenos produtores
é
muito
importante
contar
com a cooperativa, pois temos
um atendimento diferenciado,
negociações mais acessíveis, a ração
de qualidade”, enfatizou Valdeci que
concluiu, “dessa forma conseguimos
fazer com que haja um pouco mais
de lucro na propriedade, assim como
fazendo parte da cooperativa ainda
temos umas sobras a cada ano, o
que ajuda muito em nosso trabalho
aqui no sítio”.

REVISTA PRIMATO
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A Diversificação
na propriedade
No século passado a maioria das
propriedades rurais atuavam com a
agricultura como principal atividade,
sendo que a pecuária era mais para
um complemento de orçamento e
também para usufruto das famílias
que nelas trabalhavam e viviam.
Com o passar do tempo, devido as
mudanças climáticas e questões
econômicas, houve uma mudança
neste cenário. Empresas do agronegócio, especialmente as cooperativas, incentivaram uma otimização
dessas propriedades, agregando
atividades de pecuária como leite,
corte, suinocultura e avicultura.

18
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Nasce então a expressão diversificação da propriedade, trazendo
oportunidades de maior rendimento
ao homem do campo, assim como
um aumento da produção das cooperativas em termos de produção
pecuária.
FRANCISCO BELTRÃO
Seguindo essa linha de pensamento trazemos o exemplo do produtor
Jadisom Luiz Borghesan, do quilômetro 8 de Francisco Beltrão. Em
uma área de 30 alqueires utilizados
para agricultura, entre soja e milho,
buscou na diversificação de sua pro-

priedade para um complemento de
orçamento familiar. “Nosso forte é
a agricultura, porém para que possamos ter um rendimento extra, temos
a pecuária de leite com um plantel
de 48 animais, sendo 23 em lactação e 15 novilhas”, explicou Jadisom
que complementou, “nossa média já
chegou em até três mil litros de leite
por mês, porém hoje é inferior, até
mesmo porque não me considero
um grande produtor de leite, temos
a atividade como forma de diversificar a nossa propriedade e trazer um
lucro extra para complementar nossa renda”.

Em destaque o cooperado
Jadisom Luiz Borghesan

O cooperado conta que o trabalho
na propriedade é feito por ele,
esposa, genro e sua filha.
RAÇÕES PRIMATO
Em relação a ração da Primato,
o produtor considerou que é
de qualidade e fez questão de
incentivar outros produtores a
utilizar. “A ração da Primato é de
muito boa qualidade, assim que

comecei usar e notei os resultados
em nosso plantel, fiz questão
de contar aos nossos vizinhos
e incentivá-los a experimentar,
porque não iriam se arrepender”,
enalteceu o cooperado que
ainda complementou, “depois de
um tempo muitos disseram que
gostaram e iriam continuar usando
a ração, assim como quando eu
experimentei e segui utilizando”.

“A ração da
Primato é de
muito boa
qualidade, assim
que comecei
usar e notei os
resultados em
nosso plantel,
fiz questão
de contar aos
nossos vizinhos
e incentivá-los
a experimentar,
porque não iriam
se arrepender”

COOPERATIVA
A relação com a Primato é classificada como satisfatória por Jadisom, mesmo com o pouco tempo
de atuação da cooperativa na região sudoeste do Paraná. “Estou muito contente com a relação da
cooperativa, mesmo há pouco tempo em Francisco Beltrão, notamos que eles têm a preocupação com
o produtor rural e essa relação é importante para nós”, enfatizou o cooperado que concluiu, “gosto de
visitar a unidade na cidade, porque assim podemos conversar, às vezes aproveito compro alguma coisa
que preciso aqui no sítio e o relacionamento com os técnicos e encarregados é sempre boa, acho que
eles até já me conhecem bem na Primato”.
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A evolução
da produção
leiteira

Em destaque a família do
cooperado Sérgio Erhardt

Algumas das propriedades rurais
que iniciam determinadas atividades
como complemento de renda familiar se transformam em exemplos de
evolução, organização e busca por
alto rendimento na produção aplicada na propriedade.
Inúmeros produtores rurais iniciam
a pecuária como diversificação, mas
com planejamento, organização e
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parcerias certas, acabam tornando
esta atividade como a principal dentro de suas propriedades. O apoio da
família, o trabalho de sucessão incentivado pela cooperativa, fazem a
diferença e promovem um negócio
lucrativo e promissor, considerando
que a tecnologia atual é propulsora
para que objetivos e metas sejam
traçados e alcançados ano a ano.

VERÊ
Para exemplificar bem essa premissa podemos citar a família do cooperado Sérgio Erhardt, que tem sua
propriedade na área rural de Verê,
sudoeste do Paraná. Com um área
de 50 alqueires para uso na pecuária
leiteira, o produtor tem um plantel de
165 animais, sendo 79 em lactação,
com média de 40 litros de leite por
animal. “Estamos investindo cada
vez mais para que nossa produção
seja de alta performance. A média
do início de novembro foi de 40,3
litros por vaca, e isso tentamos sempre manter em produção”.
Sérgio relatou que periodicamente
o leite produzido passa por análises.
“Fazemos as análises para termos a
informação sobre a qualidade do leite e, CCS, que está em torno de 200
mil cel/ml e a contagem bacteriana
total, CBT próximo a 5 mil ufc/ml, e a
gordura próximo a 3,8%, tendo proteína em 3,2%”.

