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Apresentação
Relatório Coplana 2007

Prezado (a) Cooperado (a),

O Conselho de Administração da Coplana publica o Relatório de Gestão - Exercício 2007, 
documento que contém as iniciativas da Cooperativa durante o ano, as peças contábeis e suas 
devidas explicações, as principais realizações, os objetivos para 2008, assim como as diretrizes 
e os princípios com os quais a Coplana atua. 

O Relatório de Gestão é uma ferramenta que dá conhecimento a toda a sociedade sobre a 
atuação da Cooperativa e, principalmente, serve para o cooperado acompanhar a trajetória 
da Coplana. É relevante que seja analisado, pois conhecer esta dinâmica é o melhor caminho 
para que o cooperado possa intensificar sua participação e contribuir para a evolução de todo 
o sistema. 

As informações aqui contidas são o fruto de um esforço concentrado do Conselho de Adminis-
tração e gestores, em exercitar a transparência nas ações e a competência necessária para a 
sustentabilidade da Cooperativa e, conseqüentemente, dos negócios dos cooperados.

O ano de 2007 teve importantes momentos dentro da Coplana, mas, é preciso destacar aqui, 
um dos inúmeros trabalhos dos conselheiros, cooperados e superintendência, culminou na divul-
gação da missão, visão e valores, definições que poderão ser vistas nesta publicação. Mesmo 
a Coplana tendo, em sua rotina, os princípios da ética e profissionalismo, restava definir, com 
precisão e clareza para a equipe e sociedade, os conceitos sobre os quais ela se desenvolve. 
Para isso, foi feito um profundo estudo da vocação da Cooperativa, quais os objetivos de curto, 
médio e longo prazos pretende alcançar, além do caminho que irá percorrer para isso.   

Em mais um ano, a Coplana e cooperados superaram as variações do mercado, que resultaram 
em um preço da matéria-prima, cana-de-açúcar, aquém das expectativas do setor. Ao atuar no 
mercado do agronegócio, produtores enfrentam, historicamente, altos e baixos na rentabilidade 
dos produtos.  E, dessa forma, a organização por meio da Cooperativa torna-se um suporte 
para os negócios e uma maneira de viabilizar a atividade e seu desenvolvimento. 

Preocupada com isso, a Coplana trabalha com planejamento, investimento em tecnologia e na 
gestão de pessoas para atender ao cooperado e promover a sustentabilidade. 

Roberto Cestari
Presidente
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Relatório Coplana 2007

Retrospectiva do Setor

O Brasil em 2007

O ano de 2007 foi marcado pelo aquecimento da economia brasileira e o aumento da oferta de crédito.  
O volume de todas as instituições financeiras, nesta área, alcançou, em outubro, a marca de 34% do Produto 
Interno Bruto (PIB), ou R$ 880 bilhões. Este foi o maior volume desde junho de 199�, segundo o Banco Central, 
quando havia registrado 34,7% do PIB. 

Entretanto, o mundo foi surpreendido por dois solavancos econômicos. A turbulência nas bolsas asiáticas, 
em fevereiro (com baixa repercussão), e a crise imobiliária dos Estados Unidos. Os americanos começaram 
a atrasar ou deixar de pagar a hipoteca da casa própria, o que refletiu nas empresas do setor e em um 
cenário preocupante nos EUA, o que deixou os mercados mundiais em estado de alerta.

Em janeiro, o governo federal brasileiro anunciou o Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), prevendo 
investimentos de quase R$ �0� bilhões até 2010. O plano cortou menos gastos que o esperado e os investi-
mentos priorizaram a infra-estrutura. 

Em maio, Bolívia e Petrobras negociaram o valor a ser pago à empresa brasileira pela nacionalização das 
refinarias. Dos US$ 200 milhões cogitados, inicialmente, a Petrobras conseguiu US$ 112 milhões, depois de 
investir US$ �0 milhões em melhorias e ter adquirido os ativos em 1999 por US$ 10� milhões.

Em novembro, o governo federal anunciou um novo campo de petróleo e gás natural na Bacia de Santos, que 
poderia ter reservas entre � e 8 bilhões de barris de petróleo e gás. Depois do anúncio, as ações da Petrobras 
passaram a puxar a alta da Bovespa, chegando a registrar valorização de 10% em um único dia.

O Brasil iniciou 2007 com o apagão aéreo. A crise ocorreu depois do acidente com um avião da Gol no 
final de 2006, que expôs a vulnerabilidade do setor. Operação padrão dos controladores de vôo, atrasos, 
cancelamentos e insegurança do usuário quanto ao sistema compõem o quadro de 2007, que ainda contou 
com o fim das operações da BRA.  

No dia 1� de maio, o dólar rompe a barreira psicológica dos R$ 2,00 e termina o dia cotado a R$ 1,982. 
Viagens para o ex-
terior e a compra de 
produtos importados 
aumentam e os pro-
dutos de exportação 
amargam quedas na 
remuneração. 

Em dezembro, o Sena-
do derruba a proposta 
do governo de pror-
rogar a CPMF - Con-
tribuição Provisória 
sobre Movimentação 
Financeira até 2011.
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Retrospectiva do Setor

O saldo da balança comercial brasileira do agronegócio de 2007 atingiu o recorde de US$ �9,7 bilhões, alta 
de 16,4% sobre os US$ 42,7 bilhões de 2006. As exportações dos produtos ligados ao setor agropecuário 
aumentaram 18,21% no mesmo período, de US$ 49,4 bilhões para US$ 58,4 bilhões. Já as importações 
relacionadas ao agronegócio cresceram 29,85%, de US$ 6,7 bilhões para US$ 8,7 bilhões.

Os produtos mais exportados foram soja e carnes. A soja continuou em primeiro lugar nas vendas para o 
exterior, crescendo 22,3% em relação a 2006 e sendo responsável por US$ 11,38 bilhões. Já a carne teve 
um aumento superior a 30,7%, passando de US$ 8,6 bilhões em 2006 para US$ 11,29 bilhões no ano 
passado. 

Mesmo com uma balança comercial 
positiva, as exportações de álcool di-
minuíram 14% - de 3,6 bilhões de litros 
em 2006 para 3,2 bilhões de litros em 
2007, de acordo com a Unica (União 
da Indústria da Cana-de-Açúcar). O 
consumo interno permaneceu em alta, 
motivado pelos carros bicombustíveis, 
que representaram quase 90% dos 
veículos novos produzidos no país. Em 
2007, o consumo de álcool hidratado 
chegou a 1/� do consumo da gasolina 
e, segundo projeções feitas pelo go-
verno, o consumo de álcool hidratado, 
internamente, vai ultrapassar a gasolina 
em 2016. 

O agronegócio continua sendo, portanto, o grande responsável pelo movimento da economia brasileira e 
responde por um em cada três reais gerados no país. Com �88 milhões de hectares de áreas agricultáveis, 
dos quais 90 milhões ainda não foram explorados, o país tem vocação natural para a agropecuária e todos 
os negócios relacionados às suas cadeias produtivas. 

A safra de cana-de-açúcar
Remuneração menor 

No início da safra, o setor sucroalcooleiro estava estimulado com as expectativas de crescimento nas expor-
tações e de melhor remuneração da cana. As previsões falavam em até � bilhões de litros de exportação de 
álcool. Entretanto, as previsões não se confirmaram. Em parte, devido à maior produção de etanol a partir 
do milho no mercado norte-americano. 

Os preços sofreram uma redução ao longo do período. Maio registrou remuneração de R$ 0,2632/kg de 
ATR. Junho - R$ 0,2299/kg de ATR e outubro, o menor preço - R$ 0,2174. No acumulado até dezembro, o 
ATR alcançou R$ 0,2423. Neste mesmo período de 2006, o valor era de R$ 0,3531,  o que representa uma 
variação para baixo de 31%.

No mercado externo, o preço do açúcar diminuiu no ano passado, chegando a US$ 263 por tonelada, contra 
US$ 327 em 2006. O valor do m³ do etanol proveniente de cana caiu de US$ 587, em 2006, para US$ 
�2� em 2007. 

Agronegócio brasileiro bate recorde em 2007
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Retrospectiva do Setor

Produção

Na safra 07/08, a região Centro-Sul foi responsável por uma colheita superior a 426,6 milhões de toneladas 
contra 372,7 milhões de toneladas da safra 06/07, o que corresponde a um aumento de 14%. 

Esta foi uma safra alcooleira, já que o mix de produção ficou em 55,59% para o álcool, contra 44,41% 
para o açúcar. Na safra anterior, os percentuais eram praticamente os mesmos (50,57% - álcool e 49,43% 
- açúcar). A produção maior de álcool foi puxada, principalmente, pelo mercado interno, atendendo à frota 
de carros bicombustíveis.  

Em relação ao ATR (Açúcar Total Recuperável) também ocorreu um crescimento - de 12,86%. Na safra 07/08 
o ATR ficou em 61,8 milhões de toneladas. Já na safra anterior, esse número havia sido de 54,7 milhões de 
toneladas.

Ao todo, foram produzidos 19,9 bilhões de litros de álcool, ou 24,4% a mais que os 16 bilhões de litros da 
safra passada. O álcool hidratado teve aumento mais significativo - de 40,18%, passando de 8,9 bilhões 
de litros (06/07) para 12,6 bilhões de litros (07/08).  

No caso do açúcar, a produção no Centro-Sul foi praticamente a mesma, com um crescimento de 1,4%. Na 
safra 06/07 haviam sido produzidos cerca de 25,8 milhões toneladas contra 26,1 milhões de toneladas da 
07/08. 

Comparativo por estados 

O Estado de São Paulo colheu na safra 
07/08 mais de 292 milhões de toneladas de 
cana, produzindo 19 milhões de toneladas 
de açúcar e mais de 1� bilhões de litros de 
álcool – anidro e hidratado. Em segundo lugar, 
na produção de cana da região Centro-Sul, 
vem o estado do Paraná com �0,2 milhões 
de toneladas, seguido por Minas Gerais, com 
��,� milhões.   

De acordo com estatísticas governamentais, 
há no país 367 usinas em funcionamento, 
das quais 16 produzem somente açúcar, 78 
produzem álcool e o restante, os dois pro-
dutos. O Centro-Sul concentra 78% do total 
de unidades instaladas e responde por 91% 
do álcool produzido.
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Retrospectiva do Setor

Safra de grãos

A produção de grãos em 2007 
(safra 06/07) foi de 133 
milhões de toneladas e teve 
um crescimento de 13,7% se 
comparada aos números ob-
tidos em 2006 - 117 milhões 
de toneladas, segundo dados 
divulgados pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística). Dados regionais 
das safras de amendoim, milho 
e soja serão analisados nas 
próximas páginas. A seguir, 
informações do Brasil. 

