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Modelo cooperativista, referência no Agronegócio.
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• Na providência Divina;

• Na força da união e da solidariedade:

• Na parceria e na cooperação;

• Na ética e na valorização do ser humano;
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• No desenvolvimento socioeconômico e cultural do 
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• Na integridade e competitividade;

• Na confiança e no comprometimento;

• No desenvolvimento inovador e tecnológico;

• Na responsabilidade social e ambiental;
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registramos em 2021, o maior faturamento da história da Copercampos. tivemos o 
maior recebimento de grãos da história e também a maior valorização dos produtos 
comercializados pela cooperativa. superamos os desafios da pandemia com 
responsabilidade, expertise e gestão organizacional. 
estamos a cada dia construindo uma cooperativa equilibrada, desenvolvida e 
sustentável. Seguimos com nosso planejamento, avaliamos o cenário e estamos a 
cada ano, levando o nome, a marca e as soluções da Copercampos para diferentes 
municípios de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
em 2021, inauguramos novas lojas, ampliamos unidades de armazenagem de 
grãos e de beneficiamento de sementes, e estamos construindo novas unidades de 
Armazenagem em água Doce e ibiraiaras, por exemplo. investimos na indústria de 
rações – dobramos a capacidade de peletização de rações, iniciamos a suinocultura 
no rio Grande do sul e construímos a unidade de Disseminação de Genes – uDG 
para atender a Db Genética. incluímos em nosso quadro de associados, agricultores 
que produzem aves no rio Grande do sul, e iniciamos as obras para construção 
do Núcleo de produção de ovos férteis. Além desses investimentos, distribuímos 
valores históricos aos associados por meio do programa de bonificação de sementes 
e Programa de Fidelidade. 
Na produção de grãos, tivemos desafios na safra de verão com a cigarrinha do milho, 
por exemplo, e na soja, tivemos médias similares a safra anterior. em sementes de 
soja, registramos a maior produção, com mais de 1,8 milhão de sacos/40kg sendo 
produzidos pela Copercampos. No trigo, a área plantada dobrou em Campos Novos, 
e essa tendência foi seguida nas demais regiões de atuação da Copercampos. A 
produtividade foi especial deste cereal, com os produtores tendo boas receitas com 
o produto neste ano.
Diante da pandemia causada pelo novo coronavírus, não conseguimos realizar o 
show tecnológico, porém, continuamos a promover palestras virtuais e eventos 
técnicos específicos nas microrregiões. Zelamos pela saúde das pessoas, praticamos 
ações de prevenção à Covid-19, e nosso setor Administrativo e a Comissão interna de 
prevenção de Acidentes – CipA, desenvolveu campanhas especiais de sensibilização 
a saúde do trabalhador, além de ações como a Coleta de Sangue em parceria com o 
hemosc, campanha de arrecadação de alimentos - Dia C e as campanhas rações do 
Bem e Troco Solidário.
Somos uma cooperativa de muitos negócios. uma cooperativa feita por pessoas 
que praticam o cooperativismo, que unem às mãos pelo objetivo maior, que é a 
Copercampos. estamos envolvidos com a comunidade, praticamos a solidariedade 
e contribuímos com o bem-estar da sociedade. seguimos com esta missão e com 
objetivos claros de estar cada vez mais próximos dos nossos associados. 
estamos em constante evolução e crescimento. Agradecemos a todos os associados, 
clientes, parceiros, funcionários por mais um grande ano. Todos fazem parte 
desta grande família Copercampos. Agradecemos especialmente a Deus por nos 
proporcionar saúde e condições de realizarmos nossos objetivos. 
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o desenvolvimento da 
cooperativa só é possível 

porque os associados 
acreditam na proposta de 

crescimento coletivo, no poder 
da união e nas soluções que a 

Copercampos apresenta para o 
aumento da produtividade no campo. 

associadas que 
assumem um 
protagonismo 
e fortalecem as 
raízes de união 
da cooperativa. 

189

Associados patriotas
A Copercampos distribuiu bandeiras do Brasil e mastros aos associados 
participantes do Programa de Fidelidade. A iniciativa buscou resgatar o 
sentimento patriota e de amor à pátria e seus símbolos.

Saúde e bem-estar
A fim de valorizar e promover qualidade de vida aos associados e seus 
dependentes, a Copercampos concedeu descontos por meio de convênios 
médicos, clínicas, laboratórios, atendimentos fisioterápicos e outros, para 
atendimentos que sejam realizados em Campos Novos/sC. 

Retorno dos Comitês Tecnológicos
Grupo formado por profissionais da cooperativa e sócios que possuem 
formação técnica tem como objetivo desenvolver ações e pesquisas conjuntas 
a fim de propagar novas tecnologias e opções em manejo para a obtenção de 
melhores resultados no campo. em 2021, a Copercampos reativou o Comitê 
tecnológico regional de Campo belo do sul/sC e deu início ao Comitê de 
hortifrutigranjeiros – hf em diversos municípios de santa Catarina.

Programas de Bonificações
Dando continuidade ao reconhecimento no trabalho dos associados, a 
Copercampos distribuiu mais de r$ 27 milhões aos associados, entre 
o programa de fidelidade e a bonificação de sementes.  em ambos 
os programas ocorreram sorteios de dois veículos Strada 0km e dois 
Quadriciclo honda, além do retorno financeiro. 

Novos negócios, 
diversificação e 

inovação resultaram 
no acréscimo de

no quadro social 
da Copercampos.

18%
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Disseminar a cultura da cooperação, prezar pelo envolvimento e a construção da qualidade de 
vida nas comunidades são alguns dos compromissos da Copercampos. formada por pessoas, a 
cooperativa busca criar condições e tornar assim, uma sociedade mais justa, solidária e participativa.

RESpOnSAbiLidAdE SOCiAL

Ações internas 

• A Comissão interna de prevenção de Acidentes – CipA, 
promoveu a Campanha do Agasalho 2021 “tire a 
solidariedade do armário”, a fim de arrecadar roupas e 
calçados e distribuir às pessoas mais necessitadas para 
aquecê-las no inverno. Com o alto volume de doações foi 
possível atender as necessidades de funcionários e familiares, 
além da distribuição para cinco entidades selecionadas. 

• em 2021 foram organizadas por intermédio da CipA duas 
Doações de sangue presenciais, nos meses de junho e 
outubro, em parceria com o hemosc joaçaba. funcionários, 
associados e seus familiares, além de membros da sociedade 
participaram das ações. Foram coletadas mais de 350 bolsas 
de sangue, contribuindo para manter os estoques do estado. 

• A Copercampos promoveu no mês de junho, a campanha 
“Dia de Cooperar – Alimente uma vida”. A ação solidária foi 
organizada para arrecadar alimentos não perecíveis e atender 
famílias em situação de vulnerabilidade social. os alimentos 
arrecadados foram destinados para entidades, instituições 
e famílias dos municípios onde a cooperativa tem unidades, 
nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ao todo, 
foram arrecadados 3.185 quilos de alimentos. 

Ações externas 

• As lojas Copercampos promoveram durante o ano, 
a campanha “Rações do Bem”. A cada venda de 
rações em pacotes acima de 7kg, as lojas destinaram 
1 real para entidades de diversos municípios de 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A iniciativa 
solidária buscou atender associações de proteção aos 
animais e oportunizar que estas, realizem o melhor 
atendimento aos cães e gatos. 

• A Copercampos, por meio da unidade de 
Armazenagem e loja de são josé do ouro/rs, 
realizou a doação de r$ 2 mil à Associação Corpo 
de bombeiros voluntários do município, a fim de 
contribuir com a reforma do caminhão, tanque 
e sistemas de combate a incêndio do veículo 
mercedes bens l 1513. 

A Copercampos retomou 
o projeto cultural

que faz parte do programa 
Alegria de Viver - Revelando 
Talentos, oficina paralisada 
devido a pandemia.

“Canto da 
  Melhor Idade"

• As lojas Copercampos, a fim de atender as necessidades de 
ensino da instituição, realizaram a doação de um televisor 32” 
para o Centro de educação infantil municipal pequeno Anjo, 
de Campos Novos/sC. 

• A Campanha Troco Solidário, realizada pelos Supermercados, 
restaurante & Café e Atacarejo Copercampos beneficiou 
instituições de toda a região. A campanha que ocorreu 
de maio a dezembro, angariou mais de r$17 mil, sendo 
repassado à sete entidades nos municípios de Campos Novos, 
Capinzal e otacílio Costa/sC.  

• Por mais um ano, a Copercampos por meio dos 
Supermercados e Atacarejo realizaram a campanha 
“Panettone do Bem”, onde a cada panettone vendido, o valor 
de 1 real foi revertido para as instituições. em 2021 o valor 
arrecadado com a promoção foi de r$5.129,00.

• os Supermercados Copercampos promoveram também, 
nas cidades de atuação, a campanha sonhos de Natal, 
presenteando cinquenta famílias, exemplos de superação e 
batalhas diárias. A fim de levar alegria, esperança e tornar a 
noite de natal destas famílias mais iluminadas. 

• em dezembro, a CipA promoveu campanha solidária 
para arrecadação de recursos financeiros e destinação 
à famílias em vulnerabilidade social. A campanha 
realizada durante quinze dias conseguiu um total 
de r$1.690,00. valor foi destinado para aquisição de 
cestas natalinas que beneficiou 15 famílias, além de 
brinquedos para crianças internadas na ala do sus no 
hospital Dr. josé Athanásio de Campos Novos/sC. 

Campanha “Dia de 
Cooperar - Alimente 
uma vida” arrecadou

de alimentos que 2020

30% 
a mais

Valor adicionado total a distribuir em 2021:
R$ 314.189.528,03

Terceiros Resultado
Líquido

FuncionáriosGoverno

1,31

34,92

18,09

46,60

Distribuição de Valor (%)

Valor adicionado total a distribuir em 2020:
R$ 216.089.289,06

Terceiros Resultado
Líquido

FuncionáriosGoverno

2,06

40,23

21,75

37,36

Distribuição de Valor (%)
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• investimentos em geradores 
de energia Biogás: 
R$ 1,5 milhão;

• Gastos com energia elétrica: 
R$ 186 mil/mês;

• produção de biogás gerou 
economia de R$ 78 mil, ou 
seja, economia de 42% com 
energia elétrica da rede de 
distribuição;

• Retorno do investimento 
em 20 meses e sem 
impacto ao meio 
ambiente;

• No aquecimento das 
creches redução de 90% 
do consumo de lenha e 
gás Glp;

• A usina alimenta 89% do 
consumo de energia das Granjas 
dos pinheiros i e ii;

• Desde sua instalação evitou a 
emissão de 3,7 milhões kg de 
Dióxido de Carbono; 

• produção de energia capaz de 
alimentar 32.071 computadores 
por um ano e operar um televisor 
por 3,3 milhões de anos;

• A usina evitou a emissão de gases 
do efeito estufa que 818 veículos 
de passageiros emitem ao longo 
de 1 ano.

