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Mensagem 
da Diretoria

Tem um provérbio japonês 
que diz: “As dificuldades 
são como as montanhas. 
Elas só se aplainam quando 
avançamos sobre elas”. 
A Primato Cooperativa 
Agroindustrial não se 
amedrontou com as 
montanhas pelo caminho. 
Com muita coragem, 
encaramos os desafios e 
finalizamos 2021 ainda mais 
fortes, com o importante 
apoio dos nossos 
cooperados, colaboradores, 
fornecedores e parceiros. 

Nesse cenário de otimismo, 
2022 é um ano repleto de 
esperança. Acreditando na 
força do agronegócio e no 
potencial da nossa região, 
seguimos em busca de 
uma expansão sustentável, 
de forma ágil e consistente. 
Foi com essa mesma 
motivação que alcançamos 
a marca de R$ 1 bilhão em 
faturamento em 2021, dois 
anos antes do que estava 
previsto. 

Nas próximas páginas, você 
poderá ver, com detalhes, 

tudo o que conquistamos, 
e onde ainda queremos 
chegar. Ingressamos 
no Mato Grosso do Sul, 
definitivamente, com a 
compra da Pecpar, indústria 
de nutrição animal - um 
marco em nossa história. 
Fizemos a primeira 
despesca de tilápias e 
fortalecemos as nossas 
integrações em aves, suínos 
e bovinos. Nossas casas 
dos produtores chegaram 
a Novo Sarandi e Verê, e 
os nossos supermercados 
foram inaugurados também 
em Nova Santa Rosa e em 
Cascavel. 

Além disso, consolidamos 
a nossa presença on-line, 
que deu um salto em 
2020 e foi fortalecida em 
2021. A implantação de 
e-commerces, assistente 
virtual através de inteligência 
artificial e aplicativos de 
vendas e atendimentos à 
rede de varejo, farmácia 
e agropecuária são 
exemplos que evidenciam 
a transformação digital e a 
evolução  do   cooperativismo, 

especialmente em resposta 
às demandas impostas pelo 
atual momento, e compõem 
o projeto chamado 
“Primato 5.0”, que defende 
a integração tecnológica 
entre cooperado e 
cooperativa.

Somos gratos pela confiança 
depositada em nosso 
trabalho. Como preza o 
espírito cooperativista, essa 
é uma conquista coletiva. 
Desejamos continuar 
diversificando para crescer, 
sendo o parceiro que o 
nosso cooperado precisa e 
oferecendo o suporte em 
todo o ciclo de produção. O 
nosso convite é para que, da 
porteira para dentro, você, 
nosso cooperado, exerça o 
trabalho que faz de melhor. A 
Primato seguirá ao seu lado, 
pois tem muito orgulho das 
milhares de pessoas que a 
levaram para lugares tão 
altos. Agora, temos novas 
montanhas pela frente 
para escalar. Vamos juntos? 
 
Anderson Léo Sabadin - 
Presidente Primato
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Mapa de
Atuação
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São mais de 9 mil cooperados no Paraná, Mato Grosso 
do Sul e Santa Catarina!

Certifi cações e Premiações:
1º lugar VBPA no Ranking de Toledo, GPTW 2021/2022 e Época 360.

INDÚSTRIAS

FARMÁCIAS

SUPERMERCADOS

LOJAS AGROPECUÁRIAS

RESTAURANTES

POSTOS DE COMBUSTÍVEL

CORRETORA DE SEGUROS



Faturamento
2021

Diversificar para crescer. 
Sabemos que este é o 
caminho e o trilhamos com 
muita convicção em 2021. 

A Primato conta hoje com 
integração de suínos, 
aves, peixes, bovinos 
de corte e leite, com 
um acompanhamento 
minucioso em cada etapa 
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para que o cooperado 
possa entregar o seu 
melhor. Além disso, os 
negócios da cooperativa, 
também se destacaram: 
farmácia, restaurantes, 
posto de combustível, 
casas do produtor e os 
supermercados que 
levam o nome da marca 
conquistaram ainda 

mais a confiança dos 
consumidores, com o 
oferecimento de produtos e 
serviços de qualidade. 

Todos os segmentos da 
Primato se fortaleceram 
em 2021 e ajudaram a 
alcançarmos o faturamento 
expressivo deste ano, com 
um crescimento de 36%.
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R$ 2.568.452
RESTAURANTES

R$ 89.389.583
INSUMOS AGROPECUÁRIOS

R$ 15.315.235
TRANSPORTE E SERVIÇOS

R$ 241.330.759
INDÚSTRIAS

R$ 235.854.126
SUPERMERCADOS

R$ 2.991.097
FARMÁCIA HUMANA

R$ 27.429.137
POSTOS DE COMBUSTÍVEL

R$ 14.057.380
PRODUTOS AGRÍCOLAS

R$ 390.127.805

PRODUTOS PECUÁRIOS
Leite, suínos, aves e peixes.

RECEITA POR ATIVIDADE 2021

COMPOSIÇÃO DO FATURAMENTO
(R$/ano)

38%

23%

23%

8%

1,5%

2,7% 0,3%1,4% 0,3%

Receita por 
atividade



Suinocultura

Para alcançar a excelência 
dos produtos agropecuários, 
existe um processo que é 
primordial: a originação. O 
nome é autoexplicativo, já 
que esse trabalho dá origem 
aos produtos da Primato 
Cooperativa Agroindustrial. 
A Divisão de Originação 
acompanha todos os passos 
da produção de animais, 
leite e cereais, garantindo 
que todos os requisitos 
exigidos pela cooperativa 
sejam contemplados.

Em 2021, passaram pela 
originação 45 mil toneladas 
de suínos. O trabalho 
começa na multiplicação 
genética, que perpetua 
a qualidade dos animais. 
As matrizes que vão gerar 
os suínos para o abate 
são disponibilizadas pela 
Primato. A cooperativa 
também se compromete 
com contratos antecipados, 
fixando o valor dos insumos 
para o produtor – assim, 
ele não sofre com possíveis 
altas nos preços que 
poderiam colocar em risco 
sua atividade, além de 
comprar todo o plantel após 
a engorda. 