“Vejo que
se a ração
não fosse de
qualidade, não
conseguiríamos
chegar na
média que
estamos. Os
animais tem
além de alta
performance de
produção, uma
sanidade que é
notável”

Esses dados comprovam que os
animais e o leite, que é produzido na
propriedade do cooperado, são de
excelente qualidade.
RAÇÕES PRIMATO
Em relação a ração da Primato, Sérgio faz questão de creditar à nutrição dos animais como fator determinante para sua produção. “Vejo que
se a ração não fosse de qualidade,
não conseguiríamos chegar na média que estamos. Os animais tem
além de alta performance de produção, uma sanidade que é notável,
pois quando há algo diferente neste
sentido, em três dias é possível notar a diferença”.
Sérgio contou que está investindo
em estrutura e genética para que
possa dobrar a meta de produção
em 2018. “Para conseguirmos chegar nessa meta ambiciosa, se faz necessário um planejamento para que
alcemos 50% a mais do que é produ-

zido este ano aqui na propriedade, e
sabemos que a nutrição é parte fundamental, por isso, contamos com
a ração da Primato para chegarmos
neste patamar”.
COOPERATIVA
O Cooperado relatou que sua mãe
foi quem iniciou as atividades dentro
da propriedade. “Esses dias mexendo em alguns documentos encontrei
a primeira nota fiscal que minha mãe
recebeu do leite, na época eram mil
litros de leite por mês. Hoje, com
a participação de meus filhos, na
sucessão da propriedade rural e a
participação deles no projeto de
aumento de produção leiteira, é preciso sim contar com a cooperativa,
que incentiva esse movimento de
permanecermos no campo”, exaltou
Sérgio que complementou, “por isso
que a Primato mostrou a seriedade
da relação com a gente, pois em uma
situação ocorrida, prontamente solucionada, surgindo uma oportunidade de alinhar e afinar a parceria, projetando um aumento de produção e
participação na Primato, o que nos
dá a tranquilidade de sonhar alto”.
Para finalizar, o cooperado fez
questão de enaltecer a parte técnica que está recebendo desde então.
“Foi neste momento que conheci o
Vicente Matsuo, que está me ajudando a planejar e organizar a propriedade para que possamos chegar
aos 150 mil litros de leite por mês
em 2018”.
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Trabalho
em família
Desenvolver a atividade no
campo é uma tarefa árdua e com
muita responsabilidade, afinal,
depende de vários fatores que
resultam no orçamento dos produtores rurais. O trabalho em
família é uma parte da sucessão
dentro da propriedade, que passa
de geração em geração o auxílio
e a gestão. O movimento de sair
do campo e ir estudar na cidade
trouxe, por algum tempo, a migração definitiva, o que em alguns
casos encerrou o trabalho no
campo por falta de sucessor.
Mas com o incentivo das universidades e cooperativas, esse movimento está retornando e pais e
filhos voltam a planejar o futuro
da produção rural.
DOIS VIZINHOS
Seguindo essa premissa, é que
apresentamos a história do cooperado Osmar Marchesini, da área
rural de Dois Vizinhos, no sudoeste do Paraná. Em um total de 8
alqueires, o produtor tem a ativi-
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dade pecuária leiteira em parceria
com seu filho, Cesar Marchesini.
Com um plantel de 85 animais,
sendo 38 em lactação, com uma
média de 750 litros de leite por
dia. “Adquirimos mais alguns pedaços de terra para agregar em
nossa propriedade geral. Trabalhamos em família, sendo meu
filho e eu, com ajuda de minha esposa na lida aqui, eventualmente
contratando um terceiro nos momentos de pico”, explicou Osmar
que complementou, “na parte de
leite temos novilhas, vacas em
lactação, sempre em alternância
quando ocorrem os ciclos do animais”.
RAÇÕES PRIMATO
No que se trata da utilização
das rações Primato, Osmar classifica que está satisfeito. “No que
diz respeito a ração estamos satisfeitos com o resultado que ela
nos traz, notamos na produção,
na sanidade dos animais, temos o
atendimento sempre em dia, nos

prazos combinados, então, muito
bom”, enalteceu o cooperado que
ainda complementou, “temos a
assistência técnica que periodicamente está nos acompanhando, verificando as condições dos
animais, se está tudo dentro do
procedimento, o que nos dá uma
tranquilidade”.
COOPERATIVA
A relação com a Primato é classificada como parceira fundamental no desenvolvimento das
atividades de pecuária e agrícola.
“É muito boa e importante esta
relação com a Primato. Além das
rações e sal mineral, negociamos
insumos para silagem e todos os
medicamentos para os animais”,
explicou Osmar que concluiu, “então para nós a cooperativa tem
grande participação em nossa
propriedade e como temos bom
relacionamento, não trocamos,
mesmo com a visita de empresas
concorrentes quase que todos os
dias”.