Desenvolver as atividades de forma sustentável, respeitando o meio ambiente e promovendo a redução de possíveis impactos é 
a missão da Copercampos. Grandes investimentos são realizados em todas as áreas da cooperativa. No setor agroindustrial, por 
exemplo, as ações ambientais e produtivas são desenvolvidas em conjunto. 

MEiO AMbiEntE

Uso sustentável de recursos naturais 

• Na estação de tratamento de efluentes, o processo 
permite a reutilização de até 70% da água na lavagem 
primária das granjas produtoras de suínos. A eficiência 
do tratamento é de até 97%.

• já os biodigestores, que também fazem parte do 
tratamento de efluentes, possibilitam a produção 
de gás metano. esse gás produzido é transformado 
em energia limpa e renovável, sendo utilizado para 
aquecimento do espaço de creches de leitões. 
Além disso, com o uso de geradores, acontece a 
conversão do gás metano em energia elétrica que é 
disponibilizada na rede e utilizada nas unidades.

Produção de energia limpa  

• A Copercampos conta com parque solar que recebe 
constantes investimentos. A usina Fotovoltaica instalada na 
Granja dos pinheiros conta com 3.024 painéis solares, com 
potencial para gerar 1 megawatt.

Armazenagem mais limpa   

• Nas unidades de armazenagem de cereais, 
a Copercampos conta com um sistema 
de captação de películas, que ocorre na 
secagem de grãos. o sistema evita que as 
películas se espalhem no ambiente, parte 
retorna para a fornalha e o restante é 
destinado para alimentação animal.

Controle de resíduos    

• A área ambiental também é destaque no 
Posto de Combustíveis, como por exemplo, 
a coleta correta de resíduos de estopas 
e embalagens de óleo lubrificante, feita 
por empresas autorizadas pelo órgão 
ambiental, assim como, o óleo queimado 
resultante da troca que é armazenado 
e depois transportado por empresas de 
coleta autorizadas pela ANp - Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis. 

• o Posto de Combustíveis também 
conta com controle de resíduos, onde a 
água utilizada para limpeza da pista de 
abastecimento, é direcionada por canaletas 
até as caixas separadoras, onde os resíduos 
são separados, restando apenas a água 
que é encaminhada para via fluvial.

• Além da usina instalada em 2018, a Copercampos 
instalou em 2021, placas solares em quatro unidades de 
armazenagem e no supermercado de Capinzal/sC. A 
estratégia da cooperativa de instalar as pequenas centrais 
geradoras próximas às unidades consumidoras, tem a 
finalidade de minimizar custos operacionais, facilitando 
também a limpeza e manutenção dos painéis. 

produção de gás metano gera 
economia de aproximadamente

Centrais de geradores 
foram instaladas em: 

• brunópolis (78,02 kWp)

• Cerro Negro (61,05 kWp)

• Correia pinto (78,02 kWp)

• unidade da encruzilhada em 
Campos Novos (117,48 kWp) 

• supermercado em Capinzal  
(93,60 kWp).

• investimento: 
r$ 1,5 milhão;

• 1.125 módulos;

• área instalada de 3.419 m²;

• Geração de 427 kWp 

• retorno do investimento: 
6 anos

R$15 mil mensais
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A Copercampos tem como propósito 
crescer com sustentabilidade, levando 
soluções aos associados de todas as regiões, 
ampliando área de atuação continuamente, 
assim como unidades já construídas ou 
construindo novas em municípios de 
atuação, buscando estar sempre ao lado 
do agricultor.  Além de promover ações 
voltadas ao crescimento do cooperativismo 
e consequentemente, da Copercampos. 

investimentos 
ultrapassam

R$83 
milhões

14

Novas Lojas
• Correia pinto (unidade 69): investido mais de r$ 1,3 milhão 

na construção de uma loja com produtos para casa, campo 
e lavoura, depósito de insumos e um depósito de corretivos 
de solo, especialmente calcário, além da aquisição de uma 
nova empilhadeira. 

• vargem/sC (unidade 93): Aquisição de terreno na área 
urbana para instalação de uma loja. A mudança de local 
tem como objetivo ampliar a área de vendas e produtos 
ofertados, especialmente de materiais de construção.

Ampliação na capacidade de armazenagem: 

• Campos Novos (unidade 71 – br 470): Construção de dois novos 
armazéns de fundo plano, moega para recebimento de sementes 
e a instalação de mais um secador de grãos na área de consumo. 
investimentos superiores a r$ 16 milhões atendendo área de 
sementes, cereais e também o setor de insumos. 

• ibiraiaras/rs (unidade 89): Construção de uma nova unidade 
de recebimento de grãos no interior do município. localizada 
estrategicamente para atender produtores de toda a região, 
especialmente ibiraiaras e são jorge, além de dar suporte 
para André da rocha e Nova prata/rs. Capacidade de 
armazenagem de 360 mil sacos/60kg de grãos. 

• água Doce/sC (unidade 100): Construção de uma nova 
unidade de recebimento de grãos com investimentos 
superiores a r$ 19 milhões. No município, a unidade da 
cooperativa terá capacidade de 240 mil sacos/60kg - com 
dois silos de 100 mil sacos, dois silos pulmão, moegas, 
tombadores elétricos e secadores. 

Sementes de Qualidade: 
• barracão/rs (unidade 48 – linha Gramado): investido 

mais de r$ 6,1 milhões na construção da unidade de 
beneficiamento de sementes – ubs, com capacidade de 
beneficiamento de 320 sacos/h e produção de 200 mil 
sacos de sementes. 

IMOBILIZADO/INVESTIMENTO 2021 (R$) 2020 (R$)
1. Administração  3.085.463  1.046.738 

2. Cereais, sementes e insumos  41.730.569  20.980.801 

3. Campo Demonstrativo  769.436  351.329 

4. Granja de Suínos  5.556.219  17.175.194 

5. indústria de rações  10.892.822  76.803 

6. lojas Agropecuárias  4.708.018  587.041 

7. posto de Combustíveis  28.665  -   

8. supermercados  1.082.670  388.160 

9. transportes  15.347.390  6.090.850 

INVESTIMENTO ANO  83.201.252  46.696.915 
Receita Operacional Líquida  3.828.635.566  2.218.463.464 
% imobilizado / Receita Líquida 2,17% 2,10%

Obras a serem concluídas (R$) 31/12/2021
Aplicação de recursos imobilizados em andamento Finalidade 26.249.603,08
reflorestamento 1.763.431,01
obra filial 33 - Campo Demonstrativo Reforma Barracões 19.438,00
obra filial 100 - água Doce Cereais 1.164.537,87
obra matriz - base silo/vestiário/backup reforma banheiros e ti 267.369,13
obra filial 41 - Granja floresta Suinocultura 784.163,04
obra filial 102 - br 282 bom retiro Cereais 108.645,84
obra filial 59 - são josé do ouro Cereais 670.522,70
obra filial 71 - sementeiro Cereais/insumos 13.976.227,28
obra Andamento filial 103 - Núcleo de ovos Núcleo de ovos 236.898,22
obra - Granja santa Cecília Suinocultura 534.914,30
obra filial 48 - Construção escritório/balança Cereais 1.079.215,16
obra filial 74 - lagoa vermelha Cereais 209.974,97
obra filial 72 - CD lojas oficina stihl 23.623,41
Consórcios bancos Diversos Consórcios -47.773,33
obra Andamento - esmeralda/rs Cereais 766.197,00
obra Andamento - ibiraiaras/rs Cereais 4.692.218,48

comparado ao 
ano anterior

78% 
a mais

inVEStiMEntOS

Rações peletizadas: 
• Campos Novos/sC (unidade 21 – indústria de rações): 

investimento superior a r$ 9 milhões na instalação da 
segunda linha de peletização a fim de atender toda a 
demanda de rações para o setor de suinocultura. Realizada 
também a cobertura para os silos pulmões de matéria-prima.
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FAtURAMEntO
Ano após ano a Copercampos registra melhores 
resultados em expansão e também em faturamento. 
um legado de cooperação, valorização das pessoas e 
contínuo crescimento em todas as áreas de atuação. 
os desafios impostos pela pandemia nos últimos dois 
anos foram superados graças ao compromisso dos 
associados, clientes, funcionários e parceiros.

Não é apenas a valorização dos cereais que impactaram 
nesse resultado, mas sim, a expansão na área de atuação, 
diversificação nos canais de venda, valorização das 
sementes, carnes e insumos agrícolas. unidades sendo 
inauguradas constantemente em regiões estratégicas, e 
mantendo o compromisso de atender os associados e 
clientes com insumos de qualidade, assistência técnica 
especializada e armazéns para depósito da produção.

Faturamento Total
(Em bilhões de R$)

2019 202020182017

1,375
1,699 1,748

2,268

3,913

2021

LinHAS dE nEGóCiOS

Produção e comercialização de 
leitões terminadores e matrizes. 37%Faturamento 

Cresceu
em relação 
à 2020.

Recebimento, beneficiamento 
e comercialização de cereais. 88%Faturamento 

Cresceu
em relação 
à 2020.

Comercialização 
de insumos. 75%Faturamento 

Cresceu
em relação 
à 2020.

Comercialização de produtos agropecuários, implementos agrícolas, 
medicamentos veterinários, materiais de construção, ferragens e pneus. 38%Faturamento 

Cresceu
em relação 
à 2020.

Produção e comercialização 
de sementes. 74%Faturamento 

Cresceu
em relação 
à 2020.

Produção e comercialização 
de rações. 73%Faturamento 

Cresceu
em relação 
à 2020.

Prestação de Serviços de assistência técnica agropecuária, 
análises laboratoriais e transporte de mercadorias.

Produção e comercialização de aves 
terminadores - Sistema Aurora. 

Resultados históricos em 
geração de valor e receitas. 
A Copercampos encerrou o ano 
de 2021 com um novo recorde 
de faturamento, atingindo

em relação ao 
faturamento de 2020.

+ de R$ 
3,9 bilhões, 
crescimento de
72,54%

Comercialização de combustíveis, 
lubrificantes e conveniência. 13%Faturamento 

Cresceu
em relação 
à 2020.