  PRODUÇÃO DE SUÍNOS
(quilos/anos)
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A inovação é mais um 
ponto muito incentivado na 
cooperativa, que contribui 
para bons resultados. 
Um exemplo disso foi o 
projeto Gestão Ativa de 
Rastreamento Remoto 
de Animais – Suínos 
(GARRA-S) desenvolvido 
na Primato. A tecnologia é 
destinada a produtores de 
suínos, veterinários, setor 
comercial, frigoríficos e 
áreas de fomento e permite 
o rastreio individualizado 

dos animais em acordo 
com as práticas de bem-
estar. 

Todo este trabalho garantiu 
os melhores índices de 
conversão alimentar e 
mortalidade de suínos 
entre as filiadas Frimesa. 
Até 2033, a previsão é que 
os números sejam ainda 
melhores, com o dobro 
das matrizes, leitões em 
crechário e animais em 
terminação. 
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Bovinocultura

Para os produtores que 
apostam na pecuária, a 
Primato também oferece 
o suporte para que seja 
possível obter a melhor 
produtividade, seja na 
bovinocultura de leite, seja 
na atividade voltada para 
produção de carne.

Os resultados dessas 
duas áreas em 2021 foram 
bastante expressivos, 
com 39.210.718 litros 
de leite produzidos e 
comercializados com 
o apoio da cooperativa 
e 238 toneladas de 
gado de corte também 
entram nessa conta.  
 
Números que são reflexo 
de uma boa conexão entre 
produtores e a cooperativa. 
No caso dos pecuaristas 
leiteiros, a Primato auxilia 
com ração, apoio técnico, 
suporte para o recebimento 
de leite e envio para a 
Frimesa. Já em relação à 
pecuária de corte, o auxílio 
se dá na conquista de boas 
condições de venda, por 
meio da integração, ração e 
apoio na negociação.

  PRODUÇÃO DE LEITE
(litros/anos)
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Piscicultura 
e  Avicultura

No projeto de integração 
de tilápias, a cooperativa 
fornece assistência técnica,  
ração, medicamentos e 
alevinos aos piscicultores. O 
produtor, portanto, fica sem 
o risco  comercial do negócio 
e tem a responsabilidade 
apenas de obter bons 
resultados com os peixes. A 
compra e comercialização 
dos pescados também 
são feitas pela Primato, 
por meio de um frigorífico 
parceiro. 

O quadro de integração 
conta com 12 piscicultores, 
que têm 780 mil tilápias 
alojadas. A atividade é 
realizada em um total de 
120 mil m², e a projeção 
é para que esse número 
mais que dobre neste ano, 
com 250 mil m², a partir de 
um investimento de R$ 2 
milhões.

No segmento da avicultura 
a originação da Primato 
fornece ração, aves, 
assistência técnica, 
assistência de abate e 
comercialização, enquanto 
o produtor entra com a mão 

de obra, equipamentos, 
instalações, água e 
aquecimento e então é 
remunerado pelo trabalho. 
O foco é em aves que ficam 
no campo até 47 dias, ou 
seja, frangos um pouco mais 
velhos e que chamamos 
de “frangos pesados”, que 
atingem um peso um 
pouco acima de 3 kg. O 
que favorece a conversão 
alimentar é a qualidade 
da nossa ração, que já é 
reconhecida nas outras 
atividades rurais e que 
segue a mesma qualidade 
na avicultura também. 

Utilizamos como indicador 
principal a conversão 
alimentar do frango, 

ajustada para o peso de 
três quilos. E o produtor 
que de maneira mais 
eficiente converte a ração 
em carne de frango, é o 
que é melhor remunerado. 
Ainda temos um sistema 
de bonificação que leva em 
consideração a estrutura 
civil, biosseguridade e 
boas práticas de manejo. 
Fazemos um check list e 
geramos uma bonificação, 
que proporciona um 
aumento de renda para o 
produtor. 

Para 2033, a projeção 
é construir 100 novos 
barracões para criação de 
aves, com um investimento 
de R$ 120 milhões.
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Industrialização 
Primato

Os projetos de expansão 
desenhados para a Primato 
passam obrigatoriamente 
pela industrialização. E 
2021 foi um ano de muitas 
conquistas nesta área! Em 
fevereiro, adquirimos a 
Pecpar Nutrição Animal, 
uma fábrica de produtos de 
nutrição para bovinos com 
capacidade para produzir 
4 mil toneladas/mês, 
localizada em Dourados, 
Mato Grosso do Sul. 

A aquisição possibilita a 
exportação de cerca de 30% 
da produção para países da 
América do Sul, a ampliação 
da linha de produtos e, 
em breve, o investimento 
em uma nova unidade de 
recebimento de grãos.

Já na indústria de Verê, 
a novidade foi o início da 
produção de suplementos 
minerais e núcleos para 
gado de corte e de leite, 
o que permitiu atender 
aos produtores com 
mais precisão e opções 
personalizadas de acordo 
com a genética do seu 
plantel, o manejo, entre 
outros aspectos.
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FATURAMENTO INDÚSTRIAS
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Agropecuárias

Oferecer soluções ágeis 
e de excelência ao 
cooperado e produtor rural 
é a missão das nossas lojas 
agropecuárias. Em 2021, 
elas foram inauguradas 
nas unidades do Primato 
Supermercado da Avenida 
Parigot de Souza em 
Toledo e em Vera Cruz 
do Oeste. Além da linha 
completa de produtos de 
nutrição animal, farmácia 
veterinária, ferramentas, 

utensílios de campo, 
fertilizantes, detergentes, 
máquinas agrícolas sob 
encomenda, materiais 
para manejo de campo 
e agricultura, linha de 
produtos Stihl, rações 
Prima Raça Pet, os clientes 
também contam com 
a assistência da equipe 
especializada.

Na Casa do Produtor, a 
novidade do ano foi a linha 

completa de tintas, com 
mais de 3 mil opções de 
cores à disposição.