A família do cooperado
Osmar Merchesini

“É muito boa e importante esta relação com
a Primato. Além das rações e sal mineral,
negociamos insumos para silagem e todos
os medicamentos para os animais”
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A gestão
estratégica da
propriedade rural

Em destaque o cooperado
Adriano Garlet

O tema sucessão na propriedade rural vem sendo debatido
e incentivado pelas cooperativas, principalmente para que
haja continuidade do trabalho no
campo, mas também e principalmente, que os filhos possam se
capacitar e implementar inova24
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ções através do conhecimento,
tecnologia e métodos mais eficazes e assertivos de produção,
otimizando espaços, diminuindo
custos e consequentemente,
mais lucratividade e qualidade
de vida.
E na região de atuação da Pri-

mato Cooperativa Agroindustrial,
existem exemplos significativos
desse formato de suceder o trabalho. Em grande maioria, os pais
continuam na propriedade, porém, reduzem sua atuação e deixam os filhos gerenciarem a produção. E isso vem dando certo.

“Utilizamos as
rações da Primato
e podemos avaliar
como positivo,
especialmente na
produção do leite
e na saúde dos
animais”

CASCAVEL
Este é o exemplo da família Garlet, de Sede Alvorada, atendida
pela unidade de Cascavel da Primato. O cooperado Adriano Garlet
é quem faz a gestão da propriedade e vem implementando melhorias para que a produção possa ser feita de forma assertiva,
sem esquecer os valores que seu
pai, Lucindo Garlet lhe ensinou.
Com uma área total de 11 alqueires, a propriedade tem atividade
agrícola para silagem e pecuária
leiteira. “A silagem é utilizada para
o consumo dos animais, e temos
na parte de pecuária leiteira a
atividade principal. Atualmente
estamos com um plantel de 100
animais, sendo 43 em lactação,
com uma média de produção de
25 litros cada”, explicou Lucindo
que complementou, “hoje quem
toca a propriedade é nosso filho

Adriano, que também busca fazer
melhorias na produção. Nós estamos envelhecendo e apenas ajudamos, mas felizes que ele venha
tomando conta da propriedade”.

dução individual e geral de leite,
além do crescimento das novilhas
e bezerros. Faz dois anos que estamos utilizando e não pretendemos mudar”.

RAÇÕES PRIMATO
Sobre o uso das rações da Primato, tanto pai quanto filho
classificam como positivo e de
qualidade. “Faz algum tempo que
utilizamos as rações da Primato
e podemos avaliar como positivo, especialmente na produção
do leite e na saúde dos animais”,
avaliou Lucindo.
Por sua vez, Adriano apontou os
principais fatores do impacto das
rações no plantel. “Sem desfazer
das outras empresas, desde que
iniciamos o uso das rações da
Primato, melhorou muito, pois os
animais estão mais sadios, tendo impacto na sanidade, na pro-

COOPERATIVA
No que diz respeito da relação
com a cooperativa, Adriano
classificou como positiva. “A
relação com a cooperativa é
boa e positiva, assim como
toda relação, seja pessoal,
profissional ou comercial, às
vezes ocorre algum atrito,
porém, conversando e alinhando
chegamos em um entendimento”,
comentou o cooperado que
concluiu, “mas com a Primato
temos uma boa parceria e estar
com a cooperativa é muito
positivo para nossa família, por
isso considero satisfatória esta
relação”.
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A força
da integração
A busca pela diversificação na
propriedade rural é na atualidade o que mais viabiliza, otimiza e
amplia as fontes de rendimentos
do homem do campo. Mas para
que isso ocorra de forma assertiva é necessário planejamento,
organização e parceria certa no
desenvolvimento das atividades
escolhidas.
Alguns produtores rurais, além
da agricultura, optam por uma
atividade pecuária como meio de
alternativa, porém, outros vão
além e produzem duas ou mais,
sendo as principais, corte, leite,
suínos e aves. E se operacionalizado de maneira correta, é possível ter êxito em todas elas.
26
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TOLEDO
Este é o exemplo que vem da
família Zimmermann, de Novo
Sarandi , distrito de Toledo, oeste do Paraná. O cooperado Delcio
Zimmermann atua em duas propriedades, sendo uma de 5 e outra de 5,8 alqueires, conta com
granja de suínos e também gado
leiteiro. “São duas propriedades
que temos aqui, em uma delas é
apenas a parte agrícola, com soja
no verão e milho na safrinha, e
nesta onde temos a residência
temos a granja de suínos, com
1.300 animais em fase de terminação, na integração via Frimesa”, explicou Delcio que ainda
complementou, “geralmente fi-

cam em nossa granja entre 110
e 120 dias e neste momento (final de novembro) estão findando
um terço deste período”.
A suinocultura é o carro chefe
do cooperado na parte de pecuária, mas há também um plantel de gado leiteiro. “Temos um
plantel de 15 animais, sendo 11
delas em lactação, onde mantém
uma média de 130 litros de leite
ao dia”, relatou Delcio.
RAÇÕES PRIMATO
Sobre o uso das rações da
Primato o cooperado nos contou
que considera como satisfatória.
“No caso da suinocultura somos
produtores integrados e a ração