Comercialização de gêneros 
alimentícios e de uso doméstico. 5%Faturamento 

Cresceu
em relação 
à 2020.
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Participação por Área de Negócio

Aves 0,2%

Posto de Combustíveis 0,9%

Lojas Agropecuárias 2,1%

Indústria de Rações 3,1%

Supermercados 3,8%

Sementes
13,2%

Suínos
7,6%

Insumos
13,1%

Cereais
56%

nOSSAS 
UnidAdES 
EM 2021
lojas: 25

unidades de Recebimento de Cereais: 40

Supermercados: 05

Granja de Suínos: 05

unidade de beneficiamento de sementes: 06

indústria de rações: 01

Campo experimental: 01

Centros de Distribuição: 02

Administrativa: 01

Transporte: 01

Posto de Combustíveis: 01

pARtiCipAÇÃO 
pOR áREA 
dE nEGóCiO
EM 2021

OndE EStAMOS 
33 municípios localizados em Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul 

CEREAiS
o mercado de grãos se 
manteve valorizado em 2021, 
com boas oportunidades aos 
agricultores. Na produção, a 
Copercampos registrou aumento 
no recebimento dos produtos, porém, 
muitos produtores enfrentaram desafios 
na condução das culturas.

No milho, a cigarrinha do milho (Daubulus maídis), 
foi a principal praga do ano, vetora de diferentes 
patógenos, como as bactérias da classe mollicutes, que 
são causadoras dos enfezamentos do milho, e de vírus 
que provoca o raiado fino ou virose risca, por exemplo. 
Na cultura da soja, doenças como o mofo branco e a 
ferrugem asiática da soja, se fizeram presentes nas lavouras 
e associadas, reduziram o potencial produtivo de algumas 
lavouras. Porém, a rentabilidade com a cultura foi superior 
as safras anteriores.

Alguns fatores impactantes que atuaram diretamente na 
agricultura nacional e internacional no ano de 2021 foram, 
a pandemia da CoviD-19, causando os fechamentos de 
portos, com navios parados gerando altos valores de 
demurrage, a escassez de mão de obra, e a monopolização 
diante das formulações de fertilizantes.
A oscilação nos preços das commodities causados pela 
instabilidade do dólar foram novamente marcantes. essa 
instabilidade dá-se entre outros motivos pela incerteza 
do mercado diante das novas variantes da CoviD-19, 
considerando também que o ano de 2021 teve uma 
pequena retomada do cotidiano mundial, com o início 

Na cultura do trigo 
houve aumento da 

área plantada. O clima 
foi favorável para o 
desenvolvimento da 
cultura e a produção 
foi satisfatória para 

os associados da 
Copercampos.

Cereais Volume Total
(Em sacos de 60kg)

2019 202020182017

12
.64

3.6
00

13
.16

7.3
33

14
.62

7.0
50

15
.16

9.7
67

19
.52

8.4
17

2021

Receita com Cereais
(Em bilhão R$)

2019 202020182017

 612

 937
 834

 1.163

 2.193

2021

das atividades, viagens, 
festas e shows, por exemplo. 
A economia começou a girar 
novamente dando um novo 
ânimo para o mercado.
outro fator que esteve presente e foi 
determinante para os preços dos cereais, principalmente para a 
cultura do milho, foi o clima na região centro-oeste, que causou 
uma quebra representativa na produção mantendo os preços 
altos e firmes praticamente a ano inteiro.
A Copercampos iniciou novas obras de armazenagem e para a 
próxima safra as unidades de ibiraiaras/rs (fl89) e água Doce/
sC (fl100) estarão em pleno funcionamento. outras unidades, 
são josé do ouro/rs (fl59), barracão/rs (fl48) e esmeralda/
rs (fl88), tiveram ampliações nas suas instalações estáticas de 
cereais, com novos silos para armazenagem, a fim de atender a 
demanda no recebimento de produção.
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Capacidade Estática
de Armazenagem - SC

(Em sacos de 60kg)

2019 202020182017

8.7
22

.00
0

9.4
40

.00
0

9.9
66

.00
0

10
.77

1.0
00

11
.25

5.0
00

2021

Soja
(Em sacos de 60kg)

2019 202020182017

7.0
33

.75
0 8.4

82
.98

3

8.2
12

.16
7

7.4
47

.10
0

10
.29

1.8
17

2021

Trigo
(Em sacos de 60kg)

2019 202020182017

56
0.1

50
60

0.1
67

78
0.4

67

1.4
89

.00
0

2.5
09

.80
0

2021

Feijão
(Em sacos de 60kg)

2019 202020182017

44
.71

7

38
.95

0

30
.91

7

30
.15

0 36
.81

7

2021

Capacidade de Recebimento
e Secagem de grãos/dia - SC

(Em sacos de 60kg)

2019 202020182017

32
1.0

00 35
1.0

00 37
5.0

00 42
0.0

00
42

2.5
00

2021

Capacidade Estática
de Armazenagem - RS

(Em sacos de 60kg)

2019 202020182017

2.3
82

.00
0

2.4
58

.00
0

2.4
58

.00
0

2.4
58

.00
0 2.8

25
.00

0

2021

Capacidade de Recebimento
e Secagem de grãos/dia - RS

(Em sacos de 60kg)

2019 202020182017

11
9.0

00 13
1.0

00

13
1.0

00

13
1.0

00

13
3.5

00

2021

Milho
(Em sacos de 60kg)

2019 202020182017

4.9
22

.15
0

4.0
02

.31
7

5.5
67

.46
7

6.2
03

.51
7

6.5
82

.81
7

2021
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A produção 
de sementes 

de soja da safra

da Copercampos.

2020/2021 
entrou para 
a história 

A produção de sementes de soja projeta o nome da 
cooperativa a nível nacional e internacional. As sementes 

Copercampos são reconhecidas pelo alto vigor e germinação, 
fruto da dedicação dos multiplicadores em produzir sementes 

de alta qualidade, tecnificação, cuidados e manejos das 
lavouras e o comprometimento do departamento técnico em 

realizar as melhores práticas agronômicas. 

A qualidade do material produzido pelos associados, aliado ao bom momento do mercado, 
possibilitou que a cooperativa produzisse o maior volume já registrado, aumento de 
8,35% em relação a 2020, a fim de atender o mercado consumidor. foram beneficiados 
mais de 1.8 milhão de sacos/40kg de sementes, de 59 cultivares. Com mais de 40 mil 
hectares para multiplicação, a Copercampos contou na safra, com produtos de ótima 
qualidade, com germinação média de 93% e vigor médio em 90%.
Com faturamento superior a r$500 milhões, cerca de 74% a mais em relação ao ano 
anterior, a Copercampos realizou diversos investimentos em equipamentos nas unidades 
de beneficiamento de sementes e laboratório de Análise de sementes, visando manter o 
padrão de qualidade. Destaque para a conclusão das obras de construção da unidade de 
beneficiamento de sementes – ubs em barracão/rs, com capacidade de beneficiamento 
de 320 sacos/h e produção de 200 mil sacos de sementes e a construção de dois novos 
armazéns de fundo plano somando mais de 12 mil m² e moega para recebimento de 
sementes na unidade 71, em Campos Novos/sC

Bonificação de Sementes

Para fortalecer os vínculos e valorizar os associados multiplicadores, a Copercampos 
promoveu o programa de bonificação de sementes de soja e trigo, repassando aos 
345 multiplicadores mais de r$19 milhões, maior valor já distribuído. Além dos valores, 
foram distribuídos brindes especiais aos multiplicadores e sorteados um veículo Strada 
0km e um Quadriciclo honda.

Laboratório de Análise de Sementes

Atuando a mais de três décadas, o laboratório de Análises 
de sementes é responsável por atestar a qualidade das 
sementes produzidas na cooperativa e de terceiros, seguindo 
o sistema de qualidade orientado pela norma Nbr isso/
ieC 17.025. Com agilidade as avaliações são apresentadas, 
comprovando a eficiência das sementes para comercialização 
e consequente semeadura.
em 2021, a quantidade de análises realizadas aumentou em 
20%. Ao todo foram 11.758 amostras analisadas, destas 8.999 

Bonificação de Sementes

Milhões de R$

6,866 7,364 8,453
9,412

19,004

2019 202020182017 2021

Nº de Sócios
368

337 320

346
345

Produção Total de Sementes
(Toneladas)

2019 202020182017

76.067

61.135 64.906

76.879
83.300

2021

Receita Total com Sementes
(Em milhões R$)

2019 202020182017

 232
 203

 238

 296

 517

2021

Unidade de Beneficiamento de Sementes
uBS 6
Moega de recebimento 40, com capacidade de recebimento de 7.000 ton/dia.
Secadores 15, com capacidade de secagem de 445 ton/hora.
Capacidade de classificação 2.000 sacos 40kg/h.
Capacidade de armazenagem 88.000m² mais de 3,4 milhões de sacos 40kg.
Capacidade de tratamento industrial de sementes/hora 95 toneladas.

SEMEntES

60%
acréscimo 

histórico de

Nas vendas de 
sementes de trigo, 

houve um

eram amostras de soja, o que representa 
aproximadamente 76% das análises. foram 
2.923 lotes com emissão de boletim de Análise 
de sementes que atestaram a Germinação e vigor 
nesta safra.
Anualmente, o lAs participa do programa de comparação inter 
laboratorial entre todos os laboratórios credenciados ao mApA 
onde obteve CoNformiDADe em todos os itens avaliados, 
mais uma vez destacando o comprometimento da equipe.
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A Copercampos conta em todas as regiões, com espaços destinados 
para pesquisa, desenvolvimento e consequentes melhorias na eficiência 
produtiva. Com o trabalho desenvolvido por profissionais da área 
técnica e operacional do Campo Demonstrativo, é possível identificar o 
desempenho e adaptação de cada cultivar.

Giro Técnico
Com o cancelamento do show tecnológico 
devido a contínua proliferação do vírus 
da Covid-19, a Copercampos promoveu 
para associados da região de 
atuação, o Giro técnico de verão. 
No evento realizado no Campo 
Demonstrativo, em Campos 
Novos/sC, todas as medidas 
de prevenção à doença foram 
tomadas. A equipe apresentou 
a vitrine tecnológica da 
Copercampos (cultivares de soja, 
pré-emergentes, controle de doenças 
na cultura da soja, mix de coberturas, 
cigarrinha do milho), ensaios de época e 
população, além de novas biotecnologias 
em soja.

Parceiros de ensaios: 
embrapa soja/fundação 

Meridional, embrapa Trigo, 
embrapa Arroz e feijão, Corteva, 
Pioneer, Nidera, Bayer, Syngenta, 

basf, GDm - Grupo Don mario, 
tmG, Cordius, intellicrops, upl, fmC, 

Simbiose, Rizobacter, Plataforma 
intacta2 xtend, plataforma enlist/

Conkesta, limagrain.