A produção de amendoim so-
freu queda de 22%. Passou de 
11 milhões de sacos de 25 kg, 
na safra 05/06, para 9,7 milhões na safra 06/07. No Estado de São Paulo, a produção foi de 7,3 milhões 
de sacos (safra 06/07) contra 8,6 milhões da safra anterior. 

Soja e milho foram responsáveis por 82% da produção total de grãos, apresentando um crescimento na 
área plantada (20,6 milhões de hectares destinados à soja e 9,2 milhões de hectares ao milho). A produção 
de soja alcançou, aproximadamente, 60 milhões de toneladas nesta safra. Já a produção de milho foi de 
�1 milhões. 

No que diz respeito às exportações de milho, houve um aumento de 178%, ou seja, saltou de 3,9 milhões 
de toneladas em 2006 para 10,9 milhões em 2007. O preço médio subiu 47%, de US$ 117 a tonelada em 
2006 para US$ 172 em 2007. 

O mercado europeu é o maior comprador dos produtos agropecuários nacionais. Os países da União Euro-
péia compraram cerca de US$ 21 bilhões em 2007, um aumento superior a 31% em relação a 2006, que 
registrava US$ 16 bilhões. 

Existe um aumento pela procura de alimentos por países como China e Índia, que estão consumindo cada vez 
mais. Outro motivo se deve ao fato dos Estados Unidos usarem o milho para a produção de etanol, o que 
favorece a exportação do produto por parte do Brasil. Dentre as maiores regiões produtoras de grãos está 
o sul com ��,9 milhões de toneladas de grãos e o Centro-Oeste, com �1,7 milhões de toneladas.

A área cultivada no país é de, aproximadamente, �7,7 milhões de hectares na safra 2007/2008. A estima-
tiva é da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa).
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Política Básica

Coplana define missão, visão e valores

Em agosto, depois de vários meses de análises, a Coplana definiu e iniciou a divulgação de seus conceitos 
de missão, visão e valores. O primeiro diálogo ocorreu com gestores e demais profissionais. Em seguida, foi 
feita a divulgação à sociedade por meio da Revista Coplana.  

Para delinear tais conceitos, conselheiros, superintendência e cooperados tiveram discussões sobre os princí-
pios éticos da cooperativa, seus objetivos e os caminhos para alcançar metas e a sustentabilidade.  Mesmo 
tendo uma atuação voltada para a ética e o profissionalismo, a definição de missão, visão e valores serve 
para a empresa colocar o tema de forma clara, com uma linguagem objetiva, que possa ser amplamente 
difundida.

Os conceitos da Coplana

Missão

Desenvolver ações que garantam um crescimento sustentável, priorizando o uso da tecnologia, 
o respeito ao meio ambiente e o incentivo à inovação, sempre através de procedimentos 
que levem a um aumento constante na percepção de valor para os cooperados e para 
todos os demais segmentos da sociedade.

Visão

Até 2010, ter no mínimo 75% do seu quadro associativo atendido em 100% das suas 
necessidades de insumos. 

Valores

Ética – Disciplina - Criatividade - Profissionalismo - Transparência nas ações - Respeito aos 
princípios cooperativistas - Estímulo ao desenvolvimento de lideranças.
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A missão, visão e valores da Coplana revelam seu perfil de atuação, comprometido com a ex-
celência nos processos, com a inovação, a sustentabilidade e a ética. Existe uma característica 
peculiar que determina sua relação com mercado e sociedade. A Coplana defende conceitos 
cooperativistas, ao mesmo tempo em que está inserida em uma economia capitalista, crescente-
mente competitiva, devido à globalização. 

Estes fatores exigem da Cooperativa uma postura que vai além do acompanhamento de tendên-
cias, mas a própria invenção do futuro. Por isso, sua missão, visão e valores devem fazer parte 
de sua rotina e integrar a ação de cada um de seus membros. 

Por isso também, seus diretores estão levando adiante uma estratégia que se baseia na gera-
ção de conhecimento pela equipe. Trata-se de uma mudança de patamar - da sociedade da 
informação para a sociedade do conhecimento, atenta e desperta aos saltos quantitativos e 
qualitativos da humanidade. 

No final de 2007, a conclusão do Curso de Autogestão, do qual participaram diretores, coope-
rados e gestores foi uma manifestação do esforço da Coplana para a promoção de avanços 
permanentes. Durante alguns meses, os participantes se debruçaram sobre os principais questio-
namentos que envolvem mercado e sociedade,  e a Coplana neste contexto. Mais que estudar 
ferramentas de gestão, os integrantes deram importantes passos para a concretização de ob-
jetivos de médio e longo prazo. 

Pensando na sustentabilidade ainda, a direção da Cooperativa tem a responsabilidade de zelar 
pela saúde de todo o sistema, otimizando seus recursos e cuidando para que todo o empreen-
dimento se desenvolva em bases seguras, nas áreas de estrutura,  de tecnologia  e financeira. 
O modelo cooperativista somente é possível com a participação ativa de seus cooperados, com 
objetivos comuns e trabalho conjunto, e para manter-se deve ser também profissional e ter re-
gras claras, que levem em conta o benefício coletivo. Seguindo esse modelo e por força de seu 
Estatuto Social e Regimento Interno, a Coplana realizou em 10/12/2007 a Assembléia Geral 
Extraordinária que eliminou os cooperados considerados inativos por não terem alcançado o limite 
mínimo de operações com a cooperativa, que no período de 01/01/2006 a 31/12/2006 foi de 
R$ 1.050,00 (hum mil e cinqüenta reais), ou seja, três salários mínimos vigentes em 31/12/2006. 
Esse procedimento continuará sendo executado segundo o Estatuto Social e o Regimento Interno. 
Assim, ressaltamos que segundo o Artigo 1� do Regimento Interno, no mês de janeiro de cada 
ano, a Coplana  notificará os cooperados considerados inativos.

Relatório Coplana 2007

Política Básica

A Coplana nos contextos social e de mercado
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Divisão Administrativo-financeira

1. Divisão Administrativo-Financeira

O setor agropecuário brasileiro, mesmo enfrentando dificuldades, característica já conhecida entre os pro-
dutores, representou 36,4% das exportações brasileiras. Do volume total exportado (US$ 58,4 bilhões), 
o açúcar representou 8,73%, o álcool - 2,53%, o complexo soja (soja, farelo e óleo) - 19,48% e o milho 
- 3,22%. Embora o açúcar e o álcool tenham apresentado um crescimento de 2,7% em sua produtividade, a 
queda no preço representou 17,6%.

Apesar deste cenário pouco favorável, podemos concluir que alguns segmentos sofreram menos dificuldades 
que outros, pois algumas commodities obtiveram melhores preços, atenuando a atual política cambial de 
valorização do real, maximizando, desta forma, os resultados de nossos cooperados. 

A Coplana, por estar inserida neste contexto, vem tentando se adaptar a estes fatores conjunturais. Desta 
forma, a Divisão Administrativo-Financeira aprimorou as políticas já adotadas desde 2006, no tocante a 
crédito e cobrança/limite de crédito, com intuito de minimizar o efeito da taxa de inadimplência.

Outro fato econômico importante foi a normatização da política de Provisão para Devedores Duvidosos (PDD), 
que estabelece critérios para a provisão de títulos em atraso, ou seja, caso os títulos não sejam liquidados, 
serão provisionados conforme tabela abaixo:

 Financiamento Rural – máximo de 360 dias 
 Duplicata – máximo de 180 dias
 Nota Promissória – máximo de 180 dias (renegociação)
 Cheque – imediata após a 2ª reapresentação e não liquidação do mesmo

Nosso PDD tem o seguinte perfil (período de 28/03/1963 a 31/12/2007):

 Financiamento Rural – 60,59%
 Duplicata – 28,20%
 Nota Promissória – 3,07%
 Cheque – 8,15%

Ressaltamos que todos estes títulos estão sendo discutidos judicialmente.

Com o aumento dos preços e volumes dos insumos agrícolas e cereais, a Coplana apresentou uma evolução 
em reais de 18,66% no seu faturamento em relação a 2006. 
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	 						Perfil	/	Faturamento 2007 2006

 Insumos 50,9% 44,8%

 Lojas/Postos Combustível 11,0% 13,7%

 Divisão Comercial 61,9% 58,6%

 Tecnologia 0,4% 0,5%

 Divisão Tecnologia 0,4% 0,5%

 Amendoim Total 28,5% 30,3%

   Amendoim MI 56,1% 60,9%

 	  Amendoim ME 43,9% 39,1%

 Milho 2,9% 2,1%

 Soja 4,6% 7,7%

 Insumos Pecuários 1,7% 0,9%

 Divisão de Grãos 37,7% 40,9%

 TOTAL DO FATURAMENTO 100% 100%

Demonstrativo de Faturamento Líquido Contábil - em R$

  2002 2003 2004 2005 2006 2007

    TOTAL 87.850.233 150.166.528 197.886.775 164.510.331 154.283.580 184.231.452

 ÍNDICE 59 100 132 110 103 123

Demonstrativo de Faturamento Líquido Contábil - em US$

(em dólar comercial de venda - média mensal)

  2002 2003 2004 2005 2006 2007

 TOTAL 29.361.427 49.485.744 68.231.681 67.878.420 71.193.608 95.668.498

 ÍNDICE 59 100 138 137 144 193

Obs.: Consideramos como faturamento líquido o resultado entre o faturamento bruto menos devoluções e abatimentos

Desta forma, o perfil do faturamento da Coplana é:

Apresentamos também a evolução do faturamento líquido nos últimos 6 anos, em reais e em dólar. Lembra-
mos que o ano de 200� está representado pelo índice 100, em função, entre outros motivos, da decisão do 
Conselho em investir para o crescimento geral da Coplana. Como podemos observar, em 2007 tivemos o 
maior faturamento em US$ da história da Coplana.

1�

Esta evolução positiva pode ser representada pelo aumento no volume e preço em US$ na comercialização 
de insumos agrícolas e pelo aumento no preço da comercialização de cereais, especialmente o amendoim.
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Divisão Administrativo-financeira

2. Endividamento

Em mais um ano, pudemos contar com a parceria das instituições financeiras, que mantiveram as linhas de 
créditos junto à Coplana. Desta forma, proporcionaram, aos nossos cooperados, condições favoráveis para 
realizações de seus negócios, através de recursos de crédito rural com encargos financeiros que, em meados 
do ano de 2007, baixaram de 8,75% para 6,75% ao ano.