“A nossa
granja de
suínos conta
com 1.300
animais
em fase de
terminação
na integração
via Frimesa”
Em destaque o cooperado
Delcio Zimmermann

faz parte deste processo, porém
posso classificar como muito boa,
afinal, a sanidade dos animais
é positiva, engorda no padrão
estabelecido pela cooperativa
e com poucos problemas no
decorrer do período que aqui
ficam”.
Por sua vez no gado leiteiro,
Delcio explicou que utiliza a ração
como suplemento. “Utilizamos
a ração nas como suplemento,
já que utilizamos a silagem e
milho de produção da lavoura,
mas podemos dizer que é boa,
principalmente em sanidade e
produção”.

COOPERATIVA
Sobre a relação com a cooperativa Delcio nos contou que
está contente com a parceria. “É uma relação boa sim, pois
temos a assistência técnica periódica, auxiliando e alinhando os padrões estabelecidos na produção suína. Temos boas
negociações no que é preciso para a parte de insumos, medicamentos, além das rações”.
O Zimmermann ainda concluiu que mesmo com pouco tempo sendo cooperado, é possível ver as vantagens. “Este é o
nosso quarto lote de suínos que estamos desenvolvendo,
sendo que somos cooperados há um ano e meio, porém classifico como positivo nossa relação e sabemos que a cooperativa representa os interesses dos produtores integrados e
isso faz a diferença para podermos ter agricultura e pecuária
em nossa propriedade”.
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CAPA

O potencial
da Primato
Agrícola

A Primato Agrícola fica integrada
ao centro industrial/administrativo e de
fomentos na BR-163

Em 2017 a Primato Cooperativa Agroindustrial deu um grande
passo para disponibilizar o ciclo
completo na cadeia produtiva
junto aos seus cooperados. Iniciou em janeiro com o recebimento de grãos da safra de soja
e milho de verão, ainda de forma
parcial com a disponibilidade de
28
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oito silos, com capacidade para
movimentar 54 mil toneladas de
grãos, duas vezes ao ano, sendo 30% soja e 70% milho. Com
as indústrias de alimentos para
animais em Toledo e Verê, está
sendo utilizado 100% da capacidade de armazenamento na produção de rações.

RECEBIMENTO
Em uma análise de como foi este
primeiro ano do recebimento de
grãos das safras verão 16/17 e
safrinha deste ano, a avaliação
foi de superação de expectativa. “Por ter sido o primeiro ano
de recepção de grãos na Primato, podemos dizer que foi muito
forte e superou nossas expectativas, pois estávamos operando
parcialmente, porque a obra não
estava completa”, enalteceu o
encarregado do setor agrícola
da Primato, Renan Ferreira de
Albuquerque que ainda complementou, “com a obra finalizada,
já estamos nos adequando para
aumentar ainda mais esta capacidade de armazenamento.
Também há uma estruturação
na equipe de técnicos e agrônomos que vão dar assistência técnica especializada e a tendência

Encarregado do setor agrícola
da Primato, Renan Ferreira de
Albuquerque

profissionais de campo, que vão
dar uma assistência técnica qualificada, do início ao fim do ciclo
de cada safra”.
O encarregado ainda enfatizou
que já está disponível o pacote
completo para a safra do produtor rural. “Vale ressaltar que já
estamos disponibilizando todos
os insumos da cadeia produtiva
agrícola, como toda a parte de
sementes, entre elas soja, milho
e trigo, toda a linha de fertilizantes e defensivos como inseticidas, fungicidas e herbicidas, com
qualidade total na linha trabalhando com as melhores empresas do segmento, seja nacional
ou multinacional”.

é que a safra 17/18 seja ainda
melhor e com mais recebimento”.
A expectativa é de aumento no
recebimento de grãos via cooperados e também produtores que
tenham a intenção de iniciar a PARCERIAS
parceria na parte agrícola da Pri- Nesta estruturação muitas
empresas renomadas no mercado
mato.
agrícola estão em parceria com a
cooperativa, para disponibilizar
AGRÍCOLA
Mas não apenas a parte de opções aos cooperados na
da
comercialização.
recebimento de grão será di- hora
fundida na cooperativa. Renan “São empresas renomadas e
explicou que o setor agrícola, qualificadas do segmento que
na qual recentemente assumiu estão em parceria conosco e
o desafio de expansão, está se já disponibilizam os insumos.
estruturando para ampliar o le- Outras grandes empresas estão
que de opções aos cooperados. alinhando conosco, o que vai
“É preciso enfatizar que esta- trazer um leque de opções e
mos com toda a parte agrícola com isso reforçar que temos
já disponível ao nosso coopera- vocação na parte agrícola e
do e aos produtores que atuam assim, agregar mais valor na
com agricultura em nossa região. relação comercial com nossos
Estamos estruturando nossos cooperados”, explicou Renan.