CAMpO dEMOnStRAtiVO 

Campo Demonstrativo
área lavoura: 120 hectares
área lavoura: 7 ha milho; 46 ha soja; restante ensaios
parcelas implantadas nas culturas soja, milho e feijão: Mais de 6.600
parcelões de avaliação de cultivares: 66
parcelões de avaliação de tratamento de sementes e qualidade de plantio (syngenta): 9
parcelões de avaliação de cultivares GDm: 46
ensaios avaliação produtos biológicos: 2
ensaios avaliação composto orgânico ifb: 2
ensaios de mofo branco x Cultivares: 36 parcelas
ensaios de estudo da plataforma intacta2 xtend : 4,0 ha - 24 cultivares
parcelas implantadas de culturas de inverno (trigo, triticale, cevada e aveia): 1.500
Programa enlist 360

Show Tecnológico 

para a realização do evento em 
2022, algumas modificações foram 
realizadas. entre as novidades, está 
a expansão da área de expositores 

de máquinas e implementos 
agrícolas, ampliação da vitrine 
Tecnológica de vegetais, novo 

espaço de Agricultura de 
precisão – Ap e ampliação da 

vitrine de hortifrutigranjeiros – hf.
investimentos realizados na 

nova Praça de Negócios, 
localizada na antiga estrutura 
da Ararcan, proporcionará um 
espaço exclusivo para diversos 
setores da cooperativa como 

lojas, supermercado e balcão de 
Negócios, além de projetos sociais, 
loja de produtos personalizados e o 

espaço Café.

o agronegócio novamente passou 2021 com muitos 
imprevistos. Apesar da pandemia ainda estar instalada, a área 
de insumos não parou, a falta de matéria-prima continuou 
interferindo na fabricação de produtos pontuais para a 
safra, o que refletiu no aumento expressivo dos preços e 
consequentemente no custo da lavoura para o produtor. 

Apesar dos desafios, a área obteve incremento em sua 
receita, encerrando 2021 com faturamento histórico de 
R$ 514.481.339,06, ficando 75% a mais em relação ao 
ano anterior. reflexo do trabalho da equipe em buscar os 
melhores produtos e soluções aos produtores, garantindo 
insumos de qualidade para a condução das lavouras.

Agricultura de Precisão
em 2021, a cooperativa adquiriu mais dois novos caminhões 
equipados com distribuidor hércules 24000 e Gps para 
distribuição de corretivos de solo com alta precisão. 
o serviço que possibilita ganhos em produtividade nas 
lavouras da região foi ampliado, resultado da aceitação 
dos produtores e na eficiência dos serviços prestados. 

Capacitação da Equipe
Com o avanço da vacinação contra 
a CoviD-19, foi possível a realização 
de algumas atividades presenciais. 
A cooperativa realizou a 2º Convenção 
técnica Copercampos, com participação 
de eng. Agrônomos e Técnicos Agrícolas 
da cooperativa, a fim de compartilhar 
conhecimentos e promover novas 
tecnologias no campo. Com 
conhecimento e as melhores 
opções em produtos, os 
profissionais da área técnica da 
Copercampos disponibilizam 
aos associados, as soluções 
para produção de grãos 
com qualidade.

Receita Obtida com Insumos
(Em milhões de R$)

20212019 202020182017

 224  239
 266

 293

514

inSUMOS

COMERCIALIZAÇÃO DE INSUMOS
PRODUTOS 2017 2018 2019 2020 2021
sementes milho e sorgo (sc)  19.016  27.525  30.817  34.334 35.998
fertilizantes (ton)  75.440  63.279  72.039  76.871 88.465
Corretivos (ton)  37.453  28.339  35.081  44.446 56.597
Defensivos (kg/lt)  1.657.933  1.866.651  1.868.510  1.979.156 2.775.938
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SUpERMERCAdOS
expectativas para um ano com cenário mais positivo, 
porém o reflexo da pandemia afetou todo o varejo. fatores 
como desemprego, renda e inflação foram cruciais para 
inibir o crescimento do mercado. os Supermercados 
Copercampos precisaram se reinventar e trabalhar com as 
adversidades perante a pandemia, como preços elevados, 
falta de mercadorias e novas formas de atendimento. 

Mercado Digital
Com a pandemia em alta, houve uma aceleração nos meios digitais e 2021 apenas fortaleceu as operações iniciadas no ano anterior. 
A partir da demanda verificada com a utilização dos canais de venda “compras on-line”, e pedidos pelo aplicativo WhatsApp ou por 
telefone, a Copercampos implantou a plataforma de comércio eletrônico para os Supermercados. os clientes dos Supermercados 
Copercampos podem comprar alimentos, bebidas, itens de limpeza, higiene e beleza de forma virtual. 

Melhorias Internas 
realizadas adequações internas como restaurações estruturais nas unidades, pinturas e instalações de novos checkouts. Além 
de estrutura, a excelência em atendimento e qualidade em produtos é buscada diariamente pela cooperativa, que capacita seus 
profissionais para atender bem os clientes.

Reconhecimento
os supermercados Copercampos novamente receberam o reconhecimento pela qualidade e o bom atendimento. A empresa Globo 
sul pesquisas realizou em 2021, pesquisa a fim de identificar as trinta marcas mais lembradas do estado de santa Catarina. os 
supermercados Copercampos foram lembrados por 39% dos entrevistados.

Receita Supermercado
(Em milhões de R$)

2019 202020182017

84
93

114

140
147

2021

LOjAS
investindo constantemente na capacitação dos funcionários, aumentando 
o mix de produtos e inovando na comunicação visual e organização de 
gôndolas, as lojas Copercampos buscam proporcionar aos clientes os 
melhores produtos com atendimento diferenciado.

Compras Online
Assim como nas demais áreas de negócio, as lojas Copercampos 
também obtiveram incremento em suas vendas, com acréscimo de 38% 
no faturamento que somou mais de r$ 80 milhões. Destaque para a 
implantação da supercampo, uma plataforma de comércio virtual que 
conecta os produtores rurais a diversas empresas cadastradas para atender 
as demandas do campo com qualidade, agilidade, confiança e segurança.

Nova Loja 
A Copercampos inaugurou loja em Correia pinto/sC com produtos para 
casa, campo e lavoura. os investimentos foram superiores a r$ 1,3 milhão, 
na construção da loja com depósito de insumos, um depósito de corretivos 
de solo, além da instalação de placas solares para geração de energia limpa 
e renovável.

Novo Layout
investimentos e reformas foram proporcionados 
com a reestruturação interna das lojas de Campo 
Belo do Sul e Curitibanos, ambas em Santa 
Catarina. As unidades contam com 
o novo conceito de layout, com 
comunicação visual atrativa e novas 
gôndolas, promovendo uma 
maior organização do espaço 
e adequação dos produtos 
por setor. 

Receita Lojas Agropecuárias
(Em milhões de R$)

20212019 202020182017

33
38

43

58

81

40%
das Lojas Copercampos 

trabalham com o 
novo layout.
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AGROindúStRiA
o comprometimento da Copercampos 
sempre foi de valorizar o conhecimento e 
proporcionar a diversificação de atividades 
ao agricultor, atendendo áreas que estão 
em pleno desenvolvimento, como o setor 
agroindustrial. Constantes investimentos 
realizados visando promover o bem-estar 
dos animais e atender clientes cada vez 
mais exigentes, desta forma possibilitando a 
produção de animais de maior qualidade.

Custo de produção e demanda foram 
os principais desafios do setor em 2021. 
No entanto, permaneceu apresentando 
um cenário extremamente atrativo para 
os produtores, já que os indícios de seu 
crescimento no futuro são muito favoráveis. 
Atentos às oportunidades e novos negócios, a 
Copercampos encerrou o ano ampliando sua 
área de atuação e com novas atividades.

no abate 
de suínos.

2021 resultou 
no aumento de

na quantidade 
de animais 
comercializados 
para reprodução e

21%

13%

Receita Suínos
(Em milhões de R$)

20212019 202020182017

130 128

166

216

296

Animais Comercializados
para Reprodução

(Cabeças)

20212019 202020182017

30.846 29.529 31.079

37.226

45.194

Abate Suínos
(Cabeças)

20212019 202020182017

362.295
400.402

425.490 421.347

479.721

Matrizes por Granja
(Cabeças)

Granja dos
Pinheiros 2

Granja dos
Pinheiros 1

Granja
Santa
Cecília

Granja
Floresta

Granja
Ibicuí

 2.892
 5.527

 3.312  2.076

 2.993

Investimento genético
• Neste ano, a Copercampos iniciou as atividades da 
unidade de Disseminação de Genes – uDG, em parceria 
com a Db Genética. inicialmente a unidade conta com 200 
reprodutores com o mais alto valor genético da Db Genética 
Suína, produzindo anualmente 300 mil doses de sêmen. 
o alto índice genético dos animais importados, garantirão 
uma melhora do rebanho suíno da Copercampos e do Brasil, 
proporcionando melhores resultados. 

Ampliação na área de atuação
• A Copercampos expandiu o projeto de suinocultura para 
o Rio Grande de Sul, contando com mais uma base de 
produção. em sete municípios da região da serra Gaúcha, a 
cooperativa conta com aproximadamente 30 terminadores 
de suínos e mais uma central produtora de leitões. o 
projeto buscou atender os clientes com suínos de qualidade, 
ampliando a atividade no estado gaúcho. 

Novos negócios
• em março de 2021, a Cooperativa Central Aurora Alimentos 
adquiriu a estrutura de produção de aves do Grupo 
Agrodanielli, sediada em tapejara/rs. Com esta mudança, os 
produtores passaram a se associar às Cooperativas filiadas 
da Aurora. Deste modo, a Copercampos entrou no ramo, 
contando com novos associados criadores de aves, a fim 
de ampliar mais um ramo de atividade e agregar resultados 
para todo o sistema.  

• Com a mesma finalidade, diversificar os negócios 
aproveitando as oportunidades, a Copercampos deu início 
ao projeto para construção do Núcleo de produção de 
ovos Férteis para a Aurora Alimentos todo automatizado 
e que produzirá ovos férteis para pintainhos. os 
investimentos são superiores a r$ 40 milhões.
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2021 foi o ano de investimentos de grande relevância a fim de atender 
toda a demanda de rações para o setor de suinocultura, incluindo 
a expansão de plantel. A ampliação da fábrica com a segunda linha 
de peletização e a cobertura dos silos pulmões que armazenam 
matéria-prima, permitiu à indústria alcançar importantes resultados: 

• Aumento na produção de rações peletizadas na linha de suínos; 
• Qualidade superior nas rações peletizadas trazendo assim melhores 

resultados aos animais do campo; 
• Atendimento de toda demanda de rações de acordo com a expansão do 

plantel de suínos da Cooperativa; 
• Ganho em conversão alimentar dos animais, melhoria na digestibilidade 

e melhores resultados em sanidade, gerando economia e lucratividade 
ao setor. 

