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VENCER É
INCRÍVEL
Ao comemorar os seus 51 anos de história,
a Coopavel reafirma seus compromissos
com o cooperativismo, com a produção
de alimentos saudáveis e com a
sustentabilidade. Uma das estratégias
para crescer e promover ainda mais o
desenvolvimento compartilhado está em
integrar a cooperativa a um novo momento
de modernização de processos
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CELEBRAÇÃO ESPECIAL
MARCA OS 51 ANOS DE
ATUAÇÃO DA COOPERATIVA
AVICULTURA TERÁ CENTRO
DE TECNOLOGIA AVÍCOLA
NO 34º SHOW RURAL
SHOW RURAL COOPAVEL
VAI SER A SEDE DE UM
SOFISTICADO HUB DE INOVAÇÃO

Confie
nas soluções
certas
para a sua
safra!
O calcário de
conchas é um
corretivo de acidez
de origem orgânica
produzido através de
conchas marinhas.
Promove correção
imediata e fornece
cálcio prontamente
solúvel para as plantas.

www.cysy.com.br
@cysymineracao

EFICIÊNCIA
NO PLANTIO
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RESULTADOS
COMPROVADOS

ECONOMIA DE
PONTA A PONTA

TECNOLOGIA
EXCLUSIVA
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REVISTA COOPAVEL
Informativo mensal da Coopavel em
circulação desde Novembro de 1976. É
permitida a reprodução parcial das
matérias desde que citada a fonte
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PÁG. 18

Meta da Coopavel é chegar
aos R$ 10 bilhões em 2025

FILIAIS
Boa Vista da Aparecida, Bom Sucesso,
Braganey, Campo Bonito, Capitão Leônidas
Marques, Cascavel, Catanduvas, Centenário,
Céu Azul, Corbélia, Espigão Alto do Iguaçu,
Espigão Azul, Iguatu, Juvinópolis, Lindoeste,
Nova União, Pato Branco, Penha, Ouro Verde,
Quedas do Iguaçu, Realeza, Rio da Paz, Santa
Izabel do Oeste, Santa Tereza do Oeste, Santo
Izidoro, São João do Oeste, São Sebastião,
Sede Alvorada, Três Barras do Paraná, Vera
Cruz do Oeste, Vitorino.

Nunca faça o que o outro pode fazer muito bem ou melhor que você.
A pessoa que deseja fazer tudo sozinha não obterá grandes progressos.
Mas o líder não vai crescer cercado
de gente incompetente, despreparada e com uma mentalidade atrasada.
Por isso, encontre gente com talento,
criatividade e sabedoria necessária
para ajudá-lo.
Os líderes e os gestores são responsáveis pelos planos estratégicos que
identifiquem as grandes tendências
e oportunidades. No entanto, muitos
fracassam mesmo com estratégias
brilhantes e visionários por não ter
habilidade e falta de gerenciamento de
tempo e valores profissionais, exigidos
para o nível de liderança, ou por não ter
capacidade de colocar a pessoa certa
no cargo certo.
Líderes inovadores, em geral,
sempre são o resultado de equipe de

pessoas trabalhando em colaboração. Nenhuma organização é capaz de
prosperar sem as pessoas certas nos
cargos certos, sobretudo em épocas
de pandemia e recessão econômica.
Selecionar as pessoas certas e cuidar
para que continuem aprimorando
suas habilidades e conhecimentos
também é uma tarefa do líder da equipe, que precisa preservar e gerir o processo. O líder deve sempre fazer perguntas como:

• Como

estou me relacionando
com as pessoas?
• Estou disposto a eliminar as
divergências entre as pessoas?
• Estou atento para reter
as pessoas de alto desempenho, ajudá-las a avançar
rapidamente,
recompensá-las de forma apropriada e
oferecer oportunidades?

Os líderes em geral são o resultado
da equipe de pessoas trabalhando em
colaboração e que entendam profundamente do negócio, que trabalham no
foco da meta e do resultado.
A cultura da Coopavel é dar oportunidade às pessoas que já estão na cooperativa. Esse modelo é justo e correto. Foi assim que vencemos os grandes
desafios com pessoas comprometidas
e equilibradas que pensam no futuro e
não descuidando do trabalho presente. A tradição é a marca da Coopavel.
É evidente que há necessidade de outros talentos, que nem sempre estão
disponíveis na cooperativa, mas a compreensão e a incorporação de compartilhar as habilidades para um futuro
próspero para a equipe, para os negócios e para os resultados econômicos.

PRESIDENTE DO SENADO PÁG. 26
Pacheco diz que Paraná
é fonte de bons exemplos
para o Brasil

DILVO GROLLI
Diretor-Presidente
da Coopavel

f Coopavel
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MENSAGEM DO PAPA

UM ANO NOVO DE
MUITAS GRAÇAS
“Um cristão não deve acreditar que o futuro será melhor simplesmente por ser
o futuro. Cada cristão deve suplicar a bênção de Deus no ano que inicia”.
“Que neste novo ano possamos agir com generosidade para realizar um mundo
mais solidário e acolhedor”.
“Jesus já não está no passado, mas vive no presente e lança-Se para o futuro: é
o hoje eterno de Deus... aceita então que o Jesus Ressuscitado entre na tua vida,
acolhe-O como amigo, com confiança: Ele é a vida”.
“Jesus, ao enviar em missão os seus discípulos, disse-lhes: Em qualquer casa
em que entrardes, dizei primeiro: A paz esteja nesta casa! E, se lá houver um
homem de paz, sobre ele repousará a vossa paz; se não, voltará para vós”.