COOPERADOS
O encarregado fez um convite aos cooperados da Primato.
“Venham visitar nosso fomento agrícola na sede da Primato,
procurem a assistência técnica e
conheçam essa nova e importante atividade que está em pleno
funcionamento. Em 2018 muitas novidades ainda serão apresentadas e com certeza o ciclo
com o cooperado será cada vez
melhor e mais completo”.

Outro fator primordial para
o avanço do setor agrícola na
cooperativa é a parte de assistência técnica. “Queremos
que nossos agrônomos sejam
consultores dos cooperados,
apresentando potencial de
aumento de produtividade,
agregando o que há de melhor no ciclo das safras anuais”,
reforçou o encarregado que
ainda complementou, “e para
que isso aconteça, estamos
investindo em capacitação e
treinamentos com a equipe de
profissionais do campo, para
que possam prestar a melhor
assistência técnica possível,
ser um elo entre o campo e a
cooperativa, sempre considerando os valores que a Primato
tem na atuação das atividades
onde está inserida”.
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Primato faz
mapeamento da
piscicultura entre
cooperados
Planejamento visa o
desenvolvimento da atividade
entre os cooperados das
regiões Oeste e Sudoeste
do Paraná
Com o objetivo de apresentar
soluções em diversificação de
atividades, a Primato Cooperativa
Agroindustrial iniciou um estudo
sobre a piscicultura em sua área
de atuação entre os cooperados
e com isso, ter informações sobre
o potencial da atividade. Há cinco
anos, a cooperativa atua com a
Ração Prima Raça Peixes, visto
que a piscicultura vem crescendo
exponencialmente a cada ano.
“A região oeste do Paraná,
principalmente Toledo, se destaca
pelo alto número de propriedades
que tem a atividade, sendo a tilápia
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aquela com maior adesão dos
produtores”, explicou o assistente
técnico comercial em piscicultura,
Vinicius Ricardo Calcagno Bridi,
responsável pela estruturação,
pesquisa e desenvolvimento do
plano de ação para a atividade na
Primato.
RECONHECIMENTO
Segundo Vinicius, a Primato atua
no mercado de rações para peixes
desde 2012, mas ainda numa
parcela pequena, considerando a
quantidade de açudes e produtores
que têm a atividade. “O objetivo
do nosso trabalho é fazer um
reconhecimento
da
atividade,
considerando que nossa região,
especificamente Toledo, tem um
número expressivo de produtores
com açudes e desenvolvendo a

piscicultura, seja para criação dos
alevinos ou de açudes para engorda”,
enalteceu Vinicius que ainda
explicou, “com os dados compilados,
poderemos ter uma posição sobre
a expansão da atividade dentro
da cooperativa, reconhecendo os
cooperados que já tem, qual sua
capacidade de produção, e assim,
ter o plano de ação para expansão
da piscicultura na Primato”.
PROCEDIMENTO
A expansão da piscicultura faz
parte do processo de criação do
setor de pesquisa e inovação,
recentemente implementado na
cooperativa. “A minha vinda para
a Primato foi através do setor de
pesquisa e inovação coordenado
pelo Vicente Matsuo. O desafio é
justamente expandir a atividade

CICLO
O técnico explicou ainda que o ciclo de produção de um lote de tilápias varia entre seis a oito meses,
sendo que em média cada uma delas tem entre 700 a 800 gramas, com potencial de 34 a 38% de filé,
considerado o ideal em açudes de alto nível de produção.
que tem grande potencial na região
de atuação da cooperativa”.
Além da pesquisa, a Primato já
desenvolve treinamentos e capacitações com a equipe comercial,
buscando uma cooperação entre
os setores para que os dados sejam
mais assertivos. “Além do reconhecimento, estamos desenvolvendo
treinamentos com a equipe comercial, traçando procedimentos que
serão adotados na expansão da
atividade dentro da cooperativa”,
destacou Vinicius.
PRODUÇÃO
Segundo o assistente técnico,
a compilação dos dados e
desenvolvimento de um plano de
ação será entregue até o final deste

“A região oeste
do Paraná,
principalmente
Toledo, se
destaca pelo
alto número de
propriedades
que tem a
atividade,
sendo a tilápia
aquela com
maior adesão
dos produtores”

ano. “Assim, teremos a possibilidade
de apresentar um plano de ação que
contempla uma maior atuação da
atividade entre nossos cooperados,
aumentando a produção de rações
para peixe e com isso, indicarmos
a implementação de uma planta
própria na fabricação da mesma,
que hoje é terceirizada”, explanou
Vinicius que concluiu, “a atividade
é sem dúvidas uma das melhores
para a diversificação da propriedade
rural e essa é a nossa meta. Com
ração de qualidade, assistência
técnica do início ao fim de cada
lote, captando toda a produção,
teremos inclusive dados concretos
para indicação de abertura de um
frigorífico de carne de peixe. Um
passo de cada vez”.
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SUPERMERCADOS

Primato
Supermercado do
complexo Maripá
completa dois anos
“Um desafio
muito grande
mas gratificante,
pois estamos
conseguindo
ter uma loja
em constante
movimento”
Regiane Suchenski

Uma das premissas mais difundidas dentro do cooperativismo é
a busca pela diversificação, pois
através dela é possível ter mais de
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uma fonte de rendimento, trazendo
um equilíbrio financeiro dentro da
sazonalidade das atividades envolvidas.

