


inalizamos mais um ano com resultados positivos que ressaltam a participa-
ção e comprometimento dos nossos associados, colaboradores e parceiros.  

A Cooperativa cresceu 25% em comparação a 2010, impulsionada pelos bons 
preços das commodities agrícolas, mercado avícola e pelos resultados dos inves-
timentos que realizamos na diversifi cação e na agroindustrialização. 

Chegamos a um faturamento de R$ 1,388 bilhão e um resultado líquido de R$ 
42 milhões, e as sobras do exercício à disposição dos cooperados foram o dobro 
de 2010. 

Destacamos também importantes investimentos que foram realizados como 
na Unidade Industrial de Soja e a parceria com a Cooperativa Coagru, na criação 
da Unitá, que vai promover oportunidades de crescimento para os associados da 
nossa região. 

Mantivemos os investimentos nas nossas atividades de agricultura, avicultura, 
suinocultura, piscicultura e bovinocultura de leite, que garantem a sustentação 
com qualidade de vida, para as famílias dos nossos associados. 

Além de promover o desenvolvimento econômico dos nossos cooperados, 
também investimos na capacitação das pessoas, onde promovemos cursos e 
treinamentos para os Comitês Educativos, Grupos Femininos, Grupos de Jovens, 
dias de campo, eventos técnicos, que auxiliam na profi ssionalização dos produ-
tores rurais. 

Para 2012, continuaremos trabalhando empenhados e com a responsabilidade 
de alcançar bons resultados, para manter as atividades e o desenvolvimento dos 
associados. 

Agradecemos ao nosso Deus Criador, a participação de todo o nosso quadro 
social, os colaboradores e parceiros e acreditamos na mesma dedicação para 
esse ano, mantendo assim o crescimento das atividades da Copacol.   

Valter Pitol
Diretor Presidente

Mensagem do Conselho de Administração
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Registramos o número de 
4.672 associados, que par-
ticipam das atividades de 
agricultura, avicultura, suino-
cultura, piscicultura e bovino-
cultura de leite.

Quadro Social
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Os investimentos na industrialização da matéria prima 
produzida, colaboraram para que a Cooperativa termi-
nasse o ano com a participação de 6.926 colaboradores. 

Colaboradores



Relatório do Conselho de Administração 2011         07      

As culturas de soja e milho tiveram bons índices de 
produtividade que possibilitaram uma melhor rentabili-
dade para os produtores. 
Esses resultados também foram possíveis devido a 
profi ssionalização dos associados que investiram nas 
culturas e aproveitaram o suporte que a Cooperativa 
oferece, para melhorar o desempenho produtivo. 

Agricultura
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O café alcançou bons índices de produtivi-
dade, destacando a profi ssionalização dos 
cafeicultores que participaram de vários trei-
namentos e eventos como o Café Tech Show.

O trigo registrou uma queda de produção devido as 
condições climáticas que prejudicaram a cultura. 
Também houve desestímulo da produção devido as 
difi culdades de comercialização.



Responsável por garantir mais renda aos 
associados, a avicultura teve um ano bom, 
com resultados positivos. Para aumentar a 
participação de mais produtores, foram aber-
tas em 2011, as inscrições para a ampliação 
e construção de novos aviários.
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Avicultura



Para garantir a qualidade dos pintainhos fornecidos 
pela Cooperativa aos avicultores integrados, a 
Copacol realiza o processo próprio de incubação. 
A qualidade também faz parte do processo de 
preparação das rações, que atende toda a demanda 
da Cooperativa. 
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O ano de 2011 foi marcado pela 
ampliação do mix de produtos, 
com  lançamentos que permi-
tiram o aumento de 15% do 
faturamento com as vendas.
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O mercado internacional teve bons 
preços durante o ano. Destacamos a 
China que  representou 25% de todo o 
volume exportado pela Cooperativa.       



