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Coplana Premium Peanuts

A Coplana - Cooperativa Agroindustrial - localizada no interior do Estado 
de São Paulo, produz e comercializa o amendoim altamente selecionado, 
referência na indústria alimentícia do País e exterior. 
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Rigor nos processos

O produto tem monitoramento permanente para 
a garantia de sua qualidade, com amostragem 
automatizada de todo o volume que chega à Unidade 
de Grãos, em Jaboticabal/SP, e uso de código de 
barras para a rastreabilidade. 

O descarregamento é feito em um projeto inovador, 
que otimiza a logística e tem impactos positivos 
desde a lavoura. O acondicionamento do amendoim, 
depois da secagem artificial, ocorre em um armazém 
de 21 mil m² com monitoramento de umidade e 
temperatura.
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Capacidade de fornecimento e 
padronização

A seleção dos grãos é eletrônica, e sensores 
específicos reforçam critérios de sanidade. Os lotes 
são rigorosamente padronizados, e o amendoim 
é classificado de acordo com os requisitos dos 
programas de qualidade, certificações nacional e 
internacional e exigências de cada cliente em relação 
ao tipo de uso.

Devido aos seus investimentos em tecnologia 
e aumento de produção, a Coplana mantém a 
capacidade de fornecimento para os mercados 
interno e externo, com rigor nos prazos e garantia do 
alimento seguro.
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Certificações 

O resultado do rigor no campo e em cada 
etapa da indústria é a conquista de um produto 
altamente selecionado, cujo padrão é atestado 
por diversas certificações:

• Desde 2010, a Coplana é certificada pelo BRC 
(British Retail Consortium), norma global para 
o alimento seguro. A Cooperativa manteve, 
desde a  primeira auditoria, a mais alta nota da 
certificação, representada pelo Grau AA.
 
• Em 2012, foi admitida no Sedex (Supplier 
Ethical Data Exchange), reconhecido banco 
de dados que promove a transparência nas 
relações de corporações de todo o mundo.

• Em 2013, foi certificada pelo Programa Nestlé 
Responsible Sourcing, baseado no ETI (Ethical 
Trade Initiative).

Sustentabilidade desde o campo

Com 1.150 cooperados, a Coplana conta com 130 produtores 
de amendoim. Todo o cultivo é feito em rotação de culturas, 
em área de renovação de canavial. As mesmas áreas produtoras 
de açúcar e do combustível renovável etanol produzem 
o amendoim premium, em um processo que transformou 
a economia no interior do Estado de São Paulo, gerando 
empregos e renda. A produção obedece a critérios de 
sustentabilidade, com adoção de boas práticas agrícolas e 
adequação às legislações ambiental e trabalhista. 

• Em 2014, conquistou a certificação Kosher, que 
determina padrões para a comercialização com 
a comunidade judaica.

• Em 2019, recebeu o selo Qualidade Certificada 
Programa Pró-Amendoim - Abicab (Associação 
Brasileira da Indústria de Chocolates, 
Amendoim e Balas), que garante segurança 
aos consumidores brasileiros para diversos 
produtos. 

• Em 2019 também, a Coplana passou a atender 
a um novo mercado, quanto à produção de 
alimentos considerados puros de acordo com 
os preceitos do Islã. Com o selo Halal, a Unidade 
de Grãos está apta para o fornecimento de 
amendoim a todos os países que possuem 
comunidades muçulmanas, incluindo os do 
Golfo Pérsico.
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Meio Ambiente

Entre os projetos socioambientais da Cooperativa, 
destacam-se o “Reflorestando as Nascentes” e o 
“Córrego Vivo”. Ambos mantêm parcerias com o poder 
público e iniciativa privada e têm como
objetivo a recuperação de Áreas de Preservação 
Permanente (APPs). 

Dentro do conceito de educação ambiental, 
estudantes e integrantes de projetos sociais também 
fazem parte. Desde 2005, foram plantadas 180.000 
mudas, recuperando uma área de 170 hectares.

A Central de Recebimento de Embalagens de 
Defensivos da Coplana é outro modelo bem-sucedido 
de preservação ambiental. Pioneira no Brasil, a Central 
da Coplana começou a funcionar em 1994. Serviu de 
referência para a implantação do sistema de logística 
reversa em outros países e para a legislação brasileira, 
que determina a devolução e destinação corretas 
destes materiais (Lei 9.974/00).
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Semielaborados
Produtos com valor agregado 
e garantia de qualidade

Os produtos Coplana do segmento Semielaborado 
atendem a altas exigências em relação à qualidade 
da matéria-prima, rigor nos processos e padronização 
dos lotes.

De acordo com as especificações da indústria, o 
Amendoim Premium Semielaborado é fornecido em 
diversos tipos e tamanhos de embalagens. 

Blancheado
38/42
40/50
50/60

-
-

Metades

Cru
38/42
40/50
50/60
60/70
70/80

Metades

Torrado
-
-
-
-
-

Metades

Granulado
Peneira 1.00 mm
Peneira 1.41 mm
Peneira 2.08 mm
Peneira 3.36 mm
Peneira 4.08 mm
Peneira 7.93 mm

Tipos de produtos que atendem 
à indústria nos mercados interno e externo
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Amendoim 
Cru

Amendoim 
Blancheado

Amendoim Torrado 
Metades

Amendoim Torrado 
Granulado

Farinha de 
Amendoim

Pasta de Amendoim

Garantia de qualidade 
para os diversos tipos de usos
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Resultados para a
indústria alimentícia

O posicionamento da Coplana, como marca de 
credibilidade, é o resultado de pesquisas, inovação 
tecnológica, análise permanente da qualidade do 
produto e rigor nos processos atestados por auditorias 
de clientes e agências certificadoras.

Coplana - compromisso com a ética e relacionamento 
de longo prazo com clientes, fornecedores e parceiros.
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