Dentro dessa linha, que há oito
anos a Primato Cooperativa Agroindustrial adentrou no varejo, através
dos supermercados. Além da diversificação, outro objetivo foi apresentar aos cooperados e clientes
de Toledo e região, uma nova forma
de fazer compras.
Horários diferenciados, produtos
com qualidade certificada, atendimento constantemente aprimorado, foram alguns dos principais
pontos que tornaram a rede de
supermercados diferenciada e de
aceitação positiva pelo consumidor.
MARIPÁ
O fato de estar próximo geograficamente de quem precisa de um
supermercado, foi uma das estratégias que diferenciou os mercados da cooperativa dos concorren-

tes, mas foi após a inauguração do
complexo da avenida Maripá, em
dezembro de 2015, que elevou o
Primato Supermercado a outro Patamar.
“Foi e ainda é um grande desafio
atuar no segmento supermercadista, afinal, são oito anos no segmento e há dois anos neste, que é
o mais novo supermercado, no complexo da avenida Maripá”, enalteceu
a encarregada Regiane Suchenski
Meireles que ainda complementou,
“ao abrir um novo mercado, tivemos
que reestruturar a questão dos fornecedores, sempre contando com o
controle de qualidade como ponto
crucial. Mas notamos que houve
uma ótima aceitação pelo cooperado, consumidor em geral a essa
nova loja, sem perder o movimento
das outras de nossa rede”
FORNECEDOR
Regiane apontou que a escolha
dos fornecedores segue o mesmo
critério para todos os supermercados. “Seguindo o mesmo padrão de
seleção de fornecedores qualificados, no caso do hortifruti a seleção
é feita na entrada, no descarregamento feito por nossos colaboradores. No que tange as carnes da Primato, segue o mesmo padrão com
cortes especiais, de produtores certificados, com qualidade para que o
consumidor possa ter as melhores
opções”.
No que tange às marcas próprias

da Primato, a encarregada reforçou.
“O mesmo vale para os fornecedores de produtos da linha Primato, principalmente este que leva o
nome da cooperativa, selecionando
as melhores matérias-primas, sempre com o foco na qualidade”.
EQUIPE
Regiane explicou que na gestão
do mercado procura ser uma líder
que promove determinada autonomia aos seus colaboradores. “Temos
a divisão de líderes dentro de cada
setor do supermercado, mas procuro dar autonomia aos colaboradores
para que eles possam desenvolver
as rotinas da melhor maneira. Claro
que existem os padrões a seguir,
mas com esse relacionamento, notamos que eles conseguem gerir
problemas, apontar soluções e se
envolver cada vez mais, fazendo a
diferença dentro da nossa loja”.
CONSUMIDOR
Segundo dados internos da rede
de supermercados da Primato, cooperados e consumidores em geral
cresceram consideravelmente nos
últimos anos. “Notamos que houve
um aumento do consumidor em geral nos últimos três anos em todas
as lojas. O perfil de cada um é diferente, assim como a compra, mas
nos adaptamos e apresentamos
soluções que satisfazem a todos os
níveis”.
Regiane comentou que são duas

classes diferentes de perfil de consumo. “Os cooperados vem ao supermercado para fazer uma compra
grande, aproveitando nossos festivais e feiras, comprando para um período mais longo. Vale ressaltar que
pelo desconto de cooperado, além
das compras de casa, fazem compras para as famílias que trabalham
em suas propriedades, aumentando
consideravelmente a compra”, explicou Regiane que complementou,
“por sua vez o consumidor em geral
busca compras pontuais, comprando em menor escala, porém, ele
vem mais vezes ao supermercado,
em busca de produtos mais frescos
e dentro do que precisa consumir,
isso traz um equilíbrio”.

DESAFIO
Para concluir Regiane
enalteceu o tamanho do
desafio de estar na gestão
da unidade. “Um desafio
muito grande mas gratificante, pois estamos conseguindo ter uma loja em
constante movimento, temos uma localização privilegiada, uma equipe muito
boa e a ideia é estar cada
dia mais motivados para
continuarmos nesta evolução”.
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Agora, ainda mais perto.
Estamos aqui para compartilhar com você, que nos acompanha durante tantos anos, mais um importante
passo da nossa constante evolução. Em abril de 2015 começamos a fazer parte da NUSCIENCE GROUP,
uma empresa mundial de nutrição e saúde animal, subsidiária do ROYAL AGRIFIRM GROUP, que agora
unifica todas as suas marcas em uma estratégia global. Todas as empresas do grupo estão sendo
reposicionadas sob suas diretrizes, para caminharem juntas e próximas, como a nova estratégia afirma:
Better Together. Assim, apresentamos a nova marca que irá nos acompanhar nesse crescimento.

empresa do grupo royal agrifirm
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R E S TA U R A NT E