A Coplana, por meio de seu fluxo de caixa, pôde maximizar seus recursos, ajustando os recebimentos e 
pagamentos, diminuindo, desta forma, a necessidade de capital de giro. Esta ferramenta, que vem sendo 
utilizada pela Coplana nos últimos anos, proporcionou mais uma vez a redução na taxa média do endivida-
mento, conforme quadro abaixo.

           Endividamento

 Ano Taxa Prazo Médio Total  Economia Curto Longo
  média a.a Vencimento milhões R$ de juros Prazo Prazo

2007 7,68% 3 anos 168,948 - 71% 29%

2006 10,06% 4 anos 146,434 - 73% 27%

              Economia Média de Juros =  R$ 3,485 milhões

Memória de Cálculo = (Total Endiv. 2006 x Tx. Média Juros 2006) - (Total Endiv. 2006 x Tx. Média Juros 2007)

3. Crédito e Cobrança
Por meio da cobrança eletrônica registrada, implantada desde 2006 para os clientes autorizados (não-coope-
rados), pudemos constatar, ao final de 2007, que do saldo devedor de duplicatas -  97,45% - representam 
duplicatas vencidas com menos de 10 dias. Os outros 2,55% representam duplicatas vencidas entre 20 e 
30 dias, as quais se encontram 100% protestadas. Lembramos que todo cliente autorizado, que estiver em 
situação de protesto, tem seu crédito automaticamente bloqueado na cooperativa.

4. Limite de Crédito
Foram revistos, em 2007, os limites de crédito para todos os cooperados. A meta é também rever os limites 
de crédito de clientes autorizados até �0/0�/2008. Como já é sabido, hoje todos os cooperados, clientes 
autorizados e funcionários possuem limite de crédito cadastrado conforme seu potencial de compras e ga-
rantias.

A análise de limite de crédito proporcionou o estreitamento nas relações, entre nossos cooperados e/ou 
clientes autorizados e as Divisões Administrativo-Financeira, Tecnologia, Comercial e de Grãos. Desta forma, 
foi possível avaliar o crédito e as garantias versus o potencial de nosso cooperado e/ou cliente autorizado, 
buscando a melhor alternativa para ambas as partes.
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5.  Recursos Humanos

Aprovado em 2006 e iniciado em 2007, o projeto na área de Recursos Humanos proporcionou aos colabo-
radores da Coplana as seguintes capacitações:

l  Mudança Comportamental

Durante os meses de agosto e setembro foram ministrados os treinamentos com foco no comportamen-
to, potencializando as habilidades de todos os colaboradores, incluindo as lideranças. Os aspectos 
trabalhados foram: motivação, comunicação, relacionamento e liderança. Neste treinamento, foram 
investidas 8 horas por colaborador e mais �0 horas para a liderança.

l  Programa �S

Entre os meses de outubro e dezembro, foram ministrados os treinamentos do Programa �S para 
colaboradores da Matriz e filiais de Guariba, Jaboticabal, Taquaritinga, Pradópolis e Dumont, pois 
na Unidade de Grãos o programa já estava implantado. O objetivo deste programa é melhorar as 
condições de trabalho e criar na empresa um ambiente de qualidade, promovendo o crescimento 
contínuo das pessoas, num aperfeiçoamento constante da rotina do trabalho e a melhoria na qua-
lidade de vida. Este programa será concluído ao longo de 2008. Até o presente momento, foram 
investidas 16 horas por colaborador.

Algumas ações que serão desenvolvidas pela área de Recursos Humanos são: criação do Banco de Talentos, 
a Gestão por Competência e Programa de Ginástica Laboral.

É importante ressaltar que este Projeto visa, além do desenvolvimento técnico, aprimorar as atitudes positivas 
e proativas de nossos colaboradores e lideranças, melhorando assim o relacionamento com cooperados e a 
empresa, ou seja, a sociedade como um todo.
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Divisão Comercial

O objetivo desta Divisão é organizar as práticas e processos comerciais, melhorando o relacionamento com 
os fornecedores e incrementar a prestação de serviços aos cooperados.

Nas Filiais iniciaram-se a reorganização e formatação de Distritos de Atuação dos Engenheiros Agrônomos, 
cuja nova função é o de Agrônomo Distrital, subordinado a uma Regional de Negócios. Com o distrito de 
atuação ordenado, conhecido e institucionalizado, a prestação de Assistência ao Cooperado é mais eficiente. 
Também as lojas contam com uma estrutura própria de administração dos negócios e das pessoas envolvidas 
neste serviço, ganhando autonomia para melhor atender aos cooperados.

A seguir, vários quadros informativos sobre nossos principais fornecedores de insumos agrícolas:

1. FERTILIZANTES

EMPRESA                             TOTAL R$ (%)

MOSAIC                                   ��

BUNGE                                    ��

YARA                                       2�

HERINGER                            5

FERTIPAR                                      2

MITSUI                                         1

OUTROS                                   1

TOTAL                                  100

2. DEFENSIVOS (Portifólio total fornecido)

EMPRESA                             TOTAL R$ (%)

BASF                                   ��

SYNGENTA                                  18

DUPONT                                       11

BAYER                            8

DOW                                     7

MILÊNIA                                        6

FMC                                  6

MONSANTO �

OUTROS �

TOTAL                                  100
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2.1 HERBICIDAS

EMPRESA                             TOTAL R$ (%)
DUPONT                                    2�
BASF                                 20
DOW                                        1�
MONSANTO                           11
MILÊNIA 8
FMC                                  8
BAYER 8
SYNGENTA �
ARYSTA �
OUTROS �
TOTAL                                  100

2.2 INSETICIDAS

EMPRESA                             TOTAL R$ (%)
BASF ��
SYNGENTA 27
BAYER 9
MILÊNIA �
FMC                                  �
DOW �
OUTROS 8
TOTAL                                  100

2.3 FUNGICIDAS

EMPRESA                             TOTAL R$ (%)
BASF �1
SYNGENTA 28
BAYER 6
MILÊNIA �
OUTROS 12
TOTAL                                  100

2007 2006 Evolução
90.972.163 69.643.604 30,63%

Evolução das vendas de Insumos Agrícolas (R$)

Observamos que esse crescimento significativo se deu em função da cultura de amendoim e, sobretudo, cana-
de-açúcar.
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Divisão de Grãos

Amendoim

O ano 2007 marcou o terceiro período consecutivo de 
produtividades menores do que as normais, devido 
a fatores climáticos. O ano se iniciou com um estoque 
de passagem baixo e, com isso, propiciou preços 
em patamares mais altos, melhorando a renda do 
produtor. Também foi marcado por menor oferta de 
amendoim no mundo. Os Estados Unidos repetiram a 
produção de 2006, que praticamente é seu próprio 
consumo; a China, com seu crescimento, limitou suas 
exportações, além de ter tido um ano caracterizado 
por problemas de qualidade, devido a excesso de 
chuvas; a África com problemas de qualidade e praticamente consumo próprio não contribuiu para oferta no 
mercado; o Brasil com uma menor produção teve um decréscimo nas suas exportações, deixando a Argentina 
como o único supridor de amendoim de qualidade para o mundo. 

A Coplana, com foco crescente na exportação de amendoim, teve seus resultados parcialmente influenciados 
pela paridade dólar/real. No decorrer do ano, o real valorizou 17%. Felizmente, a tonelada do amendoim 
experimentou um aumento de 30% nos preços em dólar.

O amendoim da Coplana se consolidou definitivamente no Mercado Comum Europeu, amparado por nossos 
sistemas de gestão de qualidade, que serão encaminhados para certificação. Posteriormente, a Coplana 
estará apta para a obtenção da Certificação ISO (International Organization for Stardardization).

No mercado interno, a expectativa de preços mais remuneradores desde o início da safra não ocorreu. Em 
busca de redução de custos, a indústria de alimentos resistiu à alta o quanto pôde. No segundo semestre, 
em função de uma expectativa de escassez, aliada à alta do mercado externo, os preços reagiram e o ano 
terminou com uma boa média de preços.  

Amendoim - Recebimento

Abaixo, a série de recebimento de amendoim na Unidade de Grãos. Além da crise de preços da Agricultura 
Brasileira como um todo, as safras 05/06 e 06/07 foram de baixa produtividade, em função de condições 
climáticas adversas.

				Safra	 00/01	 01/02	 02/03	 03/04	 04/05	 05/06	 06/07

    Sacos 25 kg 838.944 707.519 982.961 1.982.065 2.177.941 1.403.151 1.233.582

    Índice 8� 72 100 201 221 1�� 12�

Recebimento de Amendoim
COPLANA (2001 - 2007)
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Divisão de Grãos

Amendoim - Sementes

A Divisão de Grãos continuou, em 2007, com sistema de “roguing” em seus campos de sementes, que é a 
prática de examinar cuidadosa e sistematicamente o campo de produção de sementes, com o objetivo de 
remover as plantas indesejáveis. Com isto, praticamente anulou o problema de outras variedades no amen-
doim rasteiro.

				Safra	 00/01	 01/02	 02/03	 03/04	 04/05	 05/06	 06/07

    Qtd em kg 816.480 1.498.080 3.236.600 3.223.280 1.840.960 2.349.000 1.986.840

    Índice 25 46 100 100 57 72 62

Venda de Sementes - Amendoim
COPLANA (2001 - 2007)

Exportações
Como podemos ver nos quadros abaixo, a Coplana continuou dando ênfase à exportação de parte significativa 
de sua produção. O menor recebimento em 2007, com relação a 2006, não ocasionou uma diminuição linear 
na exportação em relação ao ano safra.  No ano calendário, houve um aumento na quantidade exportada, 
fato ocasionado por uma paridade melhor para exportar no segundo semestre de 2007. Segundo alguns 
analistas, as projeções para 2008 são de uma relação de câmbio melhor, que aliada a uma menor disponi-
bilidade de amendoim no mercado mundial, deverá ter preços externos mais remuneradores.

an
o 

ca
le

nd
ár

io

ano-safra

Total
ano-safra

	 	 00/01	 01/02	 02/03	 03/04	 04/05	 05/06	 06/07	 	 	

 2001 1��.000 - - - - - - 144.000 �

 2002 228.000 176.000 - - - - - 404.000 12

 2003 - �17.000 2.902.700 - - - - 3.319.700 100

 2004 - - 1.452.000 8.799.675 - - - 10.251.675 �09

 2005 - - - 5.966.125 11.719.937 - - 17.686.062 ���

 2006 - - - - 4.813.500 6.146.992 - 10.960.492 ��0

 2007 - - - - - �.2�7.722 8.870.653 12.128.375 365

  372.000 593.000 4.354.700 14.765.800 16.533.437 9.404.714 8.870.653

Total
ano

calendário
Índice

EXPORTAÇÕES DE AMENDOIM DA COPLANA 
Quantidades por ano-calendário e ano-safra (em Kg)
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EXPORTAÇÕES DE AMENDOIM DA COPLANA

 
Ano  Volume Índice Faturamento Índice Preço Médio
	 	 em	Kg	 	 em	US$	 	 US$/T	

2001 1��.000 � 101.2�0 � 70�,1�

 2002 404.000 12 255.230 9 631,76

 2003 �.�19.700 100 2.7�0.0�9 100 8��,�9

 2004 10.251.675 309 8.685.877 317 847,26

 2005 17.686.062 533 14.485.121 529 819,01

 2006 10.960.492 330 8.468.237 309 772,61

2007 12.128.375 365 12.193.504 445 1.005,37

Projetos da Área de Amendoim
No ano de 2007, continuamos na fase de amortização dos investimentos feitos anteriormente, os quais per-
mitiram ao produtor condições de permanecer na atividade. No segundo semestre, iniciamos o estudo de um 
plano diretor, que dará sustentação às futuras iniciativas para agregação de valor que a Coplana pretende 
para o amendoim.