PAPA FRANCISCO
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DE OLHO EM 2025

COOPAVEL INVESTE NA FORMAÇÃO
DE AGENTES DE INOVAÇÃO

Os agentes de inovação da Coopavel
formados na parceria com Isae e Sescoop

A Coopavel indicou 12 de
seus colaboradores para uma
missão especial dentro do projeto que busca dobrar o faturamento da cooperativa até o
fim de 2025. Eles participaram
durante um ano do Programa
de Inovação do Isae (Instituto
Superior de Administração e
Economia) em parceria com o
Sescoop, o Sistema de Aprendizado Cooperativista. A finalidade de ter uma equipe altamente qualificada na área é formar
agentes capazes de disseminar
a cultura da inovação no cotidiano da cooperativa, buscando o desenvolvimento de novos
processos, produtos e serviços.
8
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Com 51 anos de fundação, a
Coopavel tem o empreendedorismo como uma de suas principais marcas. “A cooperativa
sempre procurou estar à frente
do seu tempo, investimento na
diversificação do seu portfólio
industrial, com a implantação
de ações sociais e ambientais
e com a produção de alimentos
sustentáveis”, diz o presidente
Dilvo Grolli. Atenta à velocidade das transformações digitais,
a Coopavel promoveu em novembro de 2019 um workshop
de inovação e em fevereiro de
2020 implantou um comitê com
o objetivo de disseminar o pensar disruptivo na cooperativa.

AGENTES DE INOVAÇÃO
O treinamento para a formação de agentes de inovação
foi iniciado em agosto de 2020
com a participação de 68 cooperativas e mais de 500 participantes. Os inscritos foram
divididos em 17 turmas com
aulas virtuais em mais de 50
cidades. Com encontros quinzenais, o programa buscou desenvolver as competências e
habilidades necessárias para
transformar boas ideias em
projetos e resultados práticos.
De acordo com o presidente da
Ocepar, José Roberto Ricken, as

empresas somente são reconhecidas pelo público quando produzem algo original e de valor.
“E para atingir esse objetivo é
preciso inovar e ter criatividade”, afirma ele.
Cada aluno teve 192 horas de
capacitação. Na primeira etapa
do treinamento, com a participação de todos, os tópicos trabalhados foram elaboração de
caso de sucesso de inovação na
cooperativa, inovação e competitividade, liderar pessoas em
ambientes inovadores, inovação sustentável e cooperativismo, open innovation, venture
capital e articulação com startups, criatividade e estrutura
de governança para inovação.
Vencida essa fase, os alunos foram divididos em duas linhas
de estudo de acordo com características identificadas por
meio de um questionário de
análise de perfil.
Na linha ideação, o foco é
estimular a criação de ideias.

Enquanto que na linha de transformação o objetivo é sistematizar e organizar a execução das sugestões propostas.
A última etapa, novamente
com a participação de todos os
inscritos, foi colocar em prática tudo o que foi aprendido
durante os meses anteriores.
A equipe da Coopavel desenvolveu três projetos envolvendo
áreas diferentes da cooperativa.

IMPULSO
Um dos projetos viabilizados com a ajuda da capacitação foi o Impulso, escritório
de inovação que tem por missão auxiliar áreas da cooperativa na identificação, descrição e implementação de novas
oportunidades de negócios.
O escritório já recebe demandas e desenvolve programas e
projetos que alcançam os primeiros resultados positivos,
um deles é a recente conquista

As aulas foram realizadas por plataforma digital

do Prêmio Inova Oeste na categoria de Novos Produtos para
Médias e Grandes Empresas.
Os outros dois foram a otimização do consumo de recursos
naturais na cadeia produtiva
e a elaboração de um podcast
falando sobre o Show Rural
Coopavel Digital.
O coordenador do curso,
professor Thiago Marins Diego,
afirma que ter colaboradores
da Coopavel comprometidos
com a jornada de aprendizagem
de inovação permitiu que o conhecimento e experiência que
já possuíam fosse potencializado pelos conteúdos, ferramentas e metodologia utilizada.
“A formação de agentes de inovação pelo Isae acelera o processo de conexão das diferentes
áreas da cooperativa, priorizando a integração e o desenvolvimento de novos produtos e serviços”, afirma o coordenador do
Comitê de Inovação da Coopavel, Rogério Aver.

O professor Thiago, coordenador do
curso que se estendeu por um ano
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34ª EDIÇÃO

O SHOW RURAL AINDA
MAIS SUSTENTÁVEL

UM CENTRO DE
TECNOLOGIA À
AVICULTURA
Estrutura-modelo vai ser
inaugurada durante o 34º
Show Rural Coopavel
Durante evento, espaço funcionará como show-room

Dilvo durante encontro com empresários, na Acic

A 34ª edição do Show Rural Coopavel, de 7 a 11 de fevereiro de 2022,
será ainda mais conectada com
uma das principais missões da cooperativa que é a sustentabilidade.
“Daremos um passo além nas
questões ligadas à natureza e
à
responsabilidade
ambiental.
Vamos incorporar essa prática fortemente no evento”, afirmou o presidente Dilvo Grolli durante recente encontro com diretores da Acic
(Associação Comercial e Industrial
de Cascavel):
Dilvo se referiu ao tema da 34ª edição, Nós Somos a Terra, que ressalta
que todos os seres vivos estão conectados com o solo, a natureza e o planeta.
“Então, produzir alimentos com sustentabilidade e preservar o meio ambiente é um compromisso de todos”,
destacou o presidente da Coopavel.
Dilvo falou também que, diante da
responsabilidade e das medidas sani10
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tárias necessárias em função da pandemia, que o objetivo não é realizar
um evento do tamanho do presencial
mais recente – em fevereiro de 2020
quase 300 mil pessoas passaram pelo
Show Rural em apenas cinco dias.
Para o período de 7 a 11 de fevereiro de 2022, serão 400 expositores,
12
mil
vagas
de
estacionamento, quatro mil profissionais envolvidos e mil colaboradores
da
Coopavel.
Um cuidadoso protocolo sanitário vai ser observado para permitir que todos conheçam as novidades nas áreas da agricultura,
pecuária, tecnologia da informação e inovação com segurança.
“O Show Rural é um evento mundial e precisa sobreviver aos mais
diferentes obstáculos que se apresentam”, observou Dilvo Grolli.
O vídeo institucional do evento também foi apresentado aos presentes.