Cardápios temáticos
são diferenciais
do Primato
Restaurantes
O cardápio é o coração de qualquer
restaurante, afinal, sem os itens estabelecidos no menu, ele não passa
de uma concha vazia. Ciente que na
atualidade, muitas pessoas buscam
almoçar em restaurantes, seja por
questões de tempo, financeiras ou
de hábitos de consumo, apresentar uma refeição de qualidade com
diversidade é fundamental. É com
esse objetivo que os restaurantes
da Primato tem em cada dia da semana um cardápio temático.
De segunda a domingo, um estilo
de refeição é apresentado, dentro
da temática de cada culinária, são
eles:
Segunda-feira: Culinária Italiana. São muitos os descendentes em
nossa região, por isso apresenta o
melhor em massas e pratos típicos
da Itália.
Terça-Feira: Culinária Árabe.
Temperos e sabores peculiares são
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os destaques dos pratos inspirados
na comida árabe.
Quarta-feira: Culinária Mexicana. Uma das comidas mais alegres
e inovadoras, os pratos mexicanos
seguem os principais temperos e
estilos do México.
Quinta-feira: Culinária Oriental.
Desde sushis, sashimis, pratos leve
e satisfatórios, os pratos orientais
trazem equilíbrio no seu dia a dia.
Sexta-feira: Culinária Portuguesa. Com a mistura de sabores e tra-

dicionais ingredientes, o cardápio de
nossos conterrâneos traz um tempero extra para o final de semana.
Sábado: Culinária Mineira. Com
o toque especial e aguçado que os
pratos de Minas Gerais apresentam,
seu sábado fica ainda melhor.
Domingo: Culinária Gourmet.
Mesmo sendo o dia do churrasco
para a maioria, há quem busca o descanso e a boa alimentação no dia de
domingo, então, o toque gourmet é
o destaque para seu almoço.
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FARMÁCIA

Saúde e
bem-estar
Para que seja possível trabalhar,
estudar, cuidar da família, dos negócios e ter disposição para ter
qualidade de vida é preciso que a
saúde venha em primeiro lugar. Mas
com esse cotidiano que por vez ou
outra entra em ritmo mais acelerado, às vezes o corpo não aguenta e
apresenta sinais de que precisa de
recuperação. A primeira coisa a ser
feita, é consultar o seu médico. Na
sequência, uma farmácia para aquisição dos medicamentos.
Pensando nisso que as Farmácias
Primato buscando agregar valor na
relação com os cooperados e trazer
bem estar à todos que precisam de
medicamentos, perfumaria, itens
para bebês e crianças, entre outras
linhas de produtos ligados à saúde.
ATENDIMENTO
Com um atendimento diferenciado, as Farmácias Primato tem apresentado um valor extra na relação
com os consumidores da marca.
Com o horário diferenciado, é possível encontrar o que precisa próximo
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de você. Tem uma linha completa
de medicamentos, de marcas renomadas no mercado, na praticidade

das unidades nos complexos das
avenidas J.J Muraro e Maripá, ambas
em Toledo.

FUTURO
Dentro do planejamento estratégico consta a ampliação dessas
unidades e o estudo de abertura de novas farmácias nas áreas de
atuação da cooperativa, o que agrega valor na relação com cooperados e usuários e põem em prática a questão da diversificação
dos negócios com a marca Primato.
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Primato é destaque
entre empresas do
agronegócio no Brasil
Cooperativa se destaca em 2017 nas pesquisas feitas por Exame e Estadão
O ano de 2017 está sendo de
muitos desafios e conquistas para
Primato Cooperativa Agroindustrial.
Desafios em um ano onde a política
nacional está confusa e faz com que
o mercado reaja de formas diferentes há cada momento. Porém, também está sendo um ano de conquistas. Recentemente, duas pesquisas
nacionais colocaram a Primato em
evolução entre os rankings, seja das
principais companhias, empresas do
agronegócio e as que mais crescem
no segmento.
EXAME
Em agosto deste ano a Revista
Exame apresentou o ranking das
400 maiores empresas do agronegócio brasileiro, na qual Primato Cooperativa Agroindustrial está listada
entre as 50 empresas com maior
crescimento no país, na 19ª posição.
Neste mesmo ranking está entre as
mil maiores cooperativas do país.
“O crescimento da Primato é pauta-
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do no planejamento estratégico desenvolvido pela cooperativa e prevê
investimentos que vão proporcionar
expansão e consequentemente melhorar nossa colocação no ranking
das maiores empresas do agronegócio brasileiro”, explicou o diretor executivo Anderson Léo Sabadin.
ESTADÃO
Por sua vez o jornal Estadão publicou o ranking das 1500 maiores
companhias do Brasil em 2017,
utilizando critérios não somente
de faturamento, mas também as
melhores práticas de governança
corporativa, diversificação e internacionalização dos produtos e das forças regionais de norte a sul do país.
Neste ranking, a Primato se encontra
na posição 791, com destaque para
evolução de 46,7% no último ano.
“Estar entre as 1500 maiores companhias de todo Brasil também, na
posição alcançada, reafirma que o
nosso planejamento para os próxi-

mos 10 anos está sendo executado
da maneira prevista, sempre ligado
aos nossos valores, missão e visão”,
enalteceu Anderson que complementou, “sabemos que o momento
em que o país se encontra, especialmente político, é confuso, porém,
nem por isso deixamos de planejar,
executar e pensar grande, afinal, as
cooperativas brasileiras são diferenciadas e se destacam pela sua
representatividade, organização e
incessante busca pelo bem coletivo
dos seus cooperados, e isso, iremos
continuar fazendo”.
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COMPLIANCE