Demos andamento aos processos de melhoria contínua. Estamos atuando na elaboração final do Manual de 
Qualidade e Operacional da Divisão de Grãos. Em conjunto com as Divisões Comercial e de Tecnologia, as 
ações para implementação do PIA - Programa de Produção Integrada de Amendoim - foram efetivadas, 
dando a configuração final para a rastreabilidade pós-colheita.

Milho
O milho no ano de 2007, como previsto, mudou o patamar de preços em relação ao ano anterior. O programa 
de produção de etanol americano induziu uma menor oferta de milho ao mundo, dando um novo valor nos 
preços das exportações brasileiras. Aliado a isso, a Europa foi surpreendida com uma seca que provocou 
quebra na safra de trigo e, na procura por um substituto, encontraram no milho não transgênico brasileiro 
a opção desejada. O Brasil passou  a ocupar o �º lugar na exportação de milho, exportando mais de 10 
milhões de toneladas, enxugando o mercado interno e alterando a paridade de preços. Esta menor oferta 
e a proximidade de um maior alojamento de aves e suínos para consumo de final de ano propiciaram um 
segundo semestre de preços em alta, com melhor remuneração ao produtor. 

O produtor que operou com a Coplana teve preços remuneradores - melhores dos que os praticados pelas 
granjas – e, logicamente, ganhos superiores ao de um produtor não cooperado. A Coplana tem uma estrutura 
de armazenagem com tecnologia e procedimentos que garantem a qualidade e uma preferência no mercado 
regional pelo seu produto. Daí, a condição de agregar valor maior por tonelada.
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				Safra	 00/01	 01/02	 02/03	 03/04	 04/05	 05/06	 06/07

    Sacos 60 kg 369.666 317.817 446.168 303.397 280.834 172.035 249.606

    Índice 82 71 100 68 62 38 56

Recebimento de Milho
COPLANA (2001 - 2007)

Soja

O ano de 2007, especificamente o segundo semestre, foi 
marcado por uma recuperação nos preços da soja. Com 
a confirmação da acentuada diminuição no volume da 
safra americana, o mercado começou a responder com 
altas, chegando a uma valorização, no ano, de 23,60% 
para a saca de 60 quilos posto-porto. Os programas de 
biodiesel de diversos países demandaram mais óleo, em 
virtude da escalada de preços do barril de petróleo, que 
atingiram preços estratosféricos, e induziram à procura 
por alternativas mais econômicas.

O volume da safra brasileira 06/07 já estava compro-
metido em grande parte. Com isto, a soja disponível no 
segundo semestre de 2007 passou a ser disputada pelas 
indústrias a preços melhores que os praticados nos portos. 
Outro fator que deve ser mencionado é que o Estado de 
São Paulo plantou menos soja em 2007. Dados da Conab 
apontaram para uma redução de 1�1.000 hectares, em 
relação ao ano anterior, o que projeta uma redução de, 
pelo menos, �00.000 toneladas.

				Safra	 00/01	 01/02	 02/03	 03/04	 04/05	 05/06	 06/07

    Sacos 60 kg 343.738 353.378 557.294 561.710 406.432 271.394 160.588

    Índice 62 63 100 100 73 48 29

Recebimento de Soja
COPLANA (2001 - 2007)
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Sementes de Soja
As vendas de sementes de soja (a cooperativa apenas repassa ao produtor e acompanha a qualidade com 
testes) espelham, pelo seu volume, a crise do setor de grãos pela qual passou o Brasil nos últimos dois anos.

				Safra	 00/01	 01/02	 02/03	 03/04	 04/05	 05/06	 06/07

    Qtd em kg 702.940 984.400 1.061.750 826.460 521.530 230.150 267.320

    Índice 66 78 100 79 49 22 25

Venda de Sementes - Soja
COPLANA (2001 - 2007)

Insumos Pecuários

O Setor de Insumos Pecuários teve um ano acima das previsões propostas. O ano de 2007 apresentou-se 
tipicamente seco, propiciando a venda de farelos em quantidades crescentes. O carro-chefe foi a polpa cítrica, 
que por ter tido uma ótima negociação com a empresa fornecedora, propiciou um repasse ao cooperado em 
preços excelentes em relação ao mercado. 

No ano, a política do setor foi de estreitamento de laços com o produtor pecuário, provendo-o de preços 
que melhorassem seu resultado econômico e uma assistência técnica efetiva. Projeta-se para o próximo ano 
um trabalho junto a Associações de Produtores para dinamizar faturamento e expandir o nome da Coplana 
geograficamente.

22



Relatório Coplana 2007

Divisão de Tecnologia

Diversas ações foram realizadas na Divisão de Tecnologia, abordadas e descritas a seguir.

Banco de Dados
Com o objetivo de dar continuidade aos trabalhos experimentais nas culturas de cana-de-açúcar, soja e 
amendoim, vários ensaios foram implantados. Podemos destacar a continuidade da parceria com o CTC, IAC, 
Embrapa, Unesp e empresas fornecedoras da Coplana. 

Fazenda Experimental
Após a reorganização da estrutura da fazenda, diversas melhorias foram obtidas. Através da parceria com 
a Embrapa/MAPA, em função do PIA – Programa de Produção Integrada do Amendoim - adquirimos uma 
moderna e completa Estação Meteorológica, que permite a obtenção de todos os dados referentes a clima, 
tais quais: chuva, velocidade do vento, umidade do solo, etc. Estes dados levantados pela estação são de 
muita valia no entendimento das interações clima e planta. Foram implantadas as áreas demonstrativas para 
a realização da IV Mostra de Tecnologia em fevereiro de 2008, com os nossos principais fornecedores de 
insumos agrícolas. Nosso volume de cana produzida sofreu uma queda, em função das condições climáticas 
adversas.

Fazenda Experimental 2007 2006

Mudas Cana (ton) �70,0 200,0
Cana Indústria (ton) �.��7,0 �.�27,0
ATR Médio 142,6 162,0
Amendoim (kg) 11.279,0 �1.2�0,0
Soja (kg) �.��8,0 7.200,0
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Engenharia Rural

Neste ano, pudemos intensificar nossos trabalhos nesta área, pois esse serviço é de grande relevância aos 
cooperados, principalmente em relação ao Georreferenciamento, em função do atendimento à Lei 10.264, 
que obriga a Certificação junto ao Incra. Iniciamos os trabalhos de campo da Usina São Martinho e assinamos 
o contrato de prestação de serviços com a Usina Santa Adélia. Esses contratos são de grande importância, 
pois a maioria das áreas destas usinas confronta com propriedades de nossos cooperados, facilitando a 
definição das divisas. Este projeto coloca a Coplana como referência no país, demonstrando o nosso pionei-
rismo e capacidade de inovação.

Segue quadro que demonstra os trabalhos realizados:

Diagnóstico Georreferenciamento

Cooperados

Fase Nº Processos Hectares

Início Escritório �0 2.1��,81

Processo Concluído �0 9.0�8,��

Enviado ao Incra �� 7.�9�,81

Certificado � 1.880,00

 

Usina São Martinho

Fase Nº Processos Hectares

Início Escritório 12 20.276,00

Processo Concluído 6 7.827,92

 

Usina Iracema

Fase Nº Processos Hectares

Início Escritório 17 �.100,00

Processo Concluído 2 1.�78,00

 

Retificação Administrativa  12  1.�00,00

Desenhos
Marcação de Curvas de Nível
Locação e Alinhamento de Pontos de Divisa
Levantamento Topografico Detalhado
Talhonamento
Desmembramento
Plotagem
Locação de Talhão

Podemos destacar ainda outros serviços prestados:
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Laboratórios

Tivemos um ano de grandes resultados neste setor, pois 
os investimentos realizados em 2006 trouxeram melhorias 
significativas, demonstrando o acerto na tomada de de-
cisão. Com uma equipe bastante enxuta, pudemos fazer 
com que o tempo médio para entrega dos resultados das 
análises de solo, que estava em torno de 12 dias úteis, 
passasse para, no máximo, � dias úteis. Outra melhoria foi 
a disponibilização dos resultados das análises pela rede, 
diretamente para a filial, fazendo com que o cooperado 
tivesse acesso a estes dados com maior rapidez. 

Conseguimos trazer para nosso laboratório todas as análises 
da Usina Santa Cruz, permitindo um forte crescimento no 
número de análises de solo realizadas (32%), importante 
para o resultado financeiro, tornando este negócio supe-
ravitário. Mantivemos o conceito “A” 
na classificação do IAC e, novamente, 
dentre 9� laboratórios avaliados, 
ficamos em 3º lugar.

Análises Laboratoriais 2007 2006
 
Solos (análise completa) 6.405 4.869 
Adubo/Calcáreo 56 46 
Textural  167 128 
Vinhaça/Torta 12 12 
Nematóide  72 �0 
Água/Leite  �2� 217 
Clínica Animal  474 630 Central de Recebimento  

de Embalagens Vazias de 
Agrotóxicos

A organização e participação da Central no �º Dia Nacional do Campo Limpo contaram com a presença de 
mais de 1.500 alunos da rede pública dos municípios onde a Coplana possui filial. Este trabalho é de grande 
relevância, pois conscientiza os jovens da importância da preservação ambiental em nossas vidas. 

Tivemos como parceiros neste evento: Inpev, FMC, Basf, International Paper, Polícia Ambiental e Cati. Outro 
evento de destaque foi a realização da Semana do Meio Ambiente, em que mais de �00 mudas de espécies 
nativas foram entregues a alunos das escolas nos municípios de Guariba, Jaboticabal, Taquaritinga, Pradó-
polis e Dumont.

Diversas visitas de integrantes de Usinas, Universidades e Rede Pública de Ensino da região aconteceram, 
demonstrando o trabalho realizado. 