A avicultura vai ganhar ainda mais importância e destaque
no Show Rural Coopavel. É que
a partir da 34ª edição, agendada para o período de 7 a 11 de
fevereiro de 2022, em Cascavel,
no Oeste do Paraná, o evento
contará com um centro de tecnologia voltado especialmente
para a atividade.
O aviário-modelo é resultado de parceria da Coopavel com
a Associação dos Fabricantes de
Equipamentos de Aves e Suínos.
A proposta do ambiente é colocar os avicultores em contato
com o que há de mais moderno
no mundo em equipamentos e
tecnologias para os galpões de
frango de corte.
O presidente da Coopavel,
Dilvo Grolli, informa que o centro de tecnologia à avicultura
vai transportar os produtores
que investem na atividade para
a versão ideal de estrutura e
acessórios, desenvolvidos para
garantir conforto animal, qualidade e otimização de custos e resultados. “Essa será uma das importantes atrações da 34ª edição

e estamos muito animados com
a novidade”, afirma Dilvo.

DIFERENCIAL
Durante o evento de tecnologia, o centro funcionará como
uma espécie de show-room. Serão vários ambientes e estruturas em um mesmo aviário e tudo
funcionando
perfeitamente,
informa o gerente de Fomento
Avícola da Coopavel, o médico
veterinário Eduardo Leffer. “Ali,
os avicultores vão encontrar o
melhor em telhados, divisórias,
comedouros, bebedouros, climatizadores e painéis de controle.
Serão várias opções, permitindo que os criadores escolham
então o que melhor se encaixa
à sua propriedade”.
Atento ao que há de mais
atual em tecnologias no mundo, o Show Rural Coopavel trará
também, para o centro de avicultura, startups para apresentar
seus conceitos de inovação para
o setor. “Com todas essas informações em mãos, os avicultores
terão a chance de investir no que

há de melhor para atualizar os
seus galpões e alcançar resultados ainda melhores”, destaca
Eduardo Leffer, lembrando que
a região e o Paraná são duas referências internacionais na produção de proteínas.

AVIÁRIO-ESCOLA
Depois do Show Rural, o centro de tecnologia vai ser utilizado como aviário-escola. A Coopavel e seus parceiros no setor
da avicultura vão realizar ali,
durante o ano todo, treinamentos diversos sobre cada uma das
novidades lançadas para a atividade. “Esse será um lugar voltado à melhoria e ao desenvolvimento contínuo das equipes que
trabalham nesse segmento produtivo. Assim, cria-se uma dinâmica ainda maior para acelerar
a disseminação e implementação prática de novos conhecimentos e resultados, observando a essência do que é o Show
Rural”, ressalta o coordenador-geral do evento, o agrônomo
Rogério Rizzardi.
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SHOW RURAL

O ambiente de tecnologia em
construção em área do antigo auditório

Dilvo Grolli e o cônsul argentino
Alejandro Massuco

COMITIVA ARGENTINA VEM CONHECER INOVAÇÕES

COOPAVEL E PARCEIROS ESTRUTURAM
HUB DE INOVAÇÃO NO SHOW RURAL
Parceria da cooperativa com o PTI e o Exohub cria um ambiente
permanente e que ofertará vários serviços

Produtores rurais argentinos virão a Cascavel, de
7 a 11 de fevereiro de 2022,
para
prestigiar
e
conhecer as novidades da 34ª edição do Show Rural Coopavel.
Quem afirma é o cônsul argentino no Paraná, Alejandro
Massuco, que esteve na área há
poucos dias em encontro com
o presidente da cooperativa,
Dilvo Grolli.
“São
dois
países
irmãos, que têm a mesma origem e que cultivam os mesmos grãos, e também são
muito fortes no setor da pecuária.
Por isso, conhecer o Show Rural contribui para ter acesso a
12
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novidades desenvolvidas diante
de uma nova exigência mundial,
de produzir mais com menos e
atento às questões da sustentabilidade”, destaca Dilvo Grolli.
Massuco
reconhece
a
importância do Show Rural como um grande disseminador de novos conhecimentos para a agropecuária.
“É tradição que produtores e
pecuaristas de nosso país venham a Cascavel, no Oeste
do Paraná, para visitar esse
grande evento e ter contato
com informações e tendências
sobre o agronegócio”, afirma o
cônsul, que também virá à cidade para visitar a 34ª edição.

CUIDADOS ESPECIAIS
Devido à pandemia, a Coopavel adotará um protocolo sanitário especial, garantindo que todos tenham segurança ao visitar
o parque para conhecer o que os
400 expositores vão apresentar.
“Um evento como o Show Rural
precisa se reinventar a cada ano,
enfrentar e superar os mais diferentes obstáculos. A pandemia
trouxe inúmeras lições, por isso
a 34ª edição será um recomeço para esse que é um dos três
maiores eventos do mundo em
tecnologias para o campo”, afirma o presidente Dilvo Grolli.