• Aumento expressivo na Receita comparado ao ano anterior, totalizando 
mais de r$ 120 milhões, 73% a mais que 2020.

Produção de Rações
(Toneladas)

2019 202020182017

 132.919  133.999

 153.688  148.579
 160.858

2021

Receita Indústria de Rações
(Em milhões de R$)

20212019 202020182017

38 39

61
69

120

indúStRiA dE RAÇõES

Produção de rações:

Aves: 
883 toneladas 

Bovinos: 
8.842 toneladas

Suínos: 
151.133 toneladas

o plano estratégico de ti para os próximos três 
anos está em concordância com a missão de “prover 
soluções tecnológicas, gerando informações efetivas 
que permitam aos gestores, colaboradores e associados, 
à tomada de decisões ágeis e corretas”.  Destaque neste 
plano quatro principais pilares do setor: sistemas, tecnologia, 
processos e equipe.
Na área de Sistemas foram realizadas melhorias no erp hs e bi, 
implantação do e-commerce para os supermercados, sistema de 
recursos humanos sênior e Controle de Comissões. o Controle 
de royalties está em conclusão e em desenvolvimento um 
aplicativo de celular com informações da Copercampos para 
associados, parceiros e funcionários, e um sistema para controle 
orçamentário, de análise e avaliação de créditos para associados 
e clientes, dentre outros. 
Já em Tecnologia, melhorias foram realizadas nos sistemas de 
segurança, ampliação dos links, atualização de equipamentos, 
além do constante monitoramento para evitar paradas nos 
sistemas vitais da Copercampos. Continuidade com o trabalho de 
adequação a lGpD – lei Geral de proteção de Dados, realizando 
melhorias, auditorias, treinamentos e reportando incidentes. 
um novo sistema de e-mail e comunicação interna está sendo 
implantado e trará benefícios em produtividade, comunicação, 
colaboração e segurança. Constantemente melhorias são 
executadas em segurança, procurando sempre garantir a 
integridade de dados da Copercampos. 
em Processos todos os sistemas desenvolvidos serão 
executados, mapeados e documentados com o objetivo de obter 
uma visão ampla e integrada dos negócios da Copercampos. 
para o próximo ano será implantada uma área de help Desk 
para agilizar ainda mais o atendimento aos usuários, visto que 
em 2021 se atingiu o índice de 94% de chamados atendidos no 
prazo, ainda um levantamento completo de todos os processos e 
sistemas será iniciado. 
em virtude do constante crescimento da cooperativa se faz 
necessário reforçar a equipe de ti, para atender as necessidades 
da Copercampos. um novo espaço físico para os profissionais 
do setor trará melhores condições de trabalho, e para o próximo 
ano foi elaborado um plano de treinamentos, e implantação de 
um sistema de universidade Corporativa que servirá de base de 
conhecimento para toda a equipe da Copercampos.

Setor Central de Compras
Neste primeiro ano de atividades (2021), atuou-se em várias 
frentes, conforme planejado em tempo de projeto, com 
grandes desafios sendo transpostos. em uma destas, foi 

tECnOLOGiA 
E inFORMAÇÃO

modificado o processo de requisitar materiais para uso interno 
na Copercampos, com todo o processo ocorrendo por meio 
eletrônico, inclusive as aprovações. 
As compras para as revendas (supermercados, lojas 
Agropecuárias e posto de Combustíveis), matéria-prima para 
a Agroindústria e, também suprimentos para a manutenção 
de edifícios, construções, máquinas e veículos passaram a ser 
centralizadas. 
junto ao setor de ti foi implantada a plataforma e-procurement 
srm360 paradigma, um sistema especialista em compras que dá 
ao comprador agilidade e praticidade nas atividades do dia a dia. 
por meio deste sistema, todas as negociações finalizadas geram 
ordens de Compras, que passam por aprovação conforme 
alçadas pré-definidas, antes de o comprador fechar negócio. 
Todos os processos realizados na plataforma se permitem auditar 
de ponta a ponta. 
A pandemia impôs a todas as áreas da cooperativa dificuldades, 
e a área de compras foi umas das que mais sofreu, devido à 
grande escassez de material no mercado fornecedor. Mesmo 
assim, com a ajuda da Plataforma de Compras, e o esforço 
mútuo dos profissionais, encontrou-se fornecedores alternativos 
que garantiram os estoques, assim como a compra de materiais 
para a manutenção da cooperativa.
e o engajamento continua. A Central de Compras traçou como 
metas para o próximo ano: incentivar a redução de compras 
emergenciais; melhorar ainda mais o processo de compra, 
buscando novas parcerias e fortalecendo as existentes, 
acompanhando o mercado e suas constantes oscilações, 
para compras mais assertivas alcançando ganhos reais para a 
cooperativa; buscar ferramentas que auxiliem na tomada de 
decisão quanto ao volume a ser adquirido para a manutenção 
dos estoques, assim como, automatizar processos, para que se 
tenha redução de estoque e sem ruptura, nas diversas áreas 
de negócio.
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formado por mais de 80 profissionais, a área é 
responsável por fazer toda a logística interna de 
produtos. o vai e vem de caminhões que carregam 
a produção e a marca da Copercampos demonstra a 
relevância desta área para o sucesso da cooperativa. 
Responsável por levar e trazer produtos aos portos, 
itens de terceiros destinados à cooperativa e fazer 
a retirada de grãos das unidades que apresentam 
recebimento acima da capacidade estática.

Assim como nos demais setores, novos investimentos foram 
realizados com o objetivo de atender o crescimento da 
cooperativa. merecem destaque as seguintes melhorias: 

• planejamento/otimização de rotas;
• Controle/rastreamento de veículos;
• Gestão de documentos; 
• Controle de custos;
• Controle dos veículos e manutenções preventivas/corretivas; 
• Acompanhamento quilometragem pneus;
• estudo (aumento Km para troca de óleo) de 20 mil km para 30 

mil km;
• instalações de lonas para facilitar operações, com agilidade, 

minimizando acidentes;
• renovação da frota de veículos leves;
• oficina móvel;

Buscando manter a excelência nos serviços prestados, o 
setor continuará capacitando seus profissionais, ampliando 
e modernizando a frota, além de atuar em uma gestão 
transparente.

tRAnSpORtES

Frota de Veículos
Caminhões Bitrem 23
Caminhões Bicaçamba 18
Caminhões ls Caçamba 9
Caminhões ls Graneleiro: 4
Caminhões ls saider: 2
Caminhão bitruck 4
Caminhões Truck 4
Caminhões (lojas/operacional/sementes) 21
Caminhões (granjas) 6
Caminhão (supermercados) 1
Caminhões tanque Combustível  2
Caminhões de Dejetos 5
Distribuidores de Calcário 2
veículos utilitários: 54

pOStO dE COMbUStÍVEiS
o Posto de Combustíveis Copercampos, trabalha de maneira 
eficiente, prestando todo o auxílio necessário com agilidade nos 
processos e garantindo assim a melhor qualidade dos serviços e o 
diferencial no atendimento de associados e clientes. Mesmo com 
a pandemia o mercado manteve-se estável e com o avanço da 
vacinação foi possível finalizar as atividades com crescimento em sua 
receita comparado a 2020.

Identidade visual
em 2021, o posto Copercampos ganhou uma nova identidade visual. 
o novo layout seguiu o conceito da marca br relacionando-o como 
“posto da energia”. Com a atualização gráfica, o posto da cooperativa 
está no padrão petrobras e conta com a qualidade de sempre.

Mobilidade elétrica
Aliando inovação tecnológica e sustentabilidade, a Copercampos 
está participando do projeto de iniciativa da Celesc Distribuição s.A., 
dentro do programa de pesquisa e desenvolvimento da ANeel. o 
Posto Copercampos é também um eletroposto do estilo carga rápida 
para abastecer veículos elétricos, estando disponível aos usuários 
de forma gratuita. o projeto da Celesc conta com 23 eletropostos 
novos, sendo cinco de recarga rápida e 18 de recargas 
semirrápidas para atender a todas as regiões de Santa Catarina.

Receita Posto de Combustíveis
(Em milhões de R$)

2019 202020182017

22 22

26
29

33

2021

Serviços à disposição: 
• Gasolina comum, aditivada e podium;
• Diesel s-500 e s-10;
• lubrificantes e filtros; 
• loja de conveniência;
• Centro automotivo lubrax+;
• Arla;
• eletroposto;
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FUnCiOnáRiOS
uma cooperativa feita por pessoas que praticam 
o cooperativismo e unem às mãos por um 
objetivo maior, a valorização da vida. reflexo 
desta união, a Copercampos investe anualmente 
no seu quadro funcional, comprometendo-se 
com a saúde, bem-estar e crescimento pessoal e 
profissional de seus funcionários.

Saúde preventiva
em 2021, o fator pandêmico permaneceu, ações internas com 
o objetivo de continuar prevenindo a saúde dos funcionários 
foram aperfeiçoadas: Campanha para vacinação contra gripe 
h1N1, assim como auxílio nos agendamentos para vacinação 
contra Covid-19, obrigatoriedade no uso de máscaras, 
disponibilidade de álcool em gel e a prática do distanciamento, 
ações fundamentais para a preservação da vida. todos os 
cuidados foram tomados e assim as consequências amenizadas.
A Copercampos, por meio da Comissão interna de prevenção 
de Acidentes – CipA, inovou promovendo em setembro, o 
mês interno de prevenção de Acidentes de trabalho – mipAt. 
por meio de palestras virtuais, os profissionais da cooperativa 
receberam informações sobre saúde/sedentarismo, alimentação 
saudável e cuidados com a saúde mental. Além desta 
programação, foi promovido em parceria com empresa de 
saúde física de Campos Novos, o Dia da saúde, com emissão 
dos laudos de saúde Corporal a fim de avaliar o índice de 
massa Corporal – imC, percentual de Gordura, Circunferência 
Abdominal e pressão Arterial e repassar orientações sobre uma 
alimentação mais saudável.

Gestão de Pessoas
A Copercampos, por intermédio da Gerência Administrativa 
realizou o programa Gestão de pessoas com o propósito de 
repassar informações sobre atividades administrativas e permitir 
a troca de experiências entre os profissionais. foram cinco 
turmas capacitadas em 2021. Ao todo, 94 gestores participaram 
do programa a fim de uma gestão mais assertiva e eficiente.