A suinocultura vem registrando um crescimento 
devido aos  investimentos realizados nas UPL´s 
(Unidade de Produção de Leitões) de Formosa 
do Oeste e Jesuítas. 
Esses investimentos possibilitaram um maior nú-
mero de produtores terminadores na atividade e o 
aumento da produção entregue na Frimesa.
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Suinocultura
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Foram realizados investimentos signifi cativos no Abate-
douro de Peixes para ampliação do volume de abate e 
automação dos processos, com destaque para a insta-
lação de um giro freezer, uma balança classifi cadora e 
a construção de tanques de depuração. Os produtores 
também melhoraram os seus índices zootécnicos, com 
destaque para a conversão alimentar, que resultou no 
aumento da remuneração paga aos produtores. 

Piscicultura
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Com objetivo de promover o cresci-
mento dessa atividade, a Cooperativa 
investiu na construção da UPBN (Uni-
dade de Produção de Bezerras e No-
vilhas). A unidade foi construída com o 
propósito de recriar bezerras recebidas 
das propriedades dos associados a 
partir dos 15 dias de vida, para poten-
cializar a atividade e aumentar a renta-
bilidade dos produtores integrados. 

Bovinocultura de Leite
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A Cooperativa conta com 5 lojas localiza-
das na sua região de atuação, que ofere-
cem produtos diversifi cados com qualidade 
e segurança para os clientes. 

Supermercado



Visando o crescimento integrado de todas as atividades 
dos associados, a Cooperativa inaugurou no dia 26 de 
janeiro de 2012, a Unidade Industrial de Soja. 
O novo negócio vai promover a industrialização da soja 
com objetivo de agregar valor a produção dos Cooperados. 
Com investimentos de 80 milhões de reais, a indústria tem 
capacidade para esmagar 1.800 toneladas de soja por dia, 
com 60 empregos diretos. 
O novo empreendimento é responsável por fornecer toda 
a produção de óleo e de farelo de soja que as fábricas de 
rações necessitam, para atender as atividades de avicultu-
ra, suinocultura, bovinocultura de leite e a piscicultura.
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Unidade Industrial de Soja
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A Cooperativa realiza um papel impor-
tante na arrecadação de tributos, que 
são recolhidos pelos governos Estadual 
e Federal, onde os mesmos retornam 
em benefício da sociedade.

Impostos
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Os Comitês Educativos são compostos 
por 400 associados que são responsáveis 
por aproximar os cooperados do dia a dia da 
Cooperativa, através de reuniões que são 
realizadas durante o ano. 

Entre as informações que foram repassa-
das destacam-se o mercado agrícola, clima 
e tecnologia de produção. Os integrantes 
também têm a oportunidade de participar de 
programas de desenvolvimento, para aprimo-
rar as funções e habilidades de liderança. 

Formado por 200 integrantes, 
os Grupos de Jovens de Cafe-
lândia, Nova Aurora, Jesuítas e 
Formosa do Oeste, participaram 
de treinamentos, reuniões, visitas 
técnicas, eventos ligados ao 
cooperativismo e ações sociais. 

Responsabilidade Social

Comitês

As 900 mulheres que fazem 
parte dos 23 Grupos Femininos da Copacol, 
participaram de várias atividades de desen-
volvimento proporcionadas pelo programa.

Foram desenvolvidas ações sociais 
que refl etem em uma melhor 

qualidade de vida e cidadania, para
as comunidades onde vivem.  

Grupos Femininos

Grupo de Jovens
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A Copacol e a Syngenta pro-
moveram a 10ª edição do Projeto 
Escola no Campo. O Programa é 

realizado anualmente e contou com 
a participação de 1.085 alunos, das 

quartas séries de 29 escolas da 
área de atuação da Cooperativa. 

O projeto visa orientar as crian-
ças e adolescentes sobre o uso 

adequado de agrotóxicos e a de-
volução das embalagens vazias, 

promovendo assim uma maior 
conscientização em relação à pre-

servação do meio ambiente. 

Promovido pela Copacol 
em parceria com o Sescoop/
PR e as escolas dos municí-
pios da área de atuação da 
Cooperativa, o Cooperjovem 
visa inserir o cooperativismo 
nas salas de aula. 

Participaram do programa 
513 pessoas entre alunos e 
professores, que trabalharam 
técnicas educativas com base 
nos princípios cooperativistas. 

Cooperjovem

Escola no Campo

Responsabilidade Social
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O Proerd (Programa Educacio-
nal de Resistência às Drogas e à 
Violência) realizado pela Polícia 
Militar, em parceria com a Copa-
col e Prefeituras da região desde 
2004, consiste em uma ação volta-
da à prevenção do uso de drogas e 
à violência entre estudantes. 