A inovação sempre foi uma
das marcas fortes do Show Rural
Coopavel. Mas a partir da 34ª edição do evento, de 7 a 11 de fevereiro, a cooperativa contará com
um ambiente permanente para
pensar, praticar e oferecer serviços inovadores a empresas e ao
agronegócio. “Entramos definitivamente em uma nova era, estruturando um hub de inovação
integralmente envolvido com a
tecnologia, suas possibilidades e
tendências”, destaca o presidente
Dilvo Grolli.
O projeto de inovação no
Show Rural acontece em três

frentes. Ele deriva de um programa criado em 2019 pela Coopavel, quando criou-se um
grupo de estudos para atender
demandas internas de projetos
de inovação. “O objetivo é agregar valor ao cotidiano da cooperativa, criando novos produtos,
aumentando o faturamento, melhorando processos, aproveitando oportunidades e reduzindo
custos”, diz o coordenador de
Projetos de Inovação Kleberson
Hayashi Angelossi.
O Programa de Inovação da
Coopavel levou à formação de
um Comitê de Inovação e então

à constituição do Impulso, um
escritório especialmente dedicado a receber as demandas e
a desenvolver estratégias para
atendê-las. Então surgiu outra
oportunidade para a cooperativa, de acordo com Kleberson:
a parceria com o PTI (Parque
Tecnológico Itaipu) e Huawei, gigante chinesa da área de tecnologia, para levar a telefonia 5G
ao Show Rural.
Nessa composição, o PTI entra com mentoria, captação de
startups, aceleração, incubação
e busca de empresas inovadoras focadas no agronegócio. A
13
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Huawei participa com a disponibilização de toda a infraestrutura e conhecimentos técnicos
para dotar o parque, que desde
1989 abriga um dos três maiores eventos do mundo em inovações para o campo, da rede 5G.
E, por sua vez, a Coopavel participa com o espaço, com a
marca Show Rural e com o
corpo
técnico
especializado
em assuntos ligados à pecuária
e à agricultura.

ECOSSISTEMA
Com o hub e os outros projetos em andamento, a Coopavel e

ANIVERSÁRIO

seus parceiros fortalecem o ecossistema regional, ampliando ainda mais a participação e o alcance
do Oeste do Paraná em um setor
em forte expansão no planeta, observa o coordenador de Tecnologia da cooperativa, Rogério Aver.
No espaço de inovação, que
ocupará o antigo auditório da
sede administrativa do evento, estarão também a Claro,
que facilita deliberações quanto à utilização da tecnologia
5G, e Exohub, parceira do PTI
especialista em ecossistemas
de tecnologia.
O ambiente de inovação aberta leva o nome de Espaço Impulso.

“A Coopavel sempre foi conhecida por integrar-se à inovação nas suas indústrias e
por disseminar conhecimentos, por meio do Show Rural.
Porém, agora teremos uma estrutura para, além de atender às demandas internas de inovação da
cooperativa, oferecer serviços às
empresas, ao agronegócio e à comunidade”, destaca Dilvo Grolli.
Entre
eles
estarão
serviços de diagnóstico de gestão de inovação para empresas, projetos de inovação,
captação de startups para demandas específicas de empresas,
incubação e aceleração.

MISSA MARCA OS 51 ANOS DA COOPAVEL
Há duas habilidades essenciais que fazem do homem um
ser especial na natureza. Ele
é o único capaz de ter pensamentos elaborados e de se sentir grato, de agradecer e reconhecer esforços que levam à
materialização dos mais diferentes projetos. É de gratidão que falou o presidente
da Coopavel, Dilvo Grolli, durante a Missa em Ação de Graças, na tarde do último dia 15
de dezembro, em comemoração aos 51 anos de fundação
da cooperativa.
“A nossa trajetória é de
união, trabalho e realizações.
Os
fundadores
sonharam
14
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com uma cooperativa que estivesse ao lado de cada um
deles e, nós, 51 anos depois,
compartilhamos desse pensamento e de tudo o que foi
feito para que a Coopavel chegasse até aqui”, observou Dilvo.
O presidente citou, diante das
provações impostas pela pandemia, que a gratidão é o sentimento que deve ser cultivado.
“Somos gratos pelos 51 anos da
nossa cooperativa, pela vida e
por podermos estar aqui, juntos, trabalhando e honrando
todos que nos antecederam”.
A Coopavel tem algo de sublime, destacou Dilvo Grolli, principalmente por jamais se deixar

abater diante das dificuldades.
“Na década de 1980, em um período particularmente desafiador, não esmorecemos e seguimos, confiantes, aprendendo e
fazendo da cooperativa um meio
de oportunidades a muita gente.
O que colhemos hoje resulta
também da conduta ética, dedicada e responsável de todos
que, à sua maneira e doando
seu talento e trabalho, fizeram com que a Coopavel virasse uma referência de sucesso”.
Dilvo lembrou também de seu
antecessor,
Ibrahim
Faiad,
que lhe deixou como grande legado, o de ser um modelo
de gestor.
15
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PARCERIA

DONS
A missa dos 51 anos foi celebrada
pelo monsenhor Reginei Modolo (Padre Zico) que destacou a importância
da cooperativa para a sua comunidade.
“Celebremos os bons resultados da Coopavel, que é a soma das habilidades,
trabalho e esforços de muitos. E dons
não faltam entre vós”, afirmou Zico.
O monsenhor falou do significado do
trabalho na vida das pessoas e, sempre
amparado na força do Criador, da necessidade de cultivar virtudes como a
humildade e a mansidão.
A celebração eucarística foi prestigiada pelo ex-presidente Ibrahim
Faiad, pelo superintendente da Cotriguaçu, Gilson Anizelli, por integrantes
dos conselhos Fiscal e de Administração, por cooperados e colaboradores.
Atualmente, a Coopavel está entre as
15 maiores cooperativas agroindustriais do Brasil. Ela tem 6,5 mil cooperados, 7,5 mil funcionários e fechou o
exercício de 2021 com faturamento recorde de R$ 4.85 bilhões, 40% superior
ao volume registrado no ano anterior.