Neste ano, pudemos experimentar um expressivo crescimento no volume recebido (21%), fruto de um trabalho 
focado nos postos de recebimento que enviam embalagens à nossa Central.
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Pudemos ainda concluir a transferência do computador e iniciar a transmissão de dados, diretamente do 
escritório da Central, facilitando a entrega dos recibos aos cooperados.

Projetos Ambientais
A implantação desta área pela Divisão foi um dos pontos de destaque, pois a cada dia que passa, aumen-
ta significativamente esta demanda pelos produtores rurais, até então, sem possibilidade de encontrar no 
mercado este tipo de serviço.
As � principais ações foram:

Assistência técnica ambiental aos cooperados, com orientações sobre a legislação, demar-
cação e elaboração de mapas de APPs e projetos de recomposição florestal; 
Implantação do Projeto de Recuperação de Matas Ciliares em Jaboticabal, em parceria 
com a Secretária do Meio Ambiente, Saaej e Cati. Financiado pelo Banco Mundial, este 
projeto visa a recuperação de toda a microbacia dos Córregos Rico e Tijuco;
Continuidade ao Projeto Reflorestando as Nascentes, onde foram plantadas 7.500 mudas 
em 10 propriedades rurais.

PIA - Programa de Produção Integrada de Amendoim

No início do ano, foram colhidas as três áreas implantadas em 2006, além da tabulação e análise dos dados 
obtidos em parceria com a Unesp sobre o monitoramente de tripés. Já no plantio da safra 07/08, seis áreas 
estão sendo conduzidas juntamente com nossos produtores, com o objetivo levantar dados que permitam 
definir as normas específicas que irão tratar da produção integrada. A Coplana se posicionou claramente 
sobre a necessidade de estarmos produzindo amendoim dentro deste processo e elaborou uma caderneta 
de campo, para que todas as operações de campo estejam anotadas e documentadas. Acreditamos que a 
única maneira de mantermos e ampliarmos nossos mercados é produzir de forma sustentável, com respeito 
ao meio ambiente, de forma socialmente correta e com ganhos financeiros.

X Prêmio Mérito Fitossanitário

Mais uma vez fomos premiados neste importante evento de destaque nacional. A Coplana foi premiada pelo 
Projeto Aplique Certo e o seu Gerente da Divisão de Tecnologia dentro da categoria Melhor Profissional.

IV Encontro da Cultura do Amendoim

No mês de agosto, mais uma vez, sob a responsabilidade da Coplana, Unesp e Herbae, todo o setor produtivo 
esteve reunido para discutir as tendências para a cultura do amendoim, em que  assuntos nas esferas técnicas, 
produção e de mercado foram debatidos. Mais 200 pessoas, entre produtores, pesquisadores, industriais, 
comerciantes estiveram presentes, demonstrando a importância  do evento e a liderança da cooperativa no 
setor. 

Palestras e Reuniões Técnicas

Vários eventos foram realizados, objetivando o aprimoramento dos conhecimentos técnicos de nossos agrôno-
mos, permitindo uma maior assertividade nas tomadas de decisão, em conjunto com empresas como: Milênia, 
Bayer, Basf, Syngenta, FMC, Monsanto, Arysta, Mosaic, Bunge. A equipe técnica da Coplana participou de 
64 eventos direcionados ao setor agropecuário. Também, em continuidade ao Projeto PedSyn, em conjunto 
com a Syngenta, diversas consultorias foram realizadas, permitindo o contato com profissionais do mais alto 
gabarito.

•

•

•
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Especialização na Cultura da Cana-de-Açúcar

Sob a liderança da Divisão de Tecnologia, em parceria com a Socicana, Unesp e Allcana, este projeto pode 
ser citado como um divisor no avanço do conhecimento sobre a cultura de maior abrangência para a Coplana. 
Por meio da elaboração de uma grade com 16 módulos, com ampla abordagem sobre os diversos assuntos 
de interesse no setor, e contratação dos maiores especialistas, esta especialização “in company” teve início 
em novembro de 2006. 

Durante o ano de 2007, tivemos a conclusão da 1ª turma, formada pela equipe técnica da Coplana. Também 
iniciamos a 2ª turma, formada por engenheiros agrônomos que são cooperados, com o objetivo de levar 
conhecimentos sólidos sobre a cultura. No início de 2008, será realizado um workshop para as duas turmas, 
como etapa final do curso. Ao trazer estes conhecimentos de alto nível para nossas equipes e transformá-los 
em ações, que proporcionem rentabilidade aos nossos cooperados, demonstramos nossa preocupação em 
tornar o negócio perene.

Relatório Coplana 2007

Divisão de Tecnologia

Responsabilidade Sócio-Ambiental 
Em 2007, a Coplana manteve a sua política de compromisso com a sociedade e com a preservação do meio 
ambiente. Seus gestores e técnicos basearam o trabalho, junto ao quadro social, em dois tipos de ação: a 
diminuição de impactos ambientais com a otimização de recursos materiais e naturais; e a influência direta 
na recuperação de áreas e apoio a projetos sociais. Conheça algumas destas iniciativas. 

Coplana faz encerramento de curso da Unesp 

Em junho, a aula de encerramento da disciplina de Cooperativismo da Unesp de Jaboticabal foi ministrada 
na Coplana, numa parceria também com a Coopecredi. A disciplina é oferecida a alunos de Agronomia, 
Medicina Veterinária, Biologia, Administração e Zootecnia, com a coordenação do ex-ministro da Agricultura 
e professor do departamento de Economia Rural da Unesp, Roberto Rodrigues. 

O objetivo é promover uma interação entre o ensino acadêmico e o modelo prático do cooperativismo, mos-
trando um sistema de gestão profissional, reconhecido pelos mercados brasileiro e do exterior. O evento foi 
uma oportunidade para alunos terem acesso às práticas do setor produtivo, ao mesmo tempo em que serviu 
para difundir os princípios entre um público que, em breve, irá atuar na cadeia produtiva.  

Central de Recebimento de Embalagens 

O Brasil é líder e referência mundial na destinação final de recipientes de produtos fitossanitários. Assim, a 
data foi criada com o objetivo de mostrar à sociedade a parceria existente entre vários setores da cadeia 
produtiva agrícola, como agricultores, indústrias, fabricantes, canais de distribuição, cooperativas e poder 
público, que se uniram visando a preservação e a conscientização ambiental. 

Em 2007, 9� centrais de 21 Estados do Brasil realizaram diversas ações, de acordo com dados do Inpev 
- Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias. Na Central de Recebimento de Embalagens da 
Coplana, em Guariba, aproximadamente 1.�00 crianças, jovens e professores de escolas da região parti-
ciparam do evento. A Central de Recebimento de Embalagens da Coplana foi fundada em abril de 199�. 
Até 2007, já foram contabilizados mais de seis mil toneladas de embalagens de produtos fitossanitários 
processados pela central. 

Prêmio Mérito Fitossanitário 

A Coplana recebeu, em maio, o “Prêmio Mérito Fitossanitário: Educação e Treinamento do Homem do Cam-
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po”, promovido pela Andef (Associação Nacional de Defesa Vegetal). A entidade representa 1� empresas 
fabricantes de produtos fitossanitários no Brasil. A décima edição do evento ocorreu na sede do IAC - Ins-
tituto Agronômico de Campinas. A Coplana foi premiada na categoria “Melhores Projetos de Educação e 
Treinamento de Canais de Distribuição”, devido ao trabalho desenvolvido na Central de Recebimento de 
Embalagens e no Projeto Aplique Certo. O gerente de Divisão, Adilson Penariol, foi premiado na categoria 
“Melhores Profissionais dos Canais de Distribuição”, com o mesmo projeto.  

Ambiente

Reuniões com o Secretário do Meio Ambiente

A direção da Coplana participou de reuniões com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e, em uma de-
las, o secretário Xico Graziano conheceu as iniciativas locais do Projeto de Recuperação de Matas Ciliares, 
desenvolvido pelo município, com a coordenação da Coplana e parceria da Secretaria da Agricultura/Cati 
(Coordenadoria de Assistência Técnica Integral) e Saaej - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboti-
cabal.

Graziano falou que vai classificar os municípios por meio da “nota ambiental”, de acordo com o volume de 
projetos, em execução nesta área. 

Semana do Meio Ambiente

Em junho, a Coplana organizou a “Semana do Meio Ambiente”, com o objetivo de sensibilizar cooperados, 
parceiros, sociedade e órgãos públicos na questão da preservação ambiental. 

A Divisão de Tecnologia promoveu visitas à Fazenda Experimental da Coplana e a distribuição de mais de 
�00 mudas em Jaboticabal, Guariba, Taquaritinga, Dumont e Pradópolis. A distribuição foi feita a coopera-
dos, clientes, colaboradores e estudantes. A iniciativa ocorreu em parceria com o Inpev – Instituto Nacional 
de Processamento de Embalagens Vazias – que realizou ações no Estado de São Paulo. A Coplana foi uma 
das primeiras integrantes desta iniciativa piloto. 

A Cooperativa também participou de uma mobilização no centro de Jaboticabal, visando chamar a atenção 
para os impactos da degradação do meio ambiente.  

Reflorestando as Nascentes

Em 2007, o Projeto Reflorestando as Nascentes, do qual a Coplana faz parte, completou dois anos. A Co-
operativa e outros parceiros foram homenageados numa cerimônia no dia 21 de setembro. 

 Até o final do ano, o projeto promoveu 26 plantios, com 28.213 mudas, em uma área de, aproximadamente, 
22 hectares, distribuídos em 20 propriedades. 

Cerca de 8�0 alunos de escolas municipais, estaduais e particulares, além de entidades assistencialistas 
como a Apae - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - e a Fazenda Terapêutica “Joana de Angelis” 
participaram da iniciativa.

O projeto é uma parceria entre Coplana, produtores rurais, prefeitura de Jaboticabal, Saaej (Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal), Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Centro de 
Educação Ambiental, Cati (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral), Polícia Militar Ambiental, Rotary 
Clube, Lions Clube, Coplana, Unesp de Jaboticabal, Maçonaria Harmonia e Igualdade nº5 e ONGs Mico 
Verde e Muda.
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Mata Ciliar

A Coplana coordena o projeto “Recuperação de Matas Ciliares”, elaborado pela Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente, com parceria local da Cati e Saaej. A Cooperativa também gerencia os recursos provenientes 
do Banco Mundial.  

Na região, o trabalho é desenvolvido na microbacia hidrográfica dos córregos Rico e Tijuco, importantes 
mananciais que abastecem a cidade de Jaboticabal. 