Para os cooperados de 
Nova Santa Rosa e Verê, a 
boa nova foi a inauguração 
da Casa do Produtor, um 
complexo que conta com 
unidade para recebimento 
e beneficiamento de grãos 
e uma loja agropecuária 
completa.
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A força do 
varejo

Um dos principais frutos 
da originação da Primato 
é a valorização do produto 
do cooperado na ponta 
final, o varejo. O respaldo 
que oferecemos em cada 
etapa, com assistência 
técnica especializada 
para as melhores práticas, 
agrega valor e reflete no 
sucesso em vendas das 
carnes, queijos e derivados 
da Frimesa. A marca, aliás, 
é a mais consumida entre 
as cooperativas do Paraná, 
de acordo com pesquisa 

PRODUÇÃO 
COOPERADOS VAREJO

COOPERADOS
CLIENTES E 
COLABORADORES

INDUSTRIALIZAÇÃO

realizada pelo Grupo 
Datacenso em 2021, e cerca 
de 20% da produção de 
suínos e leite da Frimesa 
é fornecida pela Primato 
e comercializada em todo 
país.

Também é cada vez mais 
comum   que, ao   passar  pelas 
gôndolas das unidades do 
Primato Supermercado, 
Casa Vergara ou das 
lojas agropecuárias, o 
consumidor se depare 
com a marca Primato no 

rótulo do produto. Trata-se 
de mais uma das frentes 
de trabalho em frequente 
expansão. A lista de 
produtos começou com o 
lançamento do Primauté. 
O espumante trazido 
de uma vinícola do Rio 
Grande do Sul foi seguido 
dos Vinhos Vergara. No 
Primato Supermercado, 
hoje, são cerca de 50 
opções que levam a marca 
da cooperativa.
Para a Primato, não basta 
transformar e agregar 
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Varejo

valor naquilo que o nosso 
cooperado produz. É 
preciso criar uma cadeia 
que absorva toda essa 
produção. Por isso, os 
investimentos não param!

Em 2021, inauguramos o 
Primato Supermercado nas 
cidades de Cascavel e Nova 
Santa Rosa, totalizando 
agora 11 unidades; e 
também reinauguramos 
o restaurante da Avenida 
Maripá, em Toledo, o 3º com 
o nome da cooperativa.

FATURAMENTO VAREJO
(R$/anos)
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Comunicação
com o cooperado

A comunicação tem um 
papel importante para 
disseminar o trabalho 
desenvolvido na Primato, 
além de pulverizar 
informações relevantes para 
os cooperados e o público 
em geral. No decorrer de 
2021, o Departamento de 
Marketing da cooperativa 
coordenou uma série de 
ações que deixaram o 
produtor rural mais próximo, 
além de trazerem mais 
fluxo para os negócios da 
Primato e gerarem maior 
lucratividade. 

Entre as campanhas, esteve 
a que incentivou o consumo 
do leite, demonstrando a 
importância de valorizar os 
produtores da região, que 
fornecem um produto de 
qualidade. Na campanha 
“R$ 50 milhões”, o foco foi 
falar sobre o volume de lucro 
gerado pela cooperativa 
aos cooperados, além 
das  sobras. Vinculada ao 
aniversário de 24 anos 
da Primato, a campanha 
“Orgulho que vem do 
campo” enalteceu o trabalho 
realizado pelo produtor rural, 

que diariamente se dedica a 
alimentar o mundo.  
As novas          embalagens 
da Prima Raça e da Pecpar 

também foram trabalhos 
desenvolvidos em 2021, 
mostrando a adequação da 
Primato aos novos tempos.

Relatório 2021 / 17



Cooperativismo
em ação

Compromisso com a 
comunidade! Esse é um 
dos princípios que rege 
o cooperativismo. Muito 
mais que um modelo de 
negócios, é uma filosofia de 
vida que busca transformar 
o mundo em um lugar mais 
justo, equilibrado e com 
melhores oportunidades.

Não faltam exemplos 
de como o nosso 
cooperativismo foi   colocado 
em ação em 2021. No âmbito 
social, realizamos a doação 
de ventiladores pulmonares 
para hospitais do Oeste 
do Paraná que atendem 
pacientes com Covid-19, em 
um esforço coletivo com 
as demais cooperativas de 
Toledo e da região e também 
arrecadamos alimentos, 
roupas, agasalhos, rações 
pet, produtos de limpeza, 
livros e álcool em gel que 
beneficiaram mais de 20 
instituições diferentes.

Na esfera ambiental, 
participamos       da    
Campanha de Coleta 
Seletiva de Resíduos 
Eletrônicos, realizada em 
parceria com a Secretaria 
do Meio Ambiente do 

município, e também 
estivemos no Aterro 
Municipal conhecendo o 
trabalho da Associação de 
Catadores de Recicláveis 
de Toledo, um passo 
fundamental para contribuir 
com a conscientização sobre 
a importância da separação 
dos resíduos recicláveis, que 
garantem não só o aumento 
da vida útil do aterro, mas 
também a renda dos 
catadores.

A inclusão também 
esteve em pauta, e nós 
participamos do Dia ‘D’, 
uma data organizada pelo 
Governo do Estado em 
conjunto com as Agências do 
Trabalhador para aproximar 

as pessoas com deficiência 
das empresas da cidade, 
reforçando a disponibilidade 
de vagas para PcD’s em 
nossas unidades.

Um olhar atento para elas

Para fortalecer a confiança 
e autoestima das nossas 
cooperadas e colaboradoras, 
realizamos o 7º Encontro 
de Mulheres da Primato, 
com palestras que as 
ajudaram a descobrir suas 
potencialidades e sua força; 
e também fomos parceiros 
do “Chá Rosa”, realizado no 
Clube Toledão, que reforçou 
a importância da prevenção 
e do diagnóstico precoce do 
câncer de mama.
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Segurança na 
decisão

Sempre com o foco 
principal no cooperado, 
investimos cada vez mais 
em uma gestão ética e 
transparente. Passamos 
por duas consultorias que 
nortearam os passos dados 
em 2021. Um destes passos 
foi a estruturação de uma 
política de Compliance 
que vem ao encontro dos 
objetivos de governança da 
nossa gestão.