Oferendas e agradecimentos
por um ano especial
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COBB
PARABENIZA E
FAZ HOMENAGEM
À COOPAVEL
Alex e Lucas durante entrega de quadro a Dilvo Grolli

Missa foi celebrada pelo
monsenhor Padre Zico

Dilvo falou em vida e união

Empresa com 105 anos de tradição, a Cobb-Vantress é uma das
mais antigas parceiras da Coopavel na área de genética avícola.
Dias atrás, os gerentes regionais Alex Friederich e Lucas
Schneider estiveram na cooperativa para encontro com o
presidente Dilvo Grolli.
Alex e Lucas entregaram um
quadro da Cobb homenageando a
Coopavel pelo seu aniversário – ela
comemorou os seus 51 anos de fundação no último dia 15 de dezembro.
“Fiquei muito feliz com a visita, porque a Cobb, além de sua imensa tradição, é uma das importantes parceiras da nossa cooperativa em um
setor importante, que é a avicultura”,
disse Dilvo.
“Viemos até a Coopavel para,
com esse gesto, reconhecer e homenagear uma cooperativa determinante ao desenvolvimento agrícola
e pecuário de uma das regiões de
maior produção de grãos e de proteínas do Brasil. Cascavel, o Oeste e a

Coopavel são exemplos para o País
que é um dos maiores celeiros mundiais”, destaca o gerente regional
Lucas Schneider.

AVICULTURA
A Coopavel é uma das cooperativas brasileiras que dominam todo o
ciclo da avicultura, da produção dos
pintinhos de um dia ao abate diário
de 260 mil cabeças em seu frigorífico.
Na parceria, a Cobb envia para a cooperativa a matriz de um dia, que
vai se transformar na produtora de
ovos de um dia e pintinhos, observa
o gerente de Matrizes e Incubatório
da Coopavel, o médico veterinário
Marcos Adriano Scalco.
Machos e fêmeas são alojados
em aviários separados e com 22
semanas as matrizes, que até então estavam nas granjas de crescimento, são transferidas para
os aviários de produção da própria cooperativa, onde permanecerão por mais 44 semanas.

A Coopavel investe na avicultura em
escala comercial há quase 23 anos e
exporta para mais de 30 países.

A COBB
Com sede mundial em Siloam
Springs, no estado do Arkansas,
nos Estados Unidos, a Cobb é a casa
genética mais antiga do mundo.
São mais de 105 anos de pesquisas
e melhorias em sua área de atuação na cadeia da pecuária. No Brasil, a empresa atua há mais de 30
anos e tem sede na cidade paulista
de Guapiaçu.
Por ser uma empresa global, a
Cobb atende os principais continentes por meio de unidades próprias e parceiros. Centros de produção de linhagens de bisavós nos
Estados Unidos, Brasil, Nova Zelândia e Reino Unido abastecem mais
de 120 países. Na América do Sul,
a Cobb possui unidades no Brasil,
Colômbia e Peru.
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META DA COOPAVEL É CHEGAR AOS
R$ 10 BILHÕES ATÉ O FIM DE 2025

dente falou dos principais símbolos
que a definem: pessoas, união, trabalho e compartilhamento. “Praticamos a cultura de buscar sempre o
melhor. De jamais abandonar aqueles que nos trouxeram até aqui”.
Porém, além de ser gratos e seguir
o exemplo dos precursores, é primordial compreender as mudanças
e as tendências e incorporá-las aos
novos projetos, aos processos e à
inovação, porque são eles que nos
levarão à meta dos R$ 10 bilhões,
ressaltou Dilvo.

O PAPEL DO LÍDER
O presidente falou também do
papel do líder, que deve ser um
agente de mudanças. “O líder tem
que inspirar. Ele está no presente,

mas pensando no futuro”. E isso se
faz com liderança, conhecimento
e método, ressaltou Dilvo, dando
um recado aos presentes: “Sejam
maiores que os vossos cargos. Precisamos dar um novo ritmo para a
Coopavel, uma dinâmica que nos
possibilite aproveitar as oportunidades segundo a crescente demanda
mundial por alimentos. E esse é o
nosso negócio”.
A Coopavel fechará o ano de 2021
com crescimento de 40%, o maior
de sua história, chegando ao faturamento de R$ 4,8 bilhões. “Então,
com planejamento, trabalho, habilidades e ferramentas certas, temos
todas as condições de, até o fim de
2025, realizar a meta e atingir os R$
10 bilhões pretendidos, dobrando o
tamanho da nossa cooperativa”.

Dilvo fez a abertura e o encerramento
do seminário

Crescer entre 25% e 30% ao ano
e alcançar faturamento de R$ 10
bilhões até o fim do exercício de
2025. Esse foi o centro dos debates do 2º Seminário Vencer é Incrível realizado pela cooperativa em
parceria com a Academic Ventures. O encontro contou com a participação de cooperados, gerentes
de filiais e colaboradores das mais
diferentes áreas.
“A Coopavel experimenta um
momento especial. A demanda por
alimentos está em alta no mundo
18
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e é imprescindível aproveitar as
oportunidades”, disse o presidente
Dilvo Grolli, destacando o papel e a
importância de cada um na construção do presente e principalmente
do futuro da cooperativa. Em suas
cinco décadas, a Coopavel construiu
uma cultura empreendedora sólida,
de persistência e de pertencimento.
“Cada um pode ser inspiração ao outro. E juntos devemos fazer o máximo com o mínimo”.
Citando o percurso de desafios
e vitórias da cooperativa, o presi-