Em dezembro, diretores da Cooperativa participaram de uma reunião, organizada pela Orplana, em que 
a Coordenadora do Projeto, Helena Carrascosa, conversou com os produtores e solicitou apoio para que as 
ações da Secretaria avançassem no estado. 

Em 2007, a Coplana realizou o plantio de sete mil mudas em sete propriedades. Além do plantio, é feita a 
completa preparação de áreas degradadas e a manutenção por dois anos, período necessário para que a 
vegetação se torne auto-sustentável. 

Hospital do Câncer
Pelo quarto ano consecutivo, o Hospital de Câncer de Barretos recebeu doação do quadro social da Coplana. 
O valor doado, R$ �1.�88,82, é proveniente dos cooperados, que destinaram, ao hospital, parte de sua 
produção de amendoim, soja e milho. O cheque foi entregue no dia 18 de dezembro de 2007, pelos gerentes 
da Divisão de Tecnologia da cooperativa, Adilson Luis Penariol, e da Divisão de Grãos, Dejair Minotti, ao 
diretor da entidade, Henrique Duarte Prata. 

De acordo com Prata, “a Coplana representa um segmento muito importante. Em termos de doações, o setor 
rural tem merecido destaque.” O Hospital fechou 2007 com um orçamento de R$ 110 milhões, sendo, apro-
ximadamente, R$ 11 milhões provenientes de doações.

Concurso Cultural 

A Coplana, em parceria com a Coopecredi e a Socicana, realizou em 2007 a quarta edição do “Concurso 
Cultural Calendário do Agronegócio” 2008. O tema foi “Podemos evitar os efeitos do aquecimento global” 
e o evento de premiação teve a presença dos participantes e familiares. 

O objetivo do concurso é promover uma aproximação do público infanto-juvenil em relação ao trabalho 
realizado pela entidade. O tema proposto serviu para que os participantes discutissem com os familiares 
quais atitudes a sociedade deve ter para proteger o meio ambiente da degradação provocada pelo pró-
prio homem.

Participaram crianças e jovens entre seis e 12 
anos, inscritos nas filiais de Jaboticabal, Ta-
quaritinga, Dumont, Pradópolis e Guariba. Os 
12 autores selecionados tiveram os desenhos 
publicados no “Calendário do Agronegócio 
2008” e cada um deles foi premiado com um 
aparelho MP�. Os demais participantes, que 
cumpriram o regulamento, também receberam 
premiação.

29



Objetivos para 2008

Relatório Coplana 2007

Objetivos para 2008
Conselho de Administração

Elaboração de estudo sobre a necessidade de admissão de novos cooperados, visando o 
crescimento da Coplana.

Definição do perfil dos cooperados a serem admitidos, onde deverá ser considerado, além 
do disposto no Estatuto, a localização geográfica de sua propriedade; seu potencial de 
estabelecimento de negócios com a Coplana; sua situação econômico-financeira; seu grau 
de utilização de tecnologia agrícola; seu posicionamento cooperativista.

Elaboração e manutenção mensal de uma planilha que expresse o custo de produção das 
lavouras de cana-de-açúcar, amendoim e soja. Esta planilha deverá ser atualizada perio-
dicamente e disponibilizada a todos os cooperados da Coplana.

Elaboração de projeto de reflorestamento nas áreas de preservação permanente (APP), 
especificamente para os cooperados da Coplana, visando oferecer soluções técnico-ope-
racionais e de viabilidade financeira.

Finalizar o projeto "Conhecer os cooperados" até o final de abril, cujo objetivo é, após 
conhecer o potencial de geração de negócios de cada cooperado, oferecer condições 
para o melhor planejamento da Coplana.

Elaborar, na área Comercial, um projeto piloto visando criar condições e conhecimento dos 
cooperados  dos benefícios e vantagens em trabalharmos para os próximos anos em um 
"Sistema Coplana de Demanda Agregada de Insumos".

Elaborar um Plano Diretor de Obras para o complexo da Unidade de Grãos.

Elaborar, por escrito, o "Sistema Coplana de Comercialização de Amendoim", amplamente 
conhecido como "Ato Cooperativo do Amendoim".

Iniciar o Planejamento Estratégico da Coplana.

1.

2.

�.

�.

�.

6.

7.

8.

9.
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Números do exercício 
�1

  2007 2006
INSUMOS    
 Guariba   13.311.009,10 10.943.676,98 
 Jaboticabal     38.387.521,83 30.082.907,66    
 Taquaritinga     15.103.287,94 10.629.996,07 
 Dumont     15.965.611,38 9.002.961,82 
  Pradópolis     7.735.977,41 6.190.027,12 
                     Total 90.503.407,66 66.849.569,65 
PEÇAS    
 Guariba     2.346.694,29 2.235.207,73   
 Jaboticabal     2.91�.8��,2� 2.898.972,�� 
 Taquaritinga        1.506.840,11 1.584.584,53 
 Dumont        591.703,01 561.443,56 
 Pradópolis 364.980,22 428.964,46 
                     Total     7.726.061,87 7.709.172,83 
IMPLEMENTOS    
                     Total     444.108,28 555.539,28 
VETERINÁRIA/INSUMOS PECUÁRIOS    
 Guariba        359.361,04 446.679,67      
 Jaboticabal     1.252.942,38 1.675.274,58 
 Taquaritinga        900.071,28 1.20�.7�7,8� 
 Dumont        184.682,05 248.019,34 
 Pradópolis 287.952,99 311.004,46
 Unidade de Grãos 3.057.633,01 1.330.413,24
                     Total     6.042.642,75 5.216.129,13 
POSTOS    
 Guariba    �.019.1�1,�0 �.9�7.9�0,0�   
 Jaboticabal    5.214.708,37 5.285.164,71  
                     Total     9.233.849,87 9.223.114,74 
  
UNIDADE DE GRÃOS   66.934.255,34 62.343.840,64 
FAZENDA EXPERIMENTAL        171.897,21 319.150,29  
CALCÁRIO        3.132.348,51 3.004.968,91       
RECICLAGEM DE EMBALAGEM       185.035,40 154.749,94  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS       581.678,10 494.173,06   

                  TOTAL FATURAMENTO   184.955.284,99 155.870.408,47   

Operações do Exercício

Corpo Associativo
 Associados em 31/12/06 1.459
 Admitidos em 2007 �
 Desligados em 2007  (28)
 Eliminados em 2007 (Regimento Interno) (282)
 Existentes em �1/12/07 1.1�2

Capital Social  (em R$)
 Capital Social em 31/12/2006 5.186.309 
 Integralizações em 2007 1.00�
 Cotas a restituir (1�9.28�)
 Capital Social em �1/12/2007 �.0�8.029

Reuniões realizadas
 Assembléia Geral Ordinária 01
 Assembléia Geral Extraordinária 02
 Conselho Administração Ordinária 12
 Conselho Administração Extraordinária 0�  
 Conselho Fiscal 12

Índices de Liquidez

Liquidez 2004 2005 2006 2007

Imediata 0,21 0,�0 0,29 0,�2

Corrente 1,27 1,�0 1,19 1,29

Seca 0,99 1,2� 1,0� 1,11

Geral 1,10 1,05 1,05 1,06

Quadro de Funcionários
 Funcionários em �1/12/2007 �88 
 Funcionários em 31/12/2006 418
 Funcionários em �1/12/200� �22
 Funcionários em �1/12/200� �0�
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ATIVO

    31/12/2007		 31/12/2006	 	
  
Circulante
       
 Caixa e bancos 4.296.326 1.086.178 
 Aplicações financeiras (nota �) �2.801.�2� ��.2��.917  
 Créditos com cooperados (nota �) 92.798.664 64.184.354  
 Clientes 14.847.611 16.856.148  
 (-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (4.278.613) (4.143.888)  
 Adiantamentos efetuados 409.858 827.610  
 Estoques (nota 6) 27.316.471 19.775.194  
 Impostos a recuperar (nota 7) 9.075.446 12.828.045  
 Outros créditos 382.546 354.186  
 Despesas antecipadas 108.072 113.756  
 Total do circulante 187.757.904 147.127.500  
   
   
Realizável a longo prazo    
 
 Créditos com cooperados (nota �) 11.810.181 13.948.651  
 Aplicações financeiras - 7.254.781  
 Títulos de capitalização 246.965 3.322.957  
 Impostos a recuperar (nota 7) 12.522.207 5.456.182  
 Depósitos  judiciais �18.�18 ��1.7�2  
 Total do realizável a longo prazo 25.097.871 30.424.323  
   
   
Permanente    

 Investimentos 2.���.��9 2.��7.��9  
 Imobilizado (nota 8) 65.235.382 69.753.810 
 Total do permanente 67.570.821 72.091.369  
 
  
Total do Ativo 280.426.596 249.643.192

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Roberto Cestari
 Presidente

Eduardo José Maduro
Contador  CRC: 1SP189304/O-2 

CPF: 150.667.728-20

�2

(valores expressos em reais - R$)
Balanço Patrimonial
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PASSIVO

  31/12/2007	 31/12/2006
  
Circulante
    
 Empréstimos e financiamentos (nota 9) 119.959.984 108.539.602
 Fornecedores de bens e consumo 11.908.751 5.587.560
 Obrigações sociais e trabalhistas 667.923 682.831
 Obrigações fiscais e tributárias 85.297 36.563
 Adiantamentos recebidos 1.356.350 1.395.872
 Provisões trabalhistas 1.537.363 1.154.167
 Faturamento antecipado 8.��2.��9 �.�18.8�0
 Outras obrigações 1.282.587 743.629
Total do circulante 145.140.714 123.459.074
  
Exigível a longo prazo   
 
 Empréstimos e financiamentos (nota 9) 48.989.069 37.894.692 
 Provisão para contingências (nota 10) 7.268.435 8.166.290
 Total do exigível a longo prazo 56.257.504 46.060.982
  
Patrimônio Líquido   
 
 Capital social 5.038.028 5.186.309
 Reserva de capital - �.99�.710
 Reserva de reavaliação 34.448.746 37.734.873
 Fundo Especial de capitalização 22.091.970 22.091.970
 Fundo para garantia de devedores cotas partes 5.110.165 5.748.937
 Reserva legal 9.349.505 4.026.989
 Fundo Especial de Sobras - 227.�0�
 RATES 36.370 30.341
 Sobras à disposição da AGO (nota 12) 2.9��.�9� 1.080.70�
 Total do patrimônio líquido 79.028.378 80.123.136
  