Através do Programa 
de Compliance do 
C o o p e r a t i v i s m o 
Paranaense,  do Sistema 
Ocepar, estamos revisando, 
fundamentando e 
padronizando os processos 
de acordo com nossos 
valores cooperativistas. Essa 
é uma forma de garantir 
que os mecanismos e 
procedimentos internos 
como normas, fiscalização, 
auditoria, incentivo 
às denúncias de não 
conformidades e aplicação 
do código de conduta 
cumpram a sua finalidade 
e sejam comunicados 
internamente.

Outra tendência de 
mercado implantada foi 
a Política de Privacidade, 
com base na LGPD (Lei 
Geral de Proteção de Dados 
Pessoais), para segurança 
dos dados. Assim, 
mantemos uma relação 
de transparência e clareza 
em todos os processos, 
protegendo você e suas 
informações.

Para trazer mais segurança 
e assertividade na tomada 
de decisões, a Primato 
fez a contratação da 
consultoria da StoneX, que 
fornece gestão de risco 

em commodities com 
ferramentas financeiras 
para acompanhar preços 
de insumos, proteger o 
estoque e melhorar as 
margens operacionais. 
Um Comitê de Risco foi 
montado, com base nas 
orientações da rede de 
serviços financeiros. O 
grupo é formado pela 
diretoria da cooperativa, 
gerentes de divisão, 
conselheiros e ocupantes 
de outras funções 
estratégicas, que definem 
os caminhos a seguir, de 
acordo com o melhor 
cenário. 
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Um ótimo lugar
para se trabalhar

O selo do Great Place to 
Work veio novamente em 
2021, pelo terceiro ano 
consecutivo! A certificação 
mundialmente reconhecida 
nos mostra, acima de tudo, 
que estamos cumprindo 
nosso compromisso de 
cuidar dos colaboradores 
para que eles agreguem 
valor e facilitem a vida dos 
nossos cooperados.

Este cuidado que temos 
com as pessoas ficou 
evidente   também em outras 
ações como a formação 
da Escola de Líderes da 
Universidade Corporativa 
Primato (UCP); projeto que 
realizou a capacitação dos 
participantes por meio de 
conteúdos elaborados para 
cada nível estratégico da 
função que desempenham 
na cooperativa. 

Ao longo do ano, outros 
treinamentos também 
foram realizados, incluindo 
um para os líderes do 
açougue sobre cortes 
bovinos e as palestras 
da semana SIPAT 2021, 
que abordaram a 
importância de seguir os 
protocolos de segurança 

e conscientizaram os 
trabalhadores sobre as 
medidas de prevenção 
a acidentes e doenças 
ocupacionais, além de 
falar sobre precauções no 
trânsito e os cuidados com 
a saúde física e mental.

Uma cooperativa 
que cuida

Em 2021, a Primato foi 
premiada pelo Troféu Sesi/
ODS de Melhores Práticas 
em Segurança, Saúde 
e Bem-estar por seus 
programas e protocolos 
que ajudam a cuidar do 
colaborador em todos os 

aspectos, com ações contra 
o tabagismo, incentivo 
à alimentação saudável, 
combate à hipertensão 
e a realização de exames 
preventivos e mamografias 
gratuitas.

As ações voltadas à 
pandemia também foram 
destaque, já que antes 
mesmo  da exigência em 
lei, a cooperativa já adotava 
o uso de máscara e seguia 
o Plano de Contingência 
referente às medidas de 
prevenção à Covid-19, 
garantindo assim a 
continuidade das atividades 
e um baixo índice de 
funcionários infectados.

2017

1.0
73

2018

1.1
28

2019

1.2
52

2020

1.2
48

2021

89
9

  COLABORADORES
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Sobras aos 
cooperados

No ano de 2021 as sobras 
alcançadas foram de R$ 
7.254.555. O cálculo teve 
como base as atividades 
desempenhadas pelo 
cooperado, assim como a 
quantidade de produtos 
entregues à cooperativa.

As sobras de 2021 foram 
distribuídas e somadas ao 
capital social do cooperado, 
e este capital terá 
rendimento de 6% de juros.  
Os critérios aprovados em 
assembleia levam em conta 

as entregas realizadas para 
a cooperativa no ano e 
foram os seguintes:

A cada litro de leite o 
cooperado terá R$ 0,02. Por 
sua vez, na pecuária de corte 
será de R$ 15,00 (cabeça); 
na suinocultura a engorda 
terá R$ 5,00 (cabeça), leitão 
UPD R$ 2,00 (cabeça) e 
creche R$ 1,00 por animal. 
Na produção de tilápias, 
o cooperado terá R$ 0,30  
(quilo), e na produção de 
aves R$ 0,10 (cabeça). Além 

disso, na parte de grãos, 
cada cooperado terá R$ 
1,00  por saca de milho e R$ 
2,50 por saca de soja fixada. 
Além da produção entregue 
à cooperativa, o cooperado 
também tem benefícios nas 
unidades de negócio, sendo 
que nos supermercados, 
restaurantes, farmácia 
e postos terão 5% e nos 
insumos agropecuários, 
ração, máquinas, 
equipamentos e na 
corretora de seguros, o 
percentual será de 1%.

Critérios

Soja (Saca)

Milho (Saca)

Leite (Litro)

Leitão UPD (Cabeça)

Creche (Cabeça)

Suíno Engorda (Cabeça)

Aves (Cabeça) 

Gado de Corte (Cabeça)

Tilápia (Quilo)

Supermercados, restaurantes, farmácia e postos de combustível

Rações, insumos, máquinas, equipamentos e corretora de seguros

42.119

274.080

39.693.845

332.669

346.587

355.348

350.314

1.575

111.253

2.772.194

306.199.322

R$ 2,50

R$ 1,00

R$ 0,02

R$ 2,00

R$ 1,00

R$ 5,00

R$ 0,10

R$ 15,00

R$ 0,30

5,00%

1,00%

Quantidade Preço Valor da Sobra

R$ 105.299

R$ 274.080

R$ 793.877

R$ 665.338

R$ 346.587

R$ 1.776.740

R$ 35.031

R$ 23.625

R$ 33.376

R$ 138.610

R$ 3.061.993

Sobras à disposição da AGO R$ 7.254.555
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25 ANOS 
PRIMATO

A Primato traz a 
diversificação em seu 
DNA e faz da expansão 
uma mola propulsora de 
novos negócios e desafios. 
Gerada a partir do setor de 
leite e suínos, a cooperativa 
genuinamente toledana 
expandiu o ciclo de 
negócios e já consolidou 
sua presença em diferentes 
áreas. Atualmente, são 
mais de 100 municípios no 
Paraná oferecendo uma 
gama produtos e serviços.   
 