Participaram 492 alunos dos 
municípios de Formosa do Oeste, 
Jesuítas, Iracema do Oeste, Nova 
Aurora e Cafelândia.

Proerd

O programa tem o objetivo de 
contribuir para o desenvolvimento 

profi ssional dos jovens e adolescen-
tes, oportunizando a sua inserção no 

mercado de trabalho. A Copacol ao 
longo dos últimos cinco anos já 

capacitou e deu oportunidade do 
primeiro emprego a 139 jovens. 

Outro projeto que teve início foi o 
programa Jovem Aprendiz Industrial, 

com a participação de 14 jovens.

Jovem Aprendiz 
Cooperativo

Responsabilidade Social
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DEMONSTRATIVOS DOS INVESTIMENTOS SOCIAIS
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IMOBILIZAÇÕES EFETUADAS EM 2011
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31/12/2011 E 31/12/2010
BALANÇO PATRIMONIAL

VALORES EXPRESSOS EM REAIS (R$)

As Notas Explicativas da Diretoria, são partes integrantes das Demonstrações Contábeis.
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As Notas Explicativas da Diretoria, são partes integrantes das Demonstrações Contábeis.

Cafelândia-PR, 31 de dezembro de 2011

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31/12/2011 E 31/12/2010
BALANÇO PATRIMONIAL

VALORES EXPRESSOS EM REAIS (R$)
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DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS ENCERRADAS EM 31/12/2011 E 31/12/2010
VALORES EXPRESSOS EM REAIS (R$)
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC 2011 E 2010
FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
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NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011
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Cafelândia-PR, 31 de dezembro de 2011.
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ilmos. Srs. 
Membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal da
COPACOL - Cooperativa Agroindustrial Consolata
Cafelândia - Paraná

Examinamos as demonstrações contábeis da COPACOL - Cooperativa Agroindustrial Consolata, que com-
preendem o balanço patrimonial em 31 de Dezembro de 2011 e as respectivas demonstrações das sobras ou 
perdas, das mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para o exercício fi ndo naquela data, assim 
como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis
A administração da Cooperativa é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determi-
nou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em 
nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas 
requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com 
o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos 
valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem 
do julgamento do auditor incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessas avaliações de risco, o auditor considera os controles 
internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da Entidade para 
planejar procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias. Uma auditoria inclui, também, a 
avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela 
administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam a posição patrimonial e fi nanceira 
da COPACOL - Cooperativa Agroindustrial Consolata em 31 de Dezembro de 2011, o desempenho de suas 
operações e os seus fl uxos de caixa para o exercício fi ndo naquela data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil.

Cascavel, 13 de Janeiro de 2012.
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós, membros do Conselho Fiscal da COPACOL – Cooperativa Agroindustrial Consolata, 
examinamos as demonstrações contábeis e as notas explicativas sobre o exercício fi ndo 
em 31 de dezembro de 2011. 

Baseados em nossos trabalhos e no da Auditoria Externa e seu parecer, nos esclare-
cimentos prestados pelos Diretores e Supervisor Contábil, bem como nos relatórios a 
nós apresentados e nos acompanhamentos realizados por este Conselho durante todo 
o exercício, somos de parecer que as demonstrações contábeis refl etem a posição da 
cooperativa naquela data. 

Portanto, recomendamos à Assembleia Geral Ordinária a sua aprovação. 

Cafelândia, 13 de janeiro de 2012. 
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Metas para o Exercício de 2012

 Concluir a construção do Abatedouro de Aves junto a Unitá;

 Construir nova Fábrica de Rações;

 Construir nova Unidade de Matrizeiros de Recria;

 Construir novo Incubatório;

 Ampliar a capacidade de recepção/secagem de cereais;

 Ampliar a capacidade de armazenagem de cereais em 120 mil toneladas;

 Implantar estrutura para abastecimento da frota;

 Implantar estrutura para produção de alevinos;

 Ampliar a rede de Supermercados;

 Implantar Central de Tratamento de Resíduos Sólidos.

Previsão orçamentária para o exercício de 2012