Sejam maiores que os vossos cargos.
Precisamos dar um novo ritmo para a
Coopavel, uma dinâmica que nos possibilite aproveitar as oportunidades segundo a
crescente demanda mundial por alimentos.
E esse é o nosso negócio
Dilvo Grolli
Presidente da Coopavel
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“CONHECIMENTOS
NOVOS CONDUZEM A
NOVOS RESULTADOS”
O sucesso de qualquer empreendimento está associado
há um conjunto de fatores, mas
principalmente à prática de novos saberes. “Somente conhecimentos novos conduzem a novos patamares de resultados”,
disse o professor Joel Souza e
Silva durante a palestra Pessoas motivadas e competentes
farão a Coopavel atingir novos
desafios, a primeira da programação oficial do 2º Seminário
Vencer é incrível.
O professor apresentou diversos questionamentos para
instigar os participantes a refletir sobre o novo momento
da cooperativa. “Como atingir
o desafio definido? O negócio
está alinhado com as exigências
do futuro?, perguntou ele. Joel
disse que o ambiente externo
traz ameaças e oportunidades
e que, por isso, é determinante
20
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UMA ORGANIZAÇÃO
SEM MEDO DE
ACELERAR A CULTURA
DA INOVAÇÃO
O pós-doutor Helio Gomes de Carvalho, que falou
sobre segurança psicológica
Joel falou sobre pessoas
motivadas e competentes

saber quais são os pontos fortes
e aqueles que devem ser melhorados na empresa. A resposta
aos ajustes, que são contínuos, está também em entender
o mercado, conhecer a concorrência, saber as exigências
do consumidor e estar atento
às tendências.
O professor Joel emprega sua
experiência e conhecimento no
processo de aperfeiçoamento
da área de recursos humanos
da Coopavel, que passa a utilizar indicadores e ferramentas
de aferição de desempenho sofisticadas. Ele citou como aspectos positivos da cooperativa
o desenvolvimento sustentável,
o compromisso com o associado, a liderança transformadora
e a união, fazendo com que todos deem o seu melhor por uma
única Coopavel. “E em todos os
processos o foco é a excelência,

gerando valor e fazendo mais
com menos”.

CONHECIMENTO
Em um ambiente competitivo, o conhecimento faz a diferença, destacou Joel. E liderar,
seguiu ele, é conjugar os mais
diferentes
conhecimentos.
“Não há nada de novo no que estamos falando aqui. A mudança
está em colocar esse conjunto
de ações em prática”. O professor lembrou que competências
são o conjunto de conhecimentos e habilidades coletivas. E
que motivação, atitude e persistência são indispensáveis para
o sucesso coletivo. Joel ainda
falou de clareza na informação
dos objetivos, em dar retorno
de resultados e na valorização
do trabalho em equipe e das
carreiras técnicas.

Os estudos e as teorias elaboradas a partir da análise do
ambiente corporativo e de trabalho permitem entender melhor o que certas limitações e
posturas provocam no cotidiano
e nos resultados de uma empresa. Duas delas são a segurança
psicológica e os padrões de desempenho, abordadas durante
o 2º Seminário Vencer é incrível
pelo professor pós-doutor Helio
Gomes de Carvalho.
Segurança, de acordo com
o professor, é a crença de que o
ambiente de trabalho é seguro
para correr riscos interpessoais. É estar livre do medo para
poder discordar, sugerir, compartilhar, questionar e expor
ideias. É o colaborador estar seguro o suficiente para pedir ajuda quando não souber e ser motivado a aprender com os seus
próprios erros.
“Somente assim novas ideias
serão testadas. E liderar é também perceber diferentes visões e

percepções de seus colaboradores sobre como ele pode ajudar
e ser útil para que a empresa alcance as suas metas e objetivos”,
destacou o professor, pontuando
que inovação não se faz de maneira linear, isolada. Ela tem forte relação com o conjunto, com
a construção gradual a partir da
apresentação dos mais diferentes raciocínios e considerações.
Ao contrário do que muitos
líderes ainda pensam e praticam,
o erro e a falha não são coisas
ruins. São o subproduto da experimentação, uma oportunidade
de promover novos aprendizados
rapidamente. Nas instituições
tradicionais, é hábito esconder
e julgar a falha. Nas novas e modernas, ela é o combustível para
experiências que podem levar a
resultados vencedores.
O professor Helio citou Michel Jordan, considerado o
maior jogador de basquete da
história, para reafirmar a sua
colocação: “Eu posso aceitar a

falha, todos falham em alguma
coisa. Mas eu não posso aceitar
não tentar”. Liderar é também
não ter medo de expor suas limitações, de se revelar falível. É reconhecer que não sabe tudo, que
ouve, que instiga o outro a melhorar e que sabe transformar
notícias ruins em um aprendizado positivo. Tudo isso contribui
para a segurança psicológica,
afirmou o palestrante.

E EM 2022?
O ano de 2022 será dos mais
intensos para a Coopavel e aos
seus mais diversos setores e departamentos. Serão realizados
novos treinamentos focados em
inovação e tecnologias e desenvolvido o piloto de um programa
de ideias. Helio destacou ainda o papel do Impulso, projeto
criado para refletir e disseminar
orientações e estratégicas da
cultura empreendedora.
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TRABALHO, CONQUISTAS E
NOVOS CAPÍTULOS À COOPAVEL

O professor Zaki, que por oito anos foi reitor da
Universidade Federal do Paraná

Atenta aos movimentos de um
período de grandes inovações e
oportunidades, a Coopavel procurou uma assessoria especializada
e altamente recomendada para trilhar seus próximos passos em direção ao futuro. A Academic Ventures
participa há dois anos e meio de reflexões intensas, ajustes e atualizações dos seus mais diferentes processos. “As mudanças são intensas e
conduzirão a cooperativa a um novo
tempo”, conforme o professor e consultor Zaki Akel Sobrinho.
Durante a segunda edição do Seminário Vencer é Incrível, Zaki fez
um balanço de dois anos e meio de
trabalhos, conquistas e de novos
capítulos para a Coopavel. “Realizamos cursos, palestras, seminários e
diversas ações nas áreas de marketing e outras”. Formado pelo tripé
empresa, clientes e colaboradores,
o marketing é uma ferramenta que
permite ter uma leitura clara e atu22
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al sobre as condições do mercado,
identificando ameaças e oportunidades. “E os ajustes devem ser feitos com agilidade segundo o que
busca o mercado”.
O professor citou a importância do planejamento para o êxito
de uma empresa ou corporação:
“Planejamento é a capacidade de
a empresa se ajustar continuamente aos diferentes ambientes”.
Desde que a parceria entre Coopavel
e Academic Ventures começou foram realizados também lançamentos de novos produtos e discutidas
questões, que serão aprofundadas
em 2022, sobre marketing interno
e marketing na prática, posicionamento mercadológico, marca, gestão de portfólio de produtos, entre
outros. “Para este novo ano, há várias atividades programadas, com
atualizações, reestruturações e
desenvolvimento de projetos 5.0”,
conforme Zaki.
23
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NUTRIAGRO CONQUISTA
PRÊMIO INOVA OESTE

Coopavel a um novo estágio em
seu processo de crescimento.
“Esse prêmio do SRI reafirma a
condição da Coopavel de empresa inovadora”, define o coordenador de Projetos de Inovação
Kleberson Hayashi Angelossi.