A cooperativa  atingiu a 
marca de 1 bilhão de reais 
em faturamento no ano 
passado, resultado da 
solidez, impulsionada pela 
confiança dos cooperados 
e dedicação de todos os 
colaboradores. “Todos 
trabalhamos diariamente 
para atender nossos 
cooperados e clientes 
com excelência, e para 
isso treinamos, nos 
especializamos, inovamos 
e desenvolvemos em todos 
os aspectos da cooperativa. 
Queremos continuar esta 
caminhada em busca do 
Projeto ‘Somos Coop 2033’, 
certos de que em 2022 

atingiremos resultados 
maiores e melhores”, 
ressalta Anderson Sabadin, 
presidente da Primato. 
 
Entre os dados que 
chamaram a atenção no 
desempenho de 2021 está 
a rentabilidade do capital. 
“A Primato está entre as 
cooperativas que melhor 
remuneram o capital  do 
investidor. Considerando 
juros, sobras e a devolução 
do capital, em um ano, 
remuneramos o capital 
do cooperado em mais 
de 39%. Um resultado 
fantástico”, celebra Sabadin. 
 
Em constante movimento 
de expansão, a cooperativa 
segue apostando na 
ampliação do portfólio 
de serviços, produtos 
e tecnologias, visando 
sempre a valorização da 
produção do cooperado em 
todos os segmentos, seja 
na pecuária, suinocultura, 
agricultura, assim como o 
varejo. 

Um reflexo dessa postura 
é que na rota de novos 
negócios estão a integração 

de aves, a ampliação da 
capacidade de recebimento 
de grãos, a industrialização 
de alimentos e o leque 
de produtos com marca 
própria. Além disso, um 
frigorífico de bovinos no 
Oeste também está na 
mira da cooperativa para os 
próximos anos. “A Primato 
também está estudando 
uma cooperativa de crédito 
porque o nosso maior ativo é 
o cooperado e o colaborador. 
E queremos também 
nos fortalecer no cenário 
de energias renováveis. 
São tendências”, destaca 
Sabadin, acrescentando 
ainda outras novidades que 
estão por vir: a PrimatoCredi 
e também o investimento 
em unidades de 
máquinas, equipamentos 
e implementos agrícolas. 
É por meio dessa trajetória 
que respeita o passado e 
comemora o presente de 
conquistas que a Primato 
completa, em 2022, 25 anos 
de fundação com olhares 
direcionados à construção 
de um futuro com ainda 
mais oportunidades, 
possibilidades e 
transformações.
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• Barracão de armazenagem e com sistema dinâmico 
de paletes e balança rodoviária em Dourados - MS 

• Unidade agrícola (recebimento de cereais) e Casa do 
Produtor em Concórdia do Oeste - Toledo – PR

• Nova linha de produção de ração animal (bovinos) em Verê 
• Unidade agrícola (recebimento de cereais) e casa do 

produtor em linha mandarina – Toledo – PR

• Unidade agrícola (recebimento de cereais) e casa do 
produtor no Mato Grosso do Sul

• Unidade agrícola (recebimento de cereais) e casa do 
produtor no sudoeste do  Paraná

• Ampliação da unidade de recebimento de cereais de  Toledo – PR

• Nova unidade industrial de rações 
de suínos e peixes em  Toledo – PR

• Nova industrial de ração de bovinos em Dourados - MS 

• Frigorífico de bovinos

2025

2026-27

2028-29

2030

2030-31

2030-32

2029-33

Investimentos 
2022-2033

• Abrir a primeira unidade da Primato Credi
• Atingir o Agri10035
• Fortalecer a Universidade Corporativa Primato
• Implantar o programa de excelência em gestão e a meritocracia
• Fortalecer o cooperativismo por meio da organização do quadro 

social e fomento da sucessão familiar

2022-24
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2021
DEMONSTRAÇÕES 

CONTÁBEIS
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Ativo N.E. 20202021

TOTAL DO ATIVO

CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
Caixa
Bancos conta movimento
Cheques para depósito
Aplicações financeiras

CRÉDITOS
Com cooperados
Com clientes
Aplicações financeiras
Adiantamentos a fornecedores
Adiantamentos a associados
Tributos a recuperar
Outros créditos
(-) Provisão para créditos duvidosos

ESTOQUES
Mercadorias para revenda e insumos agropecuários
Estoque à fixar

ATIVO BIOLÓGICO

DISPÊNDIOS E DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE
Seguros
Despesas diversas a apropriar

NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Créditos com cooperados
Créditos com clientes

INVESTIMENTOS
IMOBILIZADO
INTANGÍVEL
ATIVO BIOLÓGICO

05
06

07
08
04

09

10

05
06

11
12
13
14

1.050.281.445

765.868.212
19.099.429

1.092.498
5.908.445

357.842
11.740.644

343.607.098
151.279.232
55.795.610
43.612.432
34.461.077

1.076.187
56.905.576

730.813
-253.831

252.702.553
209.784.826

42.917.727

148.679.134

1.779.999
1.072.105
707.893

284.413.233
754.766

0
754.766

38.843.510
241.238.500

2.971.391
605.066

744.944.984

509.935.317
62.158.258

760.859
20.170.453

1.365.629
39.861.317

247.112.267
96.297.002
67.184.874
32.166.848
10.180.165

269.384
39.243.362

1.888.971
-118.338

124.066.356
105.874.285

18.192.070

73.955.479

2.642.956
1.576.542
1.066.414

235.009.667
3.244.529

28.700
3.215.829

23.632.656
204.561.450

2.965.967
605.066

PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 
C.N.P.J. 02.168.202/0001-72