Total do Passivo 280.426.596 249.643.192

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Roberto Cestari
 Presidente

Eduardo José Maduro
Contador  CRC: 1SP189304/O-2 

CPF: 150.667.728-20
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  2007 2006 
Ingresso Operacional Bruto    
 Produtos e mercadorias – cooperados 156.594.835 141.186.539 
 Produtos e mercadorias – terceiros 27.778.772 14.189.696
 Serviços prestados – cooperados 312.766 267.562  
 Serviços prestados – terceiros 268.912 226.611 
  184.955.285 155.870.408
    
Deduções do Ingresso Bruto    
 Impostos incidentes - cooperados (996.692) (844.689) 
 Impostos incidentes - terceiros (1.18�.�2�) (1.��0.0�9)
 Devoluções e abatimentos - cooperados (2�1.170) (�89.1�1) 
 Devoluções e abatimentos - terceiros (472.662) (1.197.697) 
  (2.903.947) (3.761.566) 
    
Ingresso Operacional Líquido 182.051.338 152.108.842 
   
Dispêndios sobre Produtos, Mercadorias e Serviços prestados 
 Produtos, mercadorias e serviços - cooperados (130.002.264) (113.971.916) 
 Produtos, mercadorias e serviços - terceiros (22.2�1.99�) (11.7�9.�7�)
  (152.244.257) (125.711.291) 
   
Sobra Bruta 29.807.081 26.397.551  
    
(Dispêndios) Ingressos Operacionais    
 Dispêndios gerais e administrativos (9.917.7��) (9.��9.017) 
 Dispêndios com suprimentos e custeio (11.���.���) (12.219.�07) 
 Depreciação (exceto as alocadas ao custo) (6.362.036) (3.950.829) 
 Provisão para devedores duvidosos (835.552) (64.223) 
 Dispêndios financeiros (17.223.909) (18.453.085) 
 Ingressos financeiros 14.653.795 16.839.249 
 (Reversão) provisão para contingências 897.855 660.287 
 Outros ingressos operacionais �08.��7 ��0.9�1 
  (29.914.599) (26.296.194)  

(Perda) Sobra Operacional (107.518) 101.357 
  
Resultado Não Operacional 295.510 505.461 
   
Sobra Líquida do Exercício 187.992 606.818

(valores expressos em reais - R$)
Demonstrativo de Sobras e Perdas

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Roberto Cestari
 Presidente

Eduardo José Maduro
Contador  CRC: 1SP189304/O-2 

CPF: 150.667.728-20

��

Demonstrações Financeiras
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Demonstrações Financeiras

                                                                                                             2007                         2006  
ORIGENS DE RECURSOS    
  
 Das operações    
 Sobra líquida do exercício 187.992 606.818
 Itens que não afetam o capital circulante líquido:    
   Depreciação e amortização 7.0��.888 �.702.0�7  
   Encargos financeiros líquidos a longo prazo 191.217 (1.718.092)  
   Baixa do imobilizado - 19�.729  
   Baixa do investimento 2.120 -
   Provisão para contigências ��7.08� 29.��2 
   Reversão da provisão para contigências (1.344.940) (689.839)  
       
 Total das operações 6.538.362 3.124.215  
       
 Dos cooperados    
   Aumento de capital por admissão 1.003 625  
       
 Total dos cooperados 1.003 625  
      
 Outras Origens    
   Transferência de conta financiada para curto prazo 56.169.118 29.191.787  
   Captação de recursos em instituições financeiras 40.878.567 7.868.242  
   Resgate de aplicação financeira de longo prazo 10.696.428 26.383.908  
   Diminuição do realizável a longo prazo 14.626 764.157  
   Transferência de empréstimos e financiamentos para longo prazo 618.198 832.558  
     
   Total de outras origens 108.376.937 65.040.652  
  
 TOTAL DAS ORIGENS 114.916.302 68.165.492  
  
     
 APLICAÇÕES DE RECURSOS

  Transferência de conta financiada para longo prazo 51.746.693 28.283.086 
  Transferência de empréstimos e financiamento para curto prazo 32.869.937 47.879.700 
  Aquisições de imobilizado 2.536.460 5.651.289  
  Transferência de impostos a compensar para longo prazo 7.066.024 1.487.322
  Aplicação financeira de longo prazo - 10.000.000  
  Amortização de devedores cotas partes 1.1�1.098 1.19�.1�1  
  Depósitos judiciais efetuados 91.392 117.630 
  Baixas de capital 1�9.28� �1.009 
  Aplicação em títulos de capitalização �7�.279 9��.882 
  Transferência de provisão para devedores duvidosos para curto prazo - 2.08�.70�
  Utilização da RATES �.�71 - 
     
 TOTAL DAS APLICAÇÕES 95.967.538 97.673.773  
  
     
 AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO 18.948.764 (29.508.281)  
 
     
DEMONSTRADO COMO SEGUE:
                                                             
                                                                         Final                     Inicial                 
	 																																																															31/12/2007											31/12/2006												2007																		2006
              
 Ativo circulante 187.757.904 147.127.500 40.630.404 (11.350.006)  
 Passivo circulante 145.140.714 123.459.074 (21.681.640) (18.158.275)  

 (Diminuição) Aumento do 
        Capital Circulante Líquido 42.617.190 23.668.426 18.948.764 (29.508.281)

(valores expressos em reais - R$)

Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
(exercícios findos em 31 de dezembro -  valores em reais) 

Relatório Coplana 2007�8

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

1. OPERAÇÕES SOCIAIS

A Cooperativa dos Plantadores de Cana da Zona de Guariba - COPLANA, que contava com 1.1�2 cooperados 
no final de 2007 e 1.459 no final de 2006, tem por objetivo promover a defesa dos interesses sociais e 
econômicos dos cooperados, desenvolvendo programas de ação através do seguinte:

Recebimento, beneficiamento, armazenagem e comercialização de produtos agropecuários (soja, 
milho, amendoim e sorgo);

Beneficiamento, industrialização e comercialização de amendoim;

Aquisição de insumos de produção e outros bens de revenda para fornecimento aos cooperados 
através das diversas lojas;

Pesquisa e cooperação técnica nas áreas agrícolas e veterinária, além da prestação de serviços;

Compra e revenda de álcool, gasolina e óleo diesel para os associados e terceiros através de posto 
de abastecimento.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas da legislação 
societária brasileira, adaptadas às peculiaridades da atividade cooperativista em consonância com a 
Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, e Resolução nº 920 do Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC). Em sua elaboração é necessária utilizar estimativas para certos ativos, passivos e outras transações. 
Portanto, as demonstrações contábeis incluem várias estimativas referentes à seleção de vida-útil do ativo 
imobilizado, provisões necessárias para passivos, determinações de ativos, provisão para imposto de renda 
e contribuição social sobre o lucro e outras similares. Os resultados reais podem apresentar variações em 
relação às estimativas utilizadas.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Aplicações financeiras:  
registradas ao custo de aplicação, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

Débitos e créditos dos cooperados: 
representam os saldos, segregados por natureza, das respectivas transações, sendo que os 
encargos financeiros, quando devidos ou cobrados nas contas correntes, foram reconhecidos como 
despesa ou receita financeira do exercício no regime de competência.

Clientes:  
representam o saldo por natureza das respectivas transações a prazo de vencimento pelo regime 
de competência.

Cooperados devedores por quotas-partes:  
representa o capital a ser integralizado pelos cooperados, garantido por notas promissórias, 
oriundo da operação de antecipação à Cooperativa através de financiamento do Banco do Brasil 
S.A., classificado no ativo por exigência daquela instituição financeira, baseada na Circular nº 
1.�07, de �0/0�/88, do Banco Central do Brasil.

a)

b)

c)

d)

e)

a)

b)

c)

d)
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
(exercícios findos em 31 de dezembro -  valores em reais) 

Provisão para créditos de liquidação duvidosa:  
constituída em valor julgado suficiente para cobrir as eventuais perdas na realização dos valores 
a receber de cooperados. A administração da Cooperativa e a assessoria jurídica, em análise dos 
créditos vencidos e a vencer, não acredita em outras perdas.

Estoques: 
foram avaliados pelo custo médio de aquisição ou produção, inferiores ao valor de mercado.

Investimentos: 
avaliado pelo custo corrigido monetariamente até �1 de dezembro de 199�, é representado de 
forma substancial pela participação na Cooperativa de Crédito Rural dos Plantadores de Cana 
da Zona de Guariba - Coopecredi.

Imobilizado: 
avaliado pelo custo corrigido monetariamente até �1 de dezembro de 199�, acrescido de 
reavaliação espontânea com base em laudo de avaliação de peritos independentes. As 
depreciações são apuradas pelo método linear, com base na vida útil estimada dos bens 
constantes dos laudos de avaliação para os bens reavaliados e limites fiscais para os demais 
bens.

Imposto de Renda e Contribuição Social: 
o resultado decorrente das operações com cooperados é isento destes tributos. As operações com 
terceiros não geraram tributos, sendo calculados com base no lucro real, apurado de acordo com 
a legislação fiscal e alíquotas vigentes.

Empréstimos e financiamentos: 
foram atualizados pelos encargos contratuais incorridos até a data do balanço, ou seja, pelo 
regime de competência.

Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro: 
o resultado decorrente da operação com cooperados é isento destes tributos. As operações com 
não cooperados não geraram tributos, sendo calculados e apurados de acordo com a legislação 
fiscal vigente.

Outras exigibilidades: 
foram registradas pelo regime de competência, destacando-se a provisão para férias, vencidas e 
proporcionais, como os respectivos encargos sociais.

Reserva de reavaliação: 
a realização da reserva de reavaliação (basicamente depreciação do ativo imobilizado 
reavaliado) está sendo registrada diretamente na sobra à disposição da AGO.

Segregação entre curto e longo prazo: 
as operações com vencimentos inferiores há 360 dias são registradas no circulante e as com prazo 
superiores no longo prazo.

Ingressos e dispêndios: 
estão apropriados obedecendo ao regime de competência.

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)
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4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Modalidades	 31/12/2007	 31/12/2006

 CDI - 2�.7�2.�81 
 CDB-DI 7.812.�22 8.�10.7�8
 Poupança 31.328 32.766
 Título capitalização 246.965 3.322.957
 CDB/RDB - 7.2��.781
 DAP/CDI 41.741.557 7.922.668
 (-) Provisão para perdas (i) (6.783.684) (6.852.846)
  
  43.048.488 45.823.655

 Curto prazo �2.801.�2� ��.2��.917
 Longo prazo 246.965 10.577.738
 
  43.048.488 45.823.655

6. ESTOQUES

                                                                                         2007                       2006 
   
 Mercadoria para revenda 13.529.982 7.431.006 
 Produtos  agrícolas 5.693.779 7.214.620 
 Combustíveis e lubrificantes 183.074 177.155 
 Almoxarifado 489.435 632.417 
 Estoque em poder de terceiros 7.289.478 4.268.187 
 Outros 1�0.72� �1.809 
  
 Total 27.316.471 19.775.194

5. CRÉDITOS COM COOPERADOS

                                                                                2007                                         2006
                                                          
  Curto prazo Longo prazo Curto prazo Longo prazo

 Conta financiada 90.392.101 5.752.981 61.624.202 7.419.335 
 Conta movimento 1.901.9�� - 1.79�.898 - 
 Devedores por cotas-partes 372.766 4.737.400 638.771 5.110.166 
 Conta securitizada 131.852 1.319.800 126.483 1.419.150 
 Provisão para devedores duvidosos (2.783.029) - (2.842.796) - 
  
 Total 90.015.635 11.810.181 61.341.558 13.948.651  

(i) A Cooperativa tem aplicação no Banco Santos S/A, ora sob liquidação pelo Banco Central do Brasil. 
A administração registrou nas demonstrações contábeis provisão para perdas na realização da aplicação 
financeira.