Primato intensifica a
atuação em compliance
Setor de Auditoria
Interna busca
alinhamento dos
procedimentos
e conformidades
nos processos da
cooperativa
O papel da auditoria interna é de
informar e assessorar os gestores
e demais responsáveis pela unidade ou processos, auxiliando-os na
busca da constante melhoria do
desempenho das áreas da organização e de seus sistemas gerenciais. “O setor de auditoria interna,
como o nome diz, é para verificar os
processos internos, antes que a auditoria externa ocorra. Além da parte burocrática de sistema, que envolve relações trabalhistas, fiscais,
contábeis e finanças, atuamos na
verificação dos processos”, explica
o auditor interno Leandro Felippe
Chiella.
Segundo o auditor, como a cooperativa teve um crescimento muito
grande nos últimos anos, os processos ainda estão em fase de ajustes.
“Importante frisar que como a Primato cresceu exponencialmente
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nos últimos anos, os processos
ainda estão sendo desenvolvidos,
logo, a auditoria também tem o papel de alinhamento e ajustes das
conformidades, mas vejo como positivo, pois integra os responsáveis
na concepção dos mesmos, assim,
envolvendo-os nos processos”.
ORGANOGRAMA
Leandro explica que dentro do
organograma, a auditoria interna
está ligada diretamente ao conselho de administração, diretores, alado ao setor de qualidade. “Por ter
que analisar as conformidades nos
processos, em todos os setores, a
auditoria interna está ligada diretamente à diretoria e o conselho fiscal. Vale ressaltar que além disso,
é um dos setores que se envolve
com todos os outros da cooperativa, sendo um grande desafio, pois
a Primato hoje atua em segmentos
distintos, como agropecuário, industrial, varejo, entre outros”.
RISCOS
Os riscos podem originar-se tanto de ambientes externos em que
a cooperativa está inserida, as-

sim como nos ambientes internos.
“Neste sentido, temos o olhar para
fora, que trata-se do monitoramento dos concorrentes, consumidores,
oscilações do mercado financeiro,
mudanças regulatórias e de leis,
novas tecnologias, bem como as
expectativas das demais partes interessadas, como stakeholders, sociedade, governo, comunidade local
e meio ambiente”, explica o auditor
que faz o comparativo, “o olhar para
dentro é feito através do monitoramento das diversas camadas do
negócio, como processos, sistemas,
governança e gestão, infraestrutura e profissionais. É onde a auditoria faz o diagnóstico, priorização e
soluções dos riscos, em busca de
apresentar processos dinâmicos,
contínuos e cruciais para a boa governança cooperativista”.
COMPLIANCE
A definição da palavra compliance
é conformidade. Ele vem para verificar os processos fazendo com que
os mesmos não sejam fraudados ou
alterados. “O compliance é uma das
ferramentas mais importantes dentro da auditoria, afinal, para que uma

cooperativa desenvolva a sua atividade com excelência, não existe o
jargão ‘os fins justificam os meios’.
Os processos precisam ser claros, e
o resultado baseado em conformidade do início ao fim”, enalteceu o
auditor que ainda contemplou, “advinda da palavra em inglês comply,
que significa agir em sintonia com
as regras, é estar em alinhamento
absolutamente com normas, controles internos e externos, além de

todas as políticas e diretrizes estabelecidas para o negócio”.
Segundo Leandro, o compliance é
composto por três fases. Assegurar
as conformidades, balizamento no
código de ética e evitar o suborno.
“Algumas áreas ou departamentos estão mais suscetíveis, principalmente para receber presentes,
mimos, enfim, o suborno, por isso,
a transparência é fundamental no
desenvolvimento do compliance”.

“Por ter que
analisar as
conformidades
nos processos, em
todos os setores,
a auditoria interna
está ligada
diretamente
à diretoria e o
conselho fiscal”

IMPLEMENTAÇÃO
“O auditor interno é uma ferramenta de gestão, um parceiro”,
enalteceu Leandro que concluiu,
“como estamos implementando a auditoria interna dentro da
Primato, temos muitos desafios,
porém, também a oportunidade
de envolver os encarregados de
cada setor, segmento, para que
juntos possamos desenvolver
processos e procedimentos em
conformidade, com muito mais
engajamento e entendimento
de sua importância, o que é o
grande diferencial neste grande
desafio”.
Os pontos relevantes da implementação passam desde influenciar as pessoas pela busca
da excelência na gestão, trazer
processos respeitosos e transparentes nas auditorias, além de
relatórios corretivos e preventivos.
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