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
BALANÇO PATRIMONIAL

(VALORES EM R$1,00)
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PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 
C.N.P.J. 02.168.202/0001-72

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
BALANÇO PATRIMONIAL

(VALORES EM R$1,00)

Passivo N.E. 20202021

 TOTAL DO PASSIVO 

 CIRCULANTE 
 OBRIGAÇÕES 
 Obrigações com cooperados 
 Fornecedores 
 Obrigações sociais, tributárias e trabalhistas 
 Instituições financeiras 
 Outras obrigações 
 Produtos a entregar 
 Provisão estoque à fixar 

 NÃO CIRCULANTE 
 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 Obrigações com cooperados 
 Fornecedores 
 Instituições financeiras 

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 CAPITAL SOCIAL 
 Capital social 

 RESERVAS DE SOBRAS 
 Fundo / Reserva legal 
 FATES - Fundo/Reserva de assist. téc. educ. e social 
 Fundo / Reserva de capital de giro próprio 
 Fundo / Reserva de desenvolvimento 

 SOBRAS À DISPOSIÇÃO DA A.G.O. 
 Sobras à disposição da A.G.O. 

15

16
17
18

15

17

20

21

1.050.281.445

751.609.463
751.609.463

36.574.154
164.107.065

9.091.992
405.257.787

122.922
93.537.814
42.917.727

182.607.218
182.607.218

1.424.024
8.166.564

173.016.629

116.064.765
21.439.174
21.439.174

87.371.035
12.612.917
1.574.776

27.133.370
46.049.973

7.254.555
7.254.555

744.944.984

459.539.561
459.539.561

21.983.377
75.037.372
7.874.200

276.883.078
80.078

18.192.070
59.489.386

189.465.247
189.465.247

5.912.341
12.221.116

171.331.790

95.940.176
20.755.059
20.755.059

69.175.614
10.785.694

1.191.368
18.427.904
38.770.648

6.009.504
6.009.504
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PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 
C.N.P.J. 02.168.202/0001-72

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS

(VALORES EM R$1,00)

Contas 20202021

 7.254.555 SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA A.G.O.

INGRESSOS E RECEITAS BRUTAS
Ingressos e receitas de vendas

(-) DEDUÇÕES
Devoluções de ingressos e receitas de vendas

(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
ICMS
ISS
IPI
PIS/COFINS

INGRESSOS E RECEITAS LÍQUIDAS

(-) DISPÊNDIOS E CUSTOS

SOBRA E LUCRO BRUTO

OUTROS INGRESSOS E RECEITAS
Ingressos e receitas

DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS
Dispêndios e despesas com honorários dos conselhos
Dispêndios e despesas com pessoal
Dispêndios e despesas administrativas
Dispêndios e despesas comerciais
Dispêndios e despesas técnicas
Dispêndios e despesas tributárias

OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS
Outros ingressos e receitas operacionais
Outros dispêndios e despesas operacionais

RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

RESULTADO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
Ingressos e receitas financeiras
(-) Dispêndios e despesas financeiras
SOBRA E LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ANTES DO IRPJ E CSLL
(-) Provisão para imposto de renda
(-) Provisão para contribuição social

SOBRA E LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

(-) PARTICIPAÇÕES
Participação dos empregados no resultado

SOBRA E LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS DESTINAÇÕES

(-) DESTINAÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS
Transf. para Fundo/Reserva Legal de Resultado com Terceiros
Fundo/Reserva legal - 25%
FATES - Fundo/Reserva para assist. téc. educ. e social - 5%
Fundo/Reserva para capital de giro - 30%
Fundo/Reserva de desenvolvimento - 15%

 747.314.224 
 747.314.224 

 (9.561.478)
 (9.561.478)

 (13.482.584)
 (5.960.987)

 (1.299)
 (9.909)

 (7.510.390)

 724.270.161 

 (580.994.115)

 143.276.046 

 21.777.420 
 21.777.420 

 (113.179.488)
 (1.488.008)

 (42.852.585)
 (5.764.387)
 (26.226.713)
 (35.636.581)

 (1.211.213)

 (2.104.707)
 3.831.503 

 (5.936.210)

 49.769.271 

 (28.248.468)
 3.230.397 

 (31.478.865)
 21.520.803 

 -   
 -   

 21.520.803 

 (501.748)
 (501.748)

 21.019.055 

 (15.009.552)
 7.607.860 

 (6.009.504)
 (1.201.901)

 (7.211.404)
 (8.194.603)

 1.019.063.578 
 1.019.063.578 

 (6.630.284)
 (6.630.284)

 (19.769.427)
 (8.072.321)

 (13.654)
 -   

 (11.683.452)

 992.663.867 

 (809.963.587)

 182.700.280 

 6.700.834 
 6.700.834 

 (131.439.234)
 (1.452.021)

 (53.717.944)
 (7.949.464)

 (26.252.680)
 (40.278.086)

 (1.789.039)

 17.368 
 953.651 

 (936.283)

 57.979.247 

 (32.079.948)
 9.343.739 

 (41.423.687)
 25.899.299 

 -   
 -   

 25.899.299 

 -   
 -   

 25.899.299 

 (18.644.744)
 6.124.536 

 (7.254.555)
 (1.450.911)

 (8.705.466)
 (7.358.347)

TOTAL TOTAL

 6.009.504 
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PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 
C.N.P.J. 02.168.202/0001-72

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(VALORES EM R$1,00)

 COMPONENTES 
 Reservas Legais e Estatutárias 

 Saldos em 31.12.2019 

 AUMENTO DE CAPITAL 
 Integralização de capital - novos cooperados 
 Integralização de capital - retenções da produção 
 BAIXA DE CAPITAL 
 Por demissão, exclusão e eliminação 
 Fundo / Reserva legal - créditos não retirados 
 FATES /  utilização 
 Fundo / Reserva desenvolvimento - reversão 
 Pagamento de sobras 
 SOBRAS/RESULTADO E DESTINAÇÕES 
 Sobras / Resultado do exercício 
 FATES /  5% cooperados 
 Fundo / Reserva legal - 25% cooperados 
 Transferência para Fundo / Reserva legal de resultado com terceiros 
 Fundo / Reserva de capital de giro - 30% 
 Fundo / Reserva de desenvolvimento - 15% 
 Saldos em 31.12.2020 