Benefício ativo e regularização à LGPD 
2021 foi mais um ano desafiador, mas mesmo diante 
da pandemia e de todas as dificuldades enfrentadas a 
Copercampos implementou um novo benefício concedendo 
o vale-alimentação a todos os funcionários, a direção acredita 
que as pessoas fazem a diferença, e busca constantemente 
valorizá-las e recompensá-las.
Além disso, foram realizadas diversas adequações documentais 
a fim de atender as exigências da lGpD- lei Geral de proteção 
de Dados e assim oferecer proteção aos dados de todos os 
funcionários da cooperativa. 

Copergestor
Durante os meses de setembro e outubro, profissionais da 
área técnica de todas as unidades da Copercampos receberam 
treinamento sobre o programa Copergestor safra 2021/22. 
A capacitação buscou orientar os Agrônomos e técnicos 
sobre cadastros no sistema e as mudanças, a fim de gerar 
informações assertivas nos relatórios com mais eficiência nas 
operações com os associados assistidos. Projeto pioneiro no 
sistema cooperativo, o Copergestor valoriza o desempenho 
individual e das equipes de assistência técnica.

Quadro de funcionários

Evolução 2021 2020

Nº de empregados por período 1582 1.438

Nº de admissões no período 816 508

Nº de mulheres no final do período 413 374

% de cargos de chefia ocupado por mulheres 29% 23%

Nº de empregados (as) terceirizados (as) 1 1

Nº de empregados acima de 45 anos 280 299 

Nº de portadores de deficiência ou necessidades especiais 45 40

Nº de menores aprendizes 79 74

Plano de 
Saúde

Empréstimo 
Consignado

Participação nos 
lucros – PLR

Vale-alimentação

Plano 
Odontológico

Convênio 
Farmácia

Ginástica 
Laboral

Seguro 
de Vida

Auxílio 
Funeral

Convênio com 
Universidades

bEnEFÍCiOS COnCEdidOS AOS pROFiSSiOnAiS:
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Faixa Etária dos Funcionários

31 a 35
anos

36 a 40
anos

41 a 45
anos

46 a 60
anos

+ de 61
anos

19 a 30
anos

16 a 18
anos

14 a 15
anos

44
6

681

220 195
156

225

55

Evolução do Quadro dos Funcionários

2019 2020 202120182017

1.330 1.366
1.440 1.438

1582

Funcionários
Por Gênero

Fem
inino

Masc
ulino

413

1.169

Treinamentos

Nº de funcionários 1.582

Nº de pessoas treinadas 1.228

% treinamentos presenciais 85%

% treinamentos online 15%

Nº de horas de treinamentos 4.039

Total de investimento R$ 878.575,00

Escolaridade dos Funcionários 

Sem escolaridade 4

Primário Completo 51

primário incompleto 17

ensino fundamental incompleto 146

ensino Fundamental Completo 394

ensino médio incompleto 122

ensino Médio Completo 603

superior incompleto 65

Superior Completo 157

Pós Graduado 21

Mestrado 2

tEMOS MUitO 
A COMpARtiLHAR,
ApóS UM AnO
dE GRAndE
SUpERAÇÃO.

2021 foi o ano mais atípico de nossa 
história, com os desafios da CoviD-19 nos 
envolvendo do início ao fim. Apesar de todas as 
adversidades, seguimos adiante. Nos apoiamos, 
nos superamos, não paramos, e conseguimos 
resultados realmente expressivos. uma vitória 
do campo que merece ser dividida com cada 
funcionário e associado, que faz de nossa 
cooperativa o sucesso que hoje ela representa. 
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valores em r$
1. BASE DE CÁLCULO 2021 2020

receita operacional bruta (rob)  3.913.456.514,23  2.268.041.737,98 
receita operacional líquida (rol)  3.828.635.753,52 2.218.463.464,20 
resultado operacional líquido (ro)  146.404.818,30  80.740.830,62 
folha de pagamento c/encargos (fp)  92.405.862,20  83.408.359,19 

2. INDICADORES SOCIAIS INTERNOS - ASSOCIADOS 2021 % s/ROL 2020        % s/ROL
2.1 . impostos Compulsórios  14.137.161,53 0,37%  9.442.233,04 0,55%
2.2. eventos, educação e Cultura  1.498.333,97 0,04%  2.081.291,08 0,12%
2.3. Capacitação e Desenvolvimento profissional  371.576,00  0,01%  397.413,00  0,02%
2.4. Sobras ou Perdas do exercício  75.384.806,89 1,97%  36.936.006,63 2,16%
2.5. outros Benefícios Assistenciais  288.225,00 0,01%  177.940,00 0,01%

TOTAL IndIcAdOres sOcIAIs InTernOs - AssOcIAdOs  91.680.103,39 2,39%  49.034.883,75 2,87%

3. INDICADORES LABORAIS 2021 % s/Folha 
de Pagto % s/ROL 2020 % s/Folha 

de Pagto % s/ROL

3.1. Alimentação  3.093.479,36 3,35% 0,08%  2.703.074,40 3,24% 0,12%
3.2. participação no resultado  11.634.259,83 12,59% 0,30%  4.396.176,68 5,27% 0,20%
3.3. Previdência Privada  762.828,88 0,83% 0,02%  197.259,97 0,24% 0,01%
3.4. Assistência Médica e odontológica  2.522.221,90 2,73% 0,07%  1.465.593,89 1,76% 0,07%
3.5. Segurança e Medicina no Trabalho  2.094.805,60 2,27% 0,05%  1.417.174,00 1,70% 0,06%
3.6. Capacitação e Desenvolvimento profissional   1.016.740,00 1,10% 0,03%  844.809,00 1,01% 0,04%
3.7. outros Benefícios  443.253,13 0,48% 0,01%  463.119,16 0,56% 0,02%
TOTAL INDICADORES LABORAIS  21.567.588,70 23,34% 0,56%  11.487.207,10 13,77% 0,52%

4. INDICADORES SOCIAIS ExTERNOS 2021 % s/RO % s/ROL 2020 % s/RO % s/ROL
4.1. tributos - municipais, estaduais e federais  4.131.354,18 2,82% 0,11%  4.450.682,11 5,51% 0,20%
4.2. educação e Cultura  729.811,09 0,50% 0,50%  615.911,53 0,76% 0,03%
4.3. esporte e lazer  69.937,00 0,05% 0,08%  69.937,00 0,09% 0,00%
TOTAL INDICADORES SOCIAIS ExTERNOS  4.931.102,27 3,37% 0,68%  5.136.530,64 6,36% 0,23%

5. INDICADORES DO QUADRO SOCIAL 2021 2020
5.1. Nº de associados final do período 1.789 1.514
5.2. Nº de admissões no período  318  107 
5.3. Nº de demissões no período  43  54 
5.4. Nº de mulheres no final do período  189  169 
5.5. Nº de associados(as) acima de 45 anos  1.357  1.004 

6. INDICADORES DO CORPO FUNCIONAL 2021 2020
6.1. Nº de empregados final do período 1.582  1.438 
6.2. Nº de admissões no período 816  508 
6.3. Nº de mulheres no final do período 413  374 
6.4. % de cargos de chefia ocupados por mulheres 29% 23%
6.5. Nº de empregados(as) terceirizados (as) 1  1 
6.6. Nº de menores aprendizes 79  74 
6.7. Nº de empregados(as) acima de 45 anos 280  299 
6.8. Nº de portadores de deficiência ou necessidades especiais 45  40 

Valor adicionado total a distribuir:   Em 2021: R$ 314.189.528,03   Em 2020: R$ 216.089.289,06  

Distribuição do valor adicionado:

 1,31% governo  2,06% governo 

 34,92% funcionários   40,23% funcionários  

 18,09% terceiros  21,75% terceiros 
 46,6% resultado antes 
das destinações 

 37,36% resultado 
antes das destinações 

valores em r$

7. INDICADORES DE ORGANIZAÇÃO E  GESTÃO 2021 2020

procedimento para integralização das quotas-partes:

 (  ) pagamento à vista  (  ) pagamento à vista 
 (  ) desconto de débitos trabalhistas  (  ) desconto de débitos trabalhistas 
 (  ) desconto parcelado das retiradas  (  ) desconto parcelado das retiradas 
 (  ) sem capital social  (  ) sem capital social 
 (x) outro: parcelado  (x) outro: parcelado

Destino das sobras

 (  ) investimentos  (  ) investimentos 
 (x) rateio entre associados (capitalizado)  (x) rateio entre associados (capitalizado) 
 (  ) fundos  (  ) fundos 
 (  ) outro_______________________  (  ) outro_______________________ 

Fundos existentes
 (x) fundo de reserva  (x) fundo de reserva 
 (x) fundo para educação  (x) fundo para educação 
 (x) outro: fundo de investimento  (x) outro: fundo de investimento 

espaço de deliberação sobre o destino das sobras ou débitos

 (  ) conselho administrativo  (  ) conselho administrativo 
 (  ) conselho fiscal  (  ) conselho fiscal 
 (x) assembleia 
 (  ) outro_______________________ 

 (x) assembleia 
 (  ) outro_______________________ 

parâmetro utilizado para distribuição das sobras entre os associados

 (  ) proporcional às retiradas  (  ) proporcional às retiradas 
 (  ) em partes iguais  (  ) em partes iguais 
 (  ) proporcional às quotas-partes  (  ) proporcional às quotas-partes 
 (x) outro: proporcional movimentação   (x) outro: proporcional movimentação  

Quantidade de assembleias realizadas (ordinárias e extraordinárias)  01  01 

Decisões submetidas à assembleia

 (  ) investimentos 
 (x) destino das sobras/perdas 

 (  ) investimentos 
 (x) destino das sobras/perdas 

 (  ) pagamento de credores  (  ) pagamento de credores 
 (x) escolha da diretoria  (x) escolha da diretoria 
 (  ) admissão/afastamento de sócio  (  ) admissão/afastamento de sócio 
 (  ) outro_______________________  (  ) outro_______________________ 

renovação dos cargos diretivos  (x) 1/3  ( ) 2/3 (  ) sem renovação  (x) 1/3  ( ) 2/3 (  ) sem renovação 

frequência do(s) instrumentos de prestação de contas
 (  ) diário  (  ) semanal  (  ) diário  (  ) semanal
 (  ) quinzenal  (x) mensal  (  ) quinzenal  (x) mensal
 (  ) outro_______________________  (  ) outro_______________________ 

Critério principal para admissão de novos(as) associados(as)

 (  ) experiência  (  ) idade  (  ) experiência  (  ) idade 
 (  ) conhecimento sobre cooperativismo  (  ) conhecimento sobre cooperativismo 
 (  ) participação na comunidade  (  ) participação na comunidade 
 (  ) parentesco (x) outro_________________  (  ) parentesco (x) outro_________________