�0

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
(exercícios findos em 31 de dezembro -  valores em reais) 
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
(exercícios findos em 31 de dezembro -  valores em reais) 

Terrenos 670.056 8.197.919 8.867.975 8.867.975
Imóvel rural 1.288.099 - 1.288.099 ��0.000
Instalações 493.822 - 493.822 322.960
Edificações 14.083.599 21.852.315 35.935.914 35.587.685
Máquinas e equipamentos 12.719.625 6.199.319 18.918.944 17.914.224
Móveis e utensílios 1.379.621 - 1.379.621 1.061.483
Veículos 187.996 1.485.320 1.673.316 1.669.430
Sistema de proces.  de dados 2.050.768 - 2.050.768 1.835.670
Marcas e patentes 1�.�97 - 1�.�97 1�.�97
Sistema de comunicação 12�.2�� - 12�.2�� 12�.2��
Adiant. para aquisição de imobilizado 115.410 - 115.410 890.867
Embalagem Bigbag �.28�.�29 - �.28�.�29 �.981.��2
  
  37.413.065 37.734.873 75.147.938 72.611.478
  
(-) Depreciação acumulada (6.626.429) (3.286.127) (9.912.556) (2.857.668)

Total 30.786.636 34.448.746 65.235.382 69.753.810

8. IMOBILIZADO

TotalTotalReavaliaçãoCusto
Histórico

2007 2006

7. IMPOSTOS A RECUPERAR

  2007 2006 
 Curto prazo
 ICMS (ii) 9.075.446 12.828.045 
 PIS/COFINS - não cumulativo 5.206.544 5.018.038 
 (-) Provisão para realização (i) (5.206.544) (5.018.038)  

  9.075.446 12.828.045  
 Longo prazo
 IRRF 4.131.717 3.346.656 
 IRPJ 2.097.211 2.097.211 
 CSLL 12.316 12.316
 ICMS (ii) 6.280.963 -

  12.522.207 5.456.183 

(i) Com o advento da Lei nº 10.865/04, em seu artigo nº 21, as sociedades cooperativas agropecuárias foram inse-
ridas na regra de apuração não-cumulativa das contribuições do Pis e Cofins. A Cooperativa contabilizou os créditos 
pelo sistema simplificado da DACON (Demonstrativo e Apuração de Contribuições Sociais). Devido às dúvidas quanto 
à realização desses créditos, foi constituída provisão para perda na realização do total dos créditos.

(ii) A Cooperativa encontra-se em processo de levantamento de soluções para operacionalização da utilização do crédito 
constituído. Suportada pelos assessores jurídicos/ tributários, as chances são consideradas prováveis na recuperação 
dos créditos outorgado obtidos pela escrituração fiscal.
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Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
(exercícios findos em 31 de dezembro -  valores em reais) 

Capital  de giro 3.302.113 - 3.302.113 8.703.076
Repasse 11�.��0.22� 2�.821.��7 1�0.1�1.781 10�.272.�09
Cotas partes 372.766 4.737.400 5.110.166 5.748.937
Securitização 517.914 9.322.456 9.840.370 10.138.478
Finame - máquinas 53.600 117.016 170.616 253.511
Recoop - - - 6.520.371
Prodecoop 1.383.367 8.990.640 10.374.007 9.797.412
  
  119.959.984 48.989.069 168.949.053 146.434.294

9. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Os encargos são normais de mercado para as modalidades. As garantias são hipotecas, penhores e avais 
da Diretoria.

Longo 
Prazo

2007 2006

 Curto
Prazo

Longo 
Prazo

 Curto
Prazo

10. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

Constituída para fazer face à eventuais perdas decorrentes de interpretações polêmicas quanto 
a tributação na esfera federal, das sociedades cooperativas. Baseada na opinião dos assessores 
jurídicos, a administração da Cooperativa acredita que as estimativas provisionadas são suficientes 
para eventuais perdas.

Constituída para fazer face a eventuais perdas em ações que estão sendo discutidas judicialmente, 
sendo parcialmente cobertas por depósitos judiciais de R$ 518.518 em 2007, classificados no 
realizável a longo prazo. A administração da Cooperativa, baseada na opinião de seus assessores 
jurídicos, entende que são suficientes às estimativas calculadas quanto ao desfecho dos processos. 
Existem ainda processos cujas perdas possíveis são estimadas em R$ ���.000.

Decorrente da autuação, referente à alegada falta de recolhimento do INSS sobre os valores 
pagos aos empregados a título de participação no resultado, estando o referido auto em fase de 
questionamento na esfera administrativa.

i)

ii)

iii)

2007 2006

____________________________ ___________ ___________

Tributárias (i) 6.544.188 7.��1.789

Trabalhista/cíveis (ii) 623.744 71�.998

Sociais (iii) 100.�0� 100.�0�

7.268.435 8.166.290
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11.  CAPITAL SOCIAL

O capital social é representado por cotas partes, divididas entre os 1.1�2 cooperados em �1 de dezembro 
de 2007, e 1.459 em 2006. De acordo com o Estatuto Social, cada cooperado tem direito a um só voto, 
qualquer que seja o número de suas cotas partes.

12.  SOBRAS OU PERDAS À DISPOSIÇÃO DA AGO

A sobra apurada após a constituição de reservas estatutárias, ficam a disposição da Assembléia Geral 
Ordinária (AGO) para deliberação quanto a sua destinação, e estão assim demonstradas:

13.  INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os ativos e passivos financeiros estão demonstrados por valores iguais ou que se aproximam dos seus valores 
de mercado.

14.  COBERTURA DE SEGUROS

Em 31 de dezembro de 2007, os seguros contratados, considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, 
são resumidos como segue:

2007 2006

Sobra líquida do exercício 187.992 606.818

Realização de reserva de reavaliação 3.286.127 1.022.17�
Utilização da RATES - 101.���
Recomposição do fundo de cotas partes (492.326) (��8.821)
Constituição de reservas estatutárias:
Reserva legal (18.799) (60.682)
RATES (9.�00) (�0.��1)

---------------- ----------------
Sobras à disposição da AGO 2.953.594 1.080.703

Montante máximo
Bens segurados Riscos cobertos da cobertura

_____________________ _________________________________ ________________

Imóveis, máquinas e equi-
pamentos e estoques

-Incêndios, raio, explosão, vendaval, fu-
maça, roubo, furto qualificado de bens e 
mercadorias, danos elétricos.

68.500 mil

Veículos - Casco
- Terceiros (Danos materiais)
-Terceiros (Danos corporais)

Valor de mercado
�.�00 mil
6.600 mil
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Nós, membros efetivos do Conselho Fiscal da Cooperativa dos Plan-
tadores de Cana da Zona de Guariba, somos de parecer favorável 
à aprovação das contas apresentadas pela Diretoria, relativas ao 
ano de 2007.

Guariba, �1 de janeiro de 2008.

Antonio Paulo Fonzar
Luiz Joaquim Donegá

Walter Aparecido Luiz de Souza

��

Parecer do Conselho Fiscal
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Parecer dos Auditores Independentes
��

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos Diretores e Cooperados da 

COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DA ZONA DE GUARIBA – COPLANA

Guariba – SP

Examinamos os balanços patrimoniais da Cooperativa dos Plantadores de Cana da Zona 
de Guariba – COPLANA, levantados em 31 de dezembro de 2007 e de 2006, e as res-
pectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e 
aplicações dos recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados 
sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é expressar uma 
opinião sobre essas demonstrações contábeis.

Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil 
e compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, 
o volume de transações e o sistema contábil e de controles internos da Cooperativa; (b) a 
constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores 
e as informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas 
contábeis mais representativas adotadas pela administração da Cooperativa, bem como 
da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas no primeiro parágrafo representam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Cooperativa dos Plantadores de Cana da Zona de Guariba – COPLANA em �1 de dezembro 
de 2007 e de 2006, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido 
e as origens e aplicações de seus recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas 
datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Ribeirão Preto, 2� de janeiro de 2008.

Ricardo Aurélio Rissi
Contador – CRC 1SP1�718�/O-8

MOORE STEPHENS PRISMA AUDITORES S/S
CRC 2SP017256/O-3

1.

2.

�.



COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DA ZONA DE GUARIBA
Avenida Antonio Albino, 1640

14.840-000     GUARIBA     SP
Tel: (16) 3251-9200

e-mail: coplana@coplana.com

www.coplana.com

Participação em Órgãos Associativos Regionais:

ABAG - Associação Brasileira do Agronegócio da Região de Ribeirão Preto
Participação de programas relacionados ao agronegócio regional, nos quais a 
soma de todas as operações ante e pós porteira redundem em sucesso do setor. 

A Coplana faz parte do Conselho.

Associação Rural de Ribeirão Preto
Defesa e participação em sugestões que venham solucionar questões de interes-

se do meio agropecuário. A Coplana participa de diversas comissões.

AMCESP - Associação dos Municípios Canavieiros do Estado de São Paulo
Defesa da cadeia produtiva do setor sucroalcooleiro.

Conselho de Desenvolvimento Regional Agrícola
Estabelecimento e ou sugestão de procedimentos, projetos, levantamento de 

dados  e orientação do setor agropecuário regional.

Registros:

CNPJ: 48.662.175/0001-90
IE:   ���.001.�01.117
SENACOOP:   968/74

ICA:   1268
EMBRATER:   1016/60

JUCESP:   2410/63
PROD SEMENTES E MUDAS:   �.12�/SP
PROD SEMENTES FISCALIZADAS:   163

CREA:   270.290
OCESP:   1�8

Informações fornecidas pelas divisões responsáveis
Texto de divulgação: Divisões da Coplana

Diagramação: Assessoria de Comunicação Coplana - Pedro Sgarbosa
Fotos - Arquivo Coplana
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Registros