 AUMENTO DE CAPITAL 
 Integralização de capital - novos cooperados 
 Integralização de capital - retenções da produção 
 BAIXA DE CAPITAL 
 Por demissão, exclusão e eliminação 
 Fundo / Reserva legal - créditos não retirados 
 Fundo / Reserva legal - utilização 
 FATES /  utilização 
 FATES / créditos não retirados 
 Fundo / Reserva Desenvolvimento - reversão 
 Pagamento de sobras 
 SOBRAS/RESULTADO E DESTINAÇÕES 
 Sobras / Resultado do exercício 
 FATES /  5% cooperados 
 Fundo / Reserva legal - 25% cooperados 
 Transferência para fundo / Reserva legal de resultado com terceiros 
 Fundo / Reserva de capital de giro - 30% 
 Fundo / Reserva de desenvolvimento - 15% 

 Saldos em 31.12.2021

 Capital 
 Social 

 22.338.870 

 1.552.967 
 49.100 

 1.503.867 
 (3.136.778)
 (3.136.778)

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 -   
 -   

 20.755.059 

 2.057.716 
 148.977 

 1.908.739 
 (1.373.600)
 (1.373.600)

 -   
 -   
 -   

 -   

 -   
 -   
 -   
 -   

 -   
 -   

 
21.439.174

 Fundo 
 Reserva Legal 

 11.667.725 

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 716.326 
 -   
 -   
 -   

 (1.598.356)
 -   
 -   

 6.009.504 
 (7.607.860)

 -   
 -   

 10.785.694 

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 1.020.680 
 (323.476)

 -   
 -   
 -   

 1.130.020 
 -   
 -   

 7.254.555 
 (6.124.536)

 -   
 -   

 
12.612.917 

 FATES 
 RATES 

 619.651 

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 (630.184)
 -   
 -   

 1.201.901 
 -   

 1.201.901 
 -   

 -   
 -   

 1.191.368 

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 (1.158.101)
 90.597 

 -   

 1.450.911 
 -   

 1.450.911 
 -   
 -   
 -   
 -   

 
1.574.776 

 Fundo/Reserva 
 de Capital Giro 

 11.216.499 

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 7.211.404 
 -   
 -   
 -   

 7.211.404 
 -   

 18.427.904 

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 -   

 8.705.466 
 -   
 -   
 -   
 -   

 8.705.466 
 -   

 
27.133.370

 Fundo/Reserva 
 Desenvolvimento 

 31.262.656 

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 (686.611)
 -   

 8.194.603 
 -   
 -   
 -   

 -   
 8.194.603 

 38.770.648 

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 (79.022)

 7.358.347 
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 7.358.347 

46.049.973 

 Sobras à 
 disposição 

 da A.G.O.

 
3.310.143 

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 (3.310.143)
 6.009.504 
 21.019.055 
 (1.201.901)

 (6.009.504)
 7.607.860 
 (7.211.404)
 (8.194.603)
 6.009.504 

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 -   
 (6.009.504)
 7.254.555 

 25.899.299 
 (1.450.911)

 (7.254.555)
 6.124.536 

 (8.705.466)
 (7.358.347)

 
7.254.555

 Total 

 80.415.544 

 1.552.967 
 49.100 

 1.503.867 
 (3.136.778)
 (3.136.778)

 716.326 
 (630.184)
 (686.611)

 (3.310.143)
 21.019.055 
 21.019.055 

 -   
 -   

 -   
 -   

 95.940.176 

 2.057.716 
 148.977 

 1.908.739 
 (1.373.600)
 (1.373.600)
 1.020.680 
 (323.476)
 (1.158.101)

 90.597 
 (79.022)

 (6.009.504)
 25.899.299 
 25.899.299 

 -   
 -   

 -   
 -   

 
116.064.765
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PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 
C.N.P.J. 02.168.202/0001-72

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
DEMONSTRAÇÃO DE VALOR ADICIONADO

(VALORES EM R$1,00)

DEMONSTRAÇÃO DE VALOR ADICIONADO 20202021
1 INGRESSOS E RECEITA OPERACIONAL
1.1 Vendas de Mercadorias e Produtos
1.2 Participações em Sociedades Cooperativas
1.3 Outros Resultados Não Operacionais
2 INSUMOS  ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
2.1 Dispêndios e Custos das Mercadorias e Serviços Vendidos
2.2 Dispêndios de Consumo, Manutenção, Comerciais e Administrativas
3 VALOR ADICIONADO BRUTO
4 RETENÇÕES
4.1 Depreciação, Amortização e Exaustão
5 VALOR ADICIONADO LIQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE
6 VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA
6.1 Receitas Financeiras
7 VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR
8 DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
8.1 Pessoal e Encargos
8.2 Impostos, Taxas e Contribuições
8.3 Juros Financeiros e Alugueis
8.4 Juros sobre Capital Próprio
8.4 Sobras a Disposição da Assembleia
8.5 Fundos e Reservas

1.019.151.495
1.012.769.993 

6.364.134 
17.368 

871.599.176 
801.962.532 
69.636.644 

147.552.319 
247.873 
247.873 

147.304.446 
9.343.739 
9.343.739 

156.648.185 
156.648.185 

63.171.020 
21.558.466 
44.733.152 

1.286.247 
7.254.555 

18.644.744 

757.425.458
747.067.727 

12.462.438 
(2.104.707)

637.955.259 
575.868.224 

62.087.035 
119.470.199 

1.163.435 
1.163.435 

118.306.764 
3.230.397 
3.230.397 

121.537.161 
121.537.161 
49.968.232 
14.693.797 
35.856.076 

         -   
6.009.504 
15.009.552 
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
 FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

(VALORES EM R$1,00)