O FERTILIZANTE

O supervisor técnico da Nutriagro Alexandre Fernandes,
Cassio e Jhonatas com o troféu Inova Oeste

Prêmio foi anunciado
em reunião do
Conselho de
Administração
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A Nutriagro, indústria de fertilizantes foliares da Coopavel criada
há menos de dois anos, é uma das
vencedoras da segunda edição do
Prêmio Inova Oeste do SRI – Sistema Regional de Inovação, uma das
estruturas líderes do ecossistema
de inovação do Oeste do Paraná.
O anúncio oficial dos ganhadores
foi feito em evento, em Medianeira, dias atrás, o Link SRI, que reuniu empresas âncoras e startups.
O prêmio é parceria do SRI com
Sebrae e Senai.
Com o fertilizante Salus Magis,
a Nutriagro venceu na categoria
Inovação de Produtos para Médias
e Grandes Empresas – no total, o

Inova Oeste conta com seis categorias. O presidente da Coopavel,
Dilvo Grolli, reuniu profissionais
da Nutriagro e das áreas de tecnologia e inovação da Coopavel, durante
reunião do Conselho de Administração, para ressaltar a importância
da conquista.
“A Nutriagro é uma empresa
nova e que, atenta às inovações e às
possibilidades que ela oferece, traz
ao mercado soluções altamente eficientes e de excelente resultado aos
produtores rurais”, afirmou Dilvo,
citando a importância estratégica
de uma coordenadoria de inovação
recentemente criada que passa a
apresentar soluções que levarão a

O gerente da Nutriagro, Cassio Bassi, informa que o Salus
Magis é da família dos protetores e indutores de resistência.
O fertilizante nasceu avaliando
outros ativos que algumas empresas de químicos adicionam
às misturas de fungicidas para
melhorar a aplicação dessa
substância nas lavouras de trigo, milho e soja.
“Avaliamos como esses outros itens trabalhavam, quais
eram as suas limitações, então conseguimos perceber que
a maioria são itens de contato,

com limpeza externa da folha.
E o Salus Magis vem para potencializar a ação de fungicidas, mas
fomos além”, informa Cassio.
Outros fatores foram agregados ao fertilizante, como
compostos salicílicos que ajudam no controle da regulação
hormonal da cultura.
O fertilizante regula o equilíbrio da planta de dentro para
fora. Ocorre então uma primeira
ação externa, com higienização
e sanitização, e a partir disso a
planta começa a absorver os nutrientes para que a partir do seu
interior consiga se manter mais
sadia, vigorosa e uniforme.
O Salus Magis, que apoia a planta em seus processos metabólicos, tem adicionais de nutrição,
a exemplo do nitrogênio que
contribui na penetração desses
itens na folha e é um macronutriente fundamental a todas as
cadeias da planta.

O fertilizante premiado no
Inova Oeste conseguiu unir nutrição, tecnologia de regulação hormonal e produtividade.
Em áreas de trigo nas quais ele
foi usado, na região de abrangência da Coopavel, a produtividade média foi incrementada
entre 15 e 25 sacas por hectare.
Outra característica do produto: ao fazer a planta aproveitar ao máximo a genética produtiva há avanços ambientais.
O Salus Magis tem doses menores e junto aos fungicidas
melhora performance exigindo
menos aplicações, com redução
de impacto nessas áreas.
Segundo o agrônomo da Nutriagro, Jhonatas Alves Ribeiro,
os trabalhos a campo mostraram que o Salus Magis traz incrementos importantes em enraizamento e em sua atuação de
inumo-estimulação na defesa
da planta.

Dilvo com profissionais da Nutriagro e da
área de inovação da Coopavel
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PACHECO DIZ QUE PARANÁ É FONTE
DE BONS EXEMPLOS PARA O BRASIL

zação de 30% do real frente ao dólar
apenas em 2021 e a polarização que
dividiu o País.
Pacheco ressaltou que o único
caminho possível para a reconstrução nacional é a democracia.
“Precisamos de união, de respeito
entre as instituições e do compartilhamento de aspirações e objetivos”. O presidente reconheceu que
há avanços importantes em curso
e citou entre eles a lei de responsabilidade fiscal/teto de gastos públicos, reformas trabalhista e previdenciária, aprovação de marcos
legais, entre eles do gás e das ferrovias, nova lei de licitações, lei das
vacinas, que ajudou no combate à
pandemia, e as recentes aprovações
da PEC que disciplina os precatórios, criação do Auxílio Brasil e do
projeto de desoneração da folha
para 17 setores.

AGRONEGÓCIO
Pacheco, um dos nomes cotados como possível terceira via
na sucessão presidencial, destacou aspectos associados ao agronegócio. Ele pontou que o Brasil
tem 66,3% de sua área territorial
em estado natural, maior do que
qualquer outro país no mundo.
Ele lembrou que 85% da matriz energética nacional é limpa, que 99% das propriedades rurais já estão cadastradas no CAR
e de leis ambientais rigorosas.
Apontou, no entanto, o desafio
de vencer o desmatamento ilegal,
que é provocado por foras da lei.
Pacheco acredita que 2022 trará desafios nos campos político e econômico e garantiu entender a urgência
das reformas administrativa e tributária.

Líderes dos mais diferentes setores
recepcionaram o presidente do Senado

“O Brasil precisa aprender e conhecer com o Brasil. E o Paraná, a
exemplo de outros estados, é uma
fonte de bons exemplos em diversas áreas econômicas e produtivas”,
afirmou o presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco, em encontro com
empresários e líderes no Auditório da FAG, em Cascavel. O evento
contou com a presença de outros
três senadores: Acir Gurgacz, Irajá Abreu e Weverton Rocha. Rodrigo veio à cidade a convite da Acic e
Fundação Assis Gurgacz com apoio
da Caciopar e G8.
26
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Ao citar o dinamismo do Paraná, Rodrigo Pacheco acentuou que
a soma de bons exemplos, do Brasil que trabalha e produz, fará do
País uma grande nação no futuro.
“O Paraná é um estado evoluído,
resultado do esforço e talento de
um povo dedicado ao trabalho, associativismo e cooperativismo”.
O presidente do Senado disse que
o Brasil tem inúmeras dificuldades
em áreas como educação, saúde, infraestrutura e segurança pública.
Ele acentuou também o desemprego, aumento da inflação, desvalori-

Rodrigo Pacheco, durante diálogo com líderes
dos mais diferentes setores produtivos
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SIPAT

TAMANHO DO AGRO
O presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, apresentou alguns números que mostram a força do
agro

brasileiro

e

paranaense.

A safra de 2022 deverá crescer
15% em comparação à atual e o Paraná, o segundo maior produtor,
deverá colher 42 milhões de toneladas de grãos – o estado tem
apenas 2,3% do território nacional.
O Paraná é líder na produção de
carnes e em 2020 somou o segundo maior Valor Bruto de Produção,
com R$ 128 bilhões – atrás apenas
do Mato Grosso, com R$ 134 bilhões.

Pela primeira vez, o VBP do País vai
ultrapassar a marca de R$ 1 trilhão.
Dilvo falou também da força do Oeste, onde estão seis das
maiores cooperativas brasileiras.
“E aqui também estão oito dos 14 municípios bilionários do Estado no VBP”.
O presidente da Coopavel agradeceu
Pacheco pela aprovação da desoneração da folha de pagamentos que beneficiará 217 cooperativas brasileiras.
Por sua vez, o presidente da Acic, Genesio Pegoraro, apontou a importância de harmonia entre os poderes e da
urgência na aprovação de reformas
indispensáveis para tornar o Brasil mais atrativo a investimentos e
ao empreendedorismo.

PRATICAMOS A PROTEÇÃO À VIDA

O presidente da Coopavel, Dilvo Grolli,
falou sobre o agro
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A Sipat (Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho)
deste ano na Coopavel aconteceu
entre os dias 22 e 26 de novembro,
de forma corporativa.
A cooperativa teve uma semana muito intensa de ações prevencionistas diversificadas, atingindo milhares de colaboradores.
Aconteceram exposições, ações de
saúde, intervenções de personagens,
palestras presenciais e no formato on-line, entre outras atividades.
As ações foram desenvolvidas mantendo-se todos os cuidados em relação à pandemia da Covid-19.
O engenheiro de Segurança do Trabalho, Itamar Cassol,

destaca que o tema da Sipat deste ano foi Proteção à vida e foi
cuidadosamente
definido
por
uma equipe envolvida no evento.
“Esse assunto é importante tanto
para aplicação no trabalho como
fora dele”, segundo Itamar.
Acompanhe
alguns
momentos do evento por meio de fotos registradas pelo setor de segurança no trabalho da Coopavel.
“Aproveitamos para reforçar a importância de uma reflexão individual sobre como estamos praticando proteção à nossa vida.
Nossa cooperativa está fazendo
a sua parte, faça a sua também”,
destaca Itamar.
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RECEITAS COM COOPAVEL

BERINJELA RECHEADA
COM FRANGO
INGREDIENTES
• 1 berinjela grande
• 150 gramas peito de frango Coopavel
• 1 tomate picado
• 2 colheres (sopa) pimentão picado
• 1 cebola pequena picada
• 1 colher (sopa) molho de tomate
• A gosto salsinha, sal e pimenta preta
MODO DE PREPARO
Corte a berinjela ao meio, retire o miolo com ajuda
de uma faca e pique-o. Grelhe o frango e depois de
pronto, desfie com auxílio de um garfo. Refogue a
cebola, pimentão e o frango desfiado. Acrescente o
miolo da berinjela cortadinho, o tomate, o molho e
os temperos. Deixe cozinhar rapidamente.
Recheie as berinjelas. Coloque as metades em uma
forma com um dedinho de água e asse-as no forno
por cerca de 20 minutos ou até estarem macias.

BISTECA SUÍNA COM MOLHO DE
TANGERINA E FAROFA DE ABÓBORA
CARNE
• 4 bistecas Coopavel (150g cada)
• Sal e pimenta a gosto
• 1 dente de alho ralado
• 2 colheres de sopa de cebola ralada
• 1 colher de sopa de azeite
Tempere e deixe marinar.
MOLHO
• Suco de 3 tangerinas bem maduras
• 50ml de caldo de legumes
• 1 colher de sobremesa de amido de milho dissolvida
no suco
• 1 colher de sopa de manteiga
• 1 colher de sopa de açúcar
Leve ao fogo até ficar formar um caldo encorpado.
Grelhe ou frite as bistecas junto com a marinada. Jogue
o molho quente por cima.
FAROFA
• 3 xícaras de farinha de mandioca (a melhor possível)
• 1 xícara de abóbora cozida “al dente”
• 3 colheres de sopa de manteiga
• 1 cebola picada finamente
• Sal a gosto
Frite a cebola no azeite, junte a farinha até ficar dourada
e acrescente a abóbora quente no fim.
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