 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 
 (+) Sobra e lucro líquido do exercício    
 (+) Depreciações e amortizações 
 (+) Outros resultados não operacionais 
 (-) Outros ajustes 
 (=) Sobra e lucro líquido do exercício ajustado 
 (+/-) Obrigações com cooperados 
 (+/-) Fornecedores 
 (+/-) Produtos a entregar 
 (+/-) Contas a pagar 
 (+/-) Obrigações sociais, tributárias e trabalhistas 
 (+/-) Dispêndios e despesas do exercício seguinte 
 (+/-) Outros créditos 
 (+/-) Tributos a recuperar 
 (+/-) Contas a receber clientes 
 (+/-) Valor a receber longo prazo 
 (+/-) Contas a receber cooperados 
 (+/-) Estoques 
  (+/-) Ativo Biológico 
 CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (+/-) 

 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 
 (+/-) Aquisição de imobilizado 
 (+/-) Alienação de imobilizado 
 (+/-) Aquisição investimentos 
 (+/-) Aquisição de intangível 
 CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (+/-) 

 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 
 (+/-) Obrigações com instituições financeiras 
 (+) Capital social integralizado 
 (+/-) Empréstimos a longo prazo 
 (+/-) Aplicações em instituições financeiras 
 CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (+/-) 
 AUMENTO OU REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 

 Caixa e equivalentes de caixa - início do ano 
 Caixa e equivalentes de caixa - final do ano 
 
VARIAÇÃO  DAS CONTAS CAIXA / BANCOS / EQUIVALENTES

 2021
 25.899.299 

 247.873 
 17.368 

 (6.724.067)
 19.440.473 

 10.102.461 
 85.015.142 

 58.774.085 
 42.844 

 1.217.792 
 862.958 

 (23.794.065)
 (17.662.214)
 11.389.263 
 2.489.763 

 (54.982.230)
 (128.636.197)
 (74.723.655)

 (110.463.580)

 (36.677.050)
 -   

 (15.210.854)
 (5.424)

 (51.893.329)

 128.374.709 
 684.116 

 1.684.839 
 (11.445.585)

 119.298.079 
 (43.058.830)

 62.158.258 
 19.099.429 

 
(43.058.830)

2020
 21.019.055 

 1.163.435 
 (2.104.707)

 5.973.817 
 26.051.601 
 5.622.408 

 (33.047.724)
 68.434.655 

 (6.865)
 1.227.473 
 (565.516)

 (7.675.163)
 1.152.183 

 (7.222.506)
 -   

 (13.061.189)
 (57.951.410)

 (32.674.876)
 (49.716.930)

 (40.551.958)
 -   

 (3.798.509)
 (292.764)

 (44.643.231)

 96.295.647 
 (1.583.811)

 15.449.910 
 (9.212.542)

 100.949.204 
 6.589.044 

 55.569.215 
 62.158.258 

 
6.589.044
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PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022
(VALORES EM R$1,00)

CONTAS AV%R$

1.285.046.866INGRESSOS E RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

DISPÊNDIOS E CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS VENDIDAS 

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS

RESULTADO FINANCEIRO

RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL

1.082.999.997

202.046.869

135.999.410

-42.159.107

23.888.353

100,00%

84,28%

15,72%

10,58%

-3,28%

1,85%
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Agradecimentos

Orgulho que vem do cam-
po! Quando falamos isso, 
não é da boca pra fora. Te-
mos um baita orgulho de 
cada cooperado e colabo-
rador da Primato que se 
dedicou de sol a sol para 
garantir o histórico fatu-
ramento de R$1 bilhão de 
reais em 2021, uma mar-
ca prevista apenas para 
2023. Sabemos que isso 
é fruto do trabalho diário 
de gente que não para, 
não desiste diante das ad-
versidades e segue firme 
no propósito de alimen-
tar um mundo saudável. 

O desafio de buscar a di-
versificação em diferentes 
áreas de negócios foi enca-
rado por todos com exce-
lência, e os números com-
provam que estamos no 
caminho certo.  Dentro de 
nosso planejamento estra-
tégico para os próximos 12 
anos, ainda existem muitas 
metas a serem alcançadas, 
sonhos a serem realizados 
e unidades a serem inau-
guradas. E sabemos que 
em breve estaremos cele-

brando cada uma dessas 
conquistas. Mas agora, o 
que queremos é agradecer.

Para começar, um agrade-
cimento especial aos nossos 
cooperados, que são os prin-
cipais responsáveis por fazer 
essa roda girar. Muito obri-
gado a todos vocês que in-
vestem em suas atividades, 
aplicam os conhecimentos 
adquiridos e aprimoram 
constantemente sua produ-
ção fazendo com que nossos 
produtos sejam consumi-
dos e reconhecidos mun-
dialmente pela qualidade.

Agradecemos também a 
você, cliente do varejo, que 
ao comprar em alguma 
unidade dos nossos super-
mercados, restaurantes, 
farmácia humana, postos 
de combustíveis e correto-
ra de seguros, valoriza o tra-
balho desempenhado com 
tanto afinco por todos nós. 

E é claro que não pode-
mos deixar de agradecer 
cada um dos nossos mais 
de 1200 colaboradores 

que, novamente, fizeram 
da Primato um ótimo lu-
gar para se trabalhar e que 
oportunizam diariamen-
te o desenvolvimento dos 
cooperados. Este agrade-
cimento se estende tam-
bém aos nossos parceiros 
comerciais e fornecedo-
res. Sem dúvidas a entre-
ga de vocês fez a diferen-
ça em nossos resultados!

Com imensa gratidão fe-
chamos mais um ciclo, cer-
tos de que deixamos um 
rastro de muito suor e tra-
balho e de que temos pela 
frente uma trilha a seguir, 
já desenhada de forma as-
sertiva e estratégica. A ca-
minhada fica melhor quan-
do podemos cooperar uns 
com os outros, e assim tem 
sido nossa história. Agora, 
precisamos olhar para fren-
te, para seguirmos firmes 
em nossa missão: produzir 
alimentos saudáveis às pes-
soas, com cooperação, ino-
vação e sustentabilidade, 
garantindo renda aos co-
operados e colaboradores.
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