Critério principal para afastamento de associados(as)

 (  ) desempenho na função  (  ) desempenho na função 
 (  ) cumprimento de horário  (  ) cumprimento de horário 
 (  ) comportamento cooperativo  (  ) comportamento cooperativo 
 (x) outro_______________________  (x) outro_______________________ 

espaços de representação do cooperativismo 
em que a cooperativa atua

 (x) oCb  (  ) Anteag  (x) oCb  (  ) Anteag 
 (  ) ADs/Cut  (  ) Concrab/mst  (  ) ADs/Cut  (  ) Concrab/mst 
 (x) outro: oCesC  (x) outro: oCesC 

Principais parcerias e apoios

 (  ) sindicato  (  )oNGs  (  ) sindicato  (  )oNGs
 (x) sescoop/oCb  (  ) governo federal  (x) sescoop/oCb  (  ) governo federal 
 (  ) estadual  (x) municipal  (  ) estadual  (x) municipal 
 (x) outro: fundação meridional, embrapa  (x) outro: fundação meridional, embrapa 

8. INFORMAÇõES RELEVANTES QUANTO 
AO ExERCíCIO DA CIDADANIA 2021 2020

os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa foram 
definidos por:

 (  ) direção  (  ) direção 
 (x) direção e gerências  (x) direção e gerências 
 (  ) todos(as) empregados(as)  (  ) todos(as) empregados(as) 

os padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho 
foram definidos por:

 (  ) direção e gerências  (  ) direção e gerências 
 (  ) todos(as) empregados(as)  (  ) todos(as) empregados(as) 
 (x) todos(as) + Cipa  (x) todos(as) + Cipa 

Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e a 
representação interna dos(as) trabalhadores(as), a empresa:

 (  ) não se envolve  (  ) não se envolve 
 (x) segue as normas da oit  (x) segue as normas da oit 
 (  ) incentiva e segue a oit  (  ) incentiva e segue a oit 

A previdência privada contempla:
 (  ) direção  (  ) direção 
 (  ) direção e gerências  (  ) direção e gerências 
 (x) todos(as) empregados(as)  (x) todos(as) empregados(as) 

A participação dos lucros ou resultados contempla:
 (  ) direção  (  ) direção 
 (  ) direção e gerências  (  ) direção e gerências 
 (x) todos(as) empregados(as)  (x) todos(as) empregados(as) 

Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de res-
ponsabilidade social e ambiental adotados pela empresa:

 (  ) não são considerados  (  ) não são considerados 
 (x) são sugeridos  (x) são sugeridos 
 (  ) são exigidos  (  ) são exigidos 

Quanto à participação de empregados(as) em programas de traba-
lho voluntário, a empresa:

 (  ) não se envolve  (  ) não se envolve 
 (  ) apoia  (  ) apoia 
 (x) organiza e incentiva  (x) organiza e incentiva 
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valores em r$

ATIVO NE 31/12/2021 31/12/2020
ATIVO CIRCULANTE  1.750.083.812,16  1.054.916.141,36 
Caixa e equivalentes de Caixa 5.1  527.921.168,10  408.071.712,94 
Créditos operacionais 5.2  754.798.346,22  387.381.752,86 
estoques 5.3  464.140.053,74  258.136.444,71 
Despesas a apropriar 4.7  3.224.244,10  1.326.230,85 

ATIVO NÃO CIRCULANTE  842.375.483,30  710.828.295,67 
Créditos realiz. l. prazo 5.2.2  190.596.849,32  174.704.956,23 
Ativo investimentos 5.4  47.140.572,98  33.846.663,51 
Ativo imobilizado 5.5  604.470.856,34  502.073.557,86 
Ativo intangível  167.204,66  203.118,07 

TOTAL DO ATIVO  2.592.459.295,46  1.765.744.437,03 

PASSIVO NE 31/12/2021 31/12/2020
PASSIVO CIRCULANTE  1.469.955.271,35  948.078.061,49 
obrigações com instituições financeiras 5.6  555.307.589,19  462.125.733,68 
obrigações c/ fornecedores 5.7  628.971.921,46  302.374.600,52 
obrigações Clientes e Associados  267.338.969,37  170.605.877,19 
obrigações Sociais e Tributárias  9.272.358,67  6.130.603,24 
Provisões Trabalhistas e Fiscais  9.064.432,66  6.841.246,86 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE  439.422.581,64  264.913.863,04 
obrigações com instituições financeiras 5.6  338.443.866,12  175.783.554,45 
obrigações operacionais 5.8  100.978.715,52  89.130.308,59 

PATRIMÔNIO LíQUIDO  683.081.442,47  552.752.512,50 
Capital Social 5.10  222.948.456,26  190.813.879,72 
Capital subscrito - Npr's  30.695.040,00  30.695.040,00 
fundos para investimento 7.1 c  94.194.760,18  67.607.536,94 
reservas de reavaliação  25.529.743,19  25.727.168,07 
Ajuste de Avaliação patrimonial 7.1 e  95.731.587,87  98.649.986,71 
Reserva legal 7.1 a  61.135.083,73  47.428.755,20 
Reservas sobras a realizar 4.16  41.936.858,92  33.075.362,32 
Reserva de RATeS 7.1 b  35.525.105,44  21.818.776,91 
sobras a Diposição da AGo  75.384.806,88  36.936.006,63 

TOTAL DO PASSIVO  2.592.459.295,46  1.765.744.437,03 

balanço patrimonial
valores em r$

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS 31/12/2021 31/12/2020
INGRESSOS/ REC. OPERACIONAL BRUTA  3.913.456.514,23  2.268.041.737,98 
vendas - Cereais  2.193.610.774,54  1.163.555.409,43 
vendas - sementes  517.174.343,77  296.755.406,72 
vendas - suínos  296.058.795,62  216.068.742,01 
vendas - indústria  120.352.569,66  69.517.065,22 
vendas - insumos  514.481.339,06  293.076.132,07 
vendas - lojas  81.409.699,09  58.934.038,55 
vendas - supermercado  147.692.652,33  140.645.336,67 
vendas - posto  33.326.325,57  29.489.607,31 
vendas - Aves  9.350.014,59 
DEDUÇõES DAS VENDAS  (84.820.760,71)  (49.578.273,78)
(-) Devoluções de vendas  (43.323.421,58)  (19.389.533,53)
(-) impostos s/  vendas  (41.497.339,13)  (30.188.740,25)

INGRESSOS/ REC. OPERACIONAL LíQUIDA  3.828.635.753,52  2.218.463.464,20 

DISPÊNDIOS/ CUSTOS DAS VENDAS  (3.354.840.382,32)  (1.891.916.640,68)
(-) Custos das vendas  (3.354.840.382,32)  (1.891.916.640,68)

SOBRA BRUTA  473.795.371,20  326.546.823,52 

DISPÊNDIOS/  DESPESAS OPERACIONAIS  (305.064.240,60)  (228.131.275,33)
(-) Dispêndios / Despesas Gerais Adm. e financeiras  (27.945.378,12)  (21.662.439,55)
(-) Dispêndios / Despesas Comerciais  (195.061.850,42)  (146.958.894,87)
(-) Dispêndios / Despesas operacionais  (47.204.674,68)  (36.813.737,86)
(-) Dispêndios / Despesas Agroindustriais  (12.600.575,18)  (7.303.081,62)
(-) Dispêndios / Despesas veículos  (22.251.762,20)  (15.393.121,43)

OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS  (8.874.404,04)  4.860.447,26 

RESULTADO FINANCEIRO LíQUIDO  (16.345.704,13)  (24.053.733,09)

RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E CSLL  143.511.022,43  79.222.262,36 

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇõES S/ RESULTADO  (1.501.613,66)
(-) provisão Contribuição social  -    (403.838,91)
(-) provisão para imposto de renda  -    (1.097.774,75)

RESULTADO LíQUIDO DO ExERCíCIO   143.511.022,43   77.720.648,70 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
RESULTADO LíQUIDO DO ExERCíCIO  143.511.022,43  77.720.648,70 
(+/-) resultADo AbrANGeNte  2.893.795,87  3.020.181,92 
  realização do Ajuste de Aval. patrimonial  2.893.795,87   3.020.181,92 

RESULTADO LíQUIDO DO ExERCíCIO AJUSTADO   146.404.818,30   80.740.830,62 

Sobras do Exercício  146.404.818,30  80.740.830,62 
Destinação sobras retidas participações  (9.341.533,04)  (13.584.454,93)

Sobras do Exercício após Retenções/Destinações  137.063.285,26  67.156.375,69 
Destinação reserva legal   (13.706.328,53)  (6.715.637,57)
Destinação rAtes  (13.706.328,53)  (6.715.637,57)
Destinação fundo investimento  (34.265.821,32)  (16.789.093,92)

Sobras a Disposição da AGO   75.384.806,89   36.936.006,63 

demonstração das Sobras ou perdas

Luiz carlos chiocca
Diretor Presidente

rita canuto
Contadora-CRC/SC - 027.231/0-4

cláudio Hartmann
Diretor Vice-presidente

Luiz carlos chiocca
Diretor Presidente

rita canuto
Contadora-CRC/SC - 027.231/0-4

cláudio Hartmann
Diretor Vice-presidente
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valores em r$

  Discriminação 31/12/2021 % 31/12/2020 %

1) INGRESSOS / RECEITAS  3.846.949.364,84  2.234.429.884,30 
1.1) receita operacional bruta excluídas Devoluções  3.870.133.092,65  2.248.652.204,45 
1.4) outros resultados operacionais  (23.183.727,81)  (14.222.320,15)

2) INSUMOS ADQUIRIDOS  3.554.310.374,20  2.033.107.872,27 
2.1) Custos / impostos dos produtos e serviços,  3.396.337.721,45  1.922.105.380,93 
2.2) materiais, energia, serviços de terceiros e outros  157.972.652,75  111.002.491,34 

3) VALOR ADICIONADO BRUTO (1 -2 )  292.638.990,64  201.322.012,03 

4) RETENÇõES  27.783.515,66  23.673.362,69 
4.1) Depreciação, Amortização e exaustão  27.783.515,66  23.673.362,69 

5) VALOR ADICIONADO LíQUIDO  (3-4)  264.855.474,98  177.648.649,34 

6) VALOR ADICIONADO RECEBIDO TRANSFERÊNCIA  49.334.053,05  38.440.639,72 
6.1) resultado de participações patrimoniais  14.309.323,77  19.082.767,41 
6.2) receita financeira  35.024.729,28  19.357.872,31 

7) VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR (5+6)  314.189.528,03  100,00  216.089.289,06  100,00 

8) DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

8.1) EMPREGADOS  (109.703.182,26)  34,92  (86.925.032,28)  40,23 
      Salários e encargos Sociais  (97.083.772,43)  (30,90)  (81.702.295,60)  (37,81)
      honorários a Diretoria  (985.150,00)  (0,31)  (826.560,00)  (0,38)
      participação dos empregados nos resultados  (11.634.259,83)  (3,70)  (4.396.176,68)  (2,03)

8.2) IMPOSTOS E TAxAS  (4.131.354,18)  1,31  (4.450.682,11)  2,06 
      Federais  (2.364.340,51)  (0,75)  (3.056.792,69)  (1,41)
      estaduais  (1.436.182,92)  (0,46)  (1.085.693,39)  (0,50)
      Municipais  (330.830,75)  (0,11)  (308.196,03)  (0,14)

8.3) FINANCIADORES  (56.843.969,16)  18,09  (46.992.925,97)  21,75 
      encargos Financeiros  (51.370.433,41)  (16,35)  (43.411.605,40)  (20,09)
      Aluguéis  (5.473.535,75)  (1,74)  (3.581.320,57)  (1,66)

8.4) RESULTADO LíQUIDO 143.511.022,43  45,68 77.720.648,70  35,97 

8.5) REVERSÃO RESERVAS 2.893.795,87  0,92 3.020.181,92  1,40 

8.6) RESULTADO LíQUIDO AJUSTADO 146.404.818,30  46,60 80.740.830,62  37,36 

valores em r$

FLUxO DE CAIxA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 31/12/2021 31/12/2020
SOBRA LíQUIDA DO ExERCíCIO ANTES DOS IMPOSTOS  146.404.818,30  82.242.444,28 
AJUSTES DO RESULTADO LíQUIDO
( + )Depreciação, Amortização e exaustão  27.783.515,66  23.673.362,69 
( + ) juros dos financiamentos  44.821.100,27  34.406.681,13 

VARIAÇÃO NOS ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS:
( -/+ ) variação contas a receber  (297.911.737,30)  7.795.520,98 
( -/+ ) Cheques a receber  (1.658.977,56)  445.530,21 
( -/+ ) variação adiantamento a fornecedores  (18.526.233,50)  3.133.863,60 
( -/+ ) variação imposto a recuperar  (15.305.495,88)  5.513.869,64 
( -/+ ) variação outros créditos realizáveis  (55.591.488,38)  (5.309.321,94)
( -/+ ) provisão devedores duvidosos  21.577.339,26  8.295.431,97 
( -/+ ) variação dos estoques  (206.003.609,03)  (48.583.290,45)
( -/+ ) variação na conta despesas antecipadas  (1.898.013,25)  806.731,31 
( -/+ ) variação ativo realizável a longo prazo  (15.891.893,09)  (14.563.113,58)
( -/+ ) variação passivo circulante - fornc. e obrig. operacionais  423.330.413,12  84.666.091,29 
( -/+ ) variação de obrigações tributárias e fiscais a pagar  3.141.755,43  553.517,33 
( -/+ ) variação provisões férias e encargos  2.223.185,80  (2.583.660,03)
( -/+ ) variação passivo não circulante - obrig.  operacionais  11.848.406,93  7.633.254,59 

CAIxA LíQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS  68.343.086,78  188.126.913,02 
tributação do resultado Antes da Destinação das reservas  -    (1.501.613,66)
imposto de renda e Contribuição social pagos  -    (1.501.613,66)

Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais 68.343.086.,78  186.625.299,36 

FLUxOS DE CAIxA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
( - ) Aquisição de investimento  (13.293.909,47)  (11.845.700,53)
( + ) recebimento venda imobilizado  7.095.378,97  2.935.873,39 
( - ) Aquisição de imobilizado  (137.240.279,70)  (46.025.065,32)
( - ) Ajuste de Avaliação patrimonial  (2.918.398,84)  (3.020.181,92)
( - ) Aumento/redução intangível
( - ) reserva de reavaliação  (197.424,88)  (352.908,46)
( + ) integralização de capital      7.272.837,72  4.860.250,75 
( - ) Distribuição de sobras  (6.028.446,76)  -   
( - ) Devolução de capital e sobras  (14.204.455,57)  (17.992.300,58)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento  (159.514.698,53)  (71.440.032,67)

FLUxOS DE CAIxA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
( + ) Captações de empréstimos  821.567.657,82  579.202.345,00 
( - )  Amortização de empréstimos                (610.546.590,91)  (512.257.653,49)

Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento  211.021.066,91  66.944.691,51 

AUMENTO LíQUIDO DE CAIxA E EQUIVALENTE DE CAIxA  119.849.455,16  182.129.958,20 
Caixa e equivalente de caixa no início do período  408.071.712,94  225.941.754,74 
Caixa e equivalente de caixa no fim do período  527.921.168,10  408.071.712,94 

Variação das Contas Caixa/Bancos/Equivalentes  119.849.455,16  182.129.958,20 

demonstração do Valor Adicionadodemonstração dos Fluxos de Caixa
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nOtAS ExpLiCAtiVAS ÀS dEMOnStRAÇõES COntábEiS
pROCEdidAS EM 31 dE dEZEMbRO dE 2021demonstração das Mutações do 

patrimônio Líquido 2020 e 2021 Nota 01 – NATUREZA JURíDICA
A Copercampos – Cooperativa Regional Agropecuária de Cam-
pos Novos, é uma Cooperativa singular, mista, sem fins lucrati-
vos, fundada em 08 de novembro de 1970, composta por 1.789 
associados, atualmente com 76 unidades ativas, 1.582 funcio-
nários em 31/12/2021. A entidade é regida pela lei nº 5.764, de 
16 de dezembro de 1971, que regulamenta o sistema coope-
rativista no país.

Nota 02 – CONTExTO OPERACIONAL
Nestes 51 anos de história, a cooperativa se dedica para aten-
der as necessidades de seus associados, buscando tecnologias 
adequadas e com boa rentabilidade. A sociedade tem como ati-
vidade preponderante o recebimento, secagem, beneficiamento, 
armazenagem, industrialização e comercialização da produção 
dos associados, com destaque para os produtos, como a soja 
consumo, soja semente, milho, trigo, feijão, demais sementes e 

para agilizar o processo de recebimento da produção de seus 
associados, a Copercampos mantém unidades armazenadoras 
estrategicamente localizadas. o objetivo é estar o mais perto 
possível do produtor levando comodidade e eficiência no rece-
bimento e entrega de insumos, reduzir as despesas com fretes 
e agilizar à atividade de colheita. As unidades armazenadoras 
têm capacidade para mais 844 mil toneladas, e todas são estru-

leguminosas, produção e comercialização de suínos.
visando o desenvolvimento e a melhoria das condições socioe-
conômicas dos seus associados, se dedica à assistência técnica 
especializada, análises laboratoriais, comercialização de insu-
mos, implementos agrícolas, medicamentos veterinários, rações, 
materiais de construção, ferragens, pneus, combustíveis, lubrifi-
cantes, conveniências, gêneros alimentícios e de uso e consumo.
A Copercampos é associada à Cooperativa Central oeste Ca-
tarinense – Aurora, fornecendo a esta, matéria-prima (suínos) 
para a produção agroindustrial.
Com sede e Administração na rodovia br 282, Km 342, nº 23, 
bairro boa vista, na cidade de Campos Novos no estado de 
santa Catarina, atuando no meio-oeste, planalto sul, litoral 
Norte, litoral sul, vale do itajaí, e também no Norte do rio 
Grande do Sul. A sociedade possui uma estrutura própria, com-
posta por armazéns, indústria, granjas, lojas, supermercados e 
posto de combustível, sendo:

turadas com avançados equipamentos para descarga, limpeza 
e secagem dos grãos. um sistema composto por automação de 
termometria e aeração instalado em todas as unidades, garante 
a qualidade dos grãos armazenados.
     A Copercampos está sempre investindo para que seus 
associados tenham maior lucratividade em seus negócios. 
informações sobre as tecnologias disponíveis são disponi-

A) UNIDADES COM RECEBIMENTO DE GRÃOS:  
Nome Filial Filial Número CNPJ
    Campos Novos/sC - matriz Filial 01 CNpj 83.158.824/0001-11
    Anita Garibaldi/sC Filial 10 CNpj 83.158.824/0010-02
    Curitibanos/sC filial 27 CNpj 83.158.824/0027-50
    Campo belo do sul/sC filial 32 CNpj 83.158.824/0032-18
    Campos Novos/sC - bairro Aparecida Filial 35 CNpj 83.158.824/0035-60
    Campos Novos/sC - encruzilhada Filial 40 CNpj 83.158.824/0040-28
    brunópolis/sC filial 42 CNpj 83.158.824/0042-90
    fraiburgo/sC Filial 43 CNpj 83.158.824/0043-70
    ituporanga/sC Filial 45 CNpj 83.158.824/0045-32
    Curitibanos (Guarda-mor)/sC Filial 46 CNpj 83.158.824/0046-13
    Campos Novos (trevo sul)/sC filial 47 CNpj 83.158.824/0047-02
    barracão/rs filial 48 CNpj 83.158.824/0048-85
    Campos Novos/sC Filial 51 CNpj 83.158.824/0051-80
    bom retiro/sC filial 52 CNpj 83.158.824/0052-61
    lebon régis/sC filial 57 CNpj 83.158.824/0057-76
    otacílio Costa/sC filial 58 CNpj 83.158.824/0058-57
    são josé do ouro/rs filial 59 CNpj 83.158.824/0059-38
    monte Carlo/sC Filial 61 CNpj 83.158.824/0061-52
    Zortéa/sC filial 62 CNpj 83.158.824/0062-33
    Capão Alto (Coxilha rica)/sC Filial 63 CNpj 83.158.824/0063-14 
    são josé do ouro (hervalzinho)/rs Filial 65 CNpj 83.158.824/0065-86
    ponte serrada/sC Filial 66 CNpj 83.158.824/0066-67 
    sananduva/rs filial 68 CNpj 83.158.824/0068-29
    Correia pinto/sC filial 69 CNpj 83.158.824/0069-00
    Cerro Negro/sC filial 70 CNpj 83.158.824/0070-43
    Campos Novos/sC – br 470 filial 71 CNpj 83.158.824/0071-24
    lagoa vermelha/rs filial 74 CNpj 83.158.824/0074-77
    ibiraiaras/rs filial 80 CNpj 83.158.824/0080-15
    são jorge/rs filial 81 CNpj 83.158.824/0081-04
    Nova prata/rs filial 82 CNpj 83.158.824/0082-87
    André da rocha/rs filial 84 CNpj 83.158.824/0084-49
    pinhal da serra/rs filial 86 CNpj 83.158.824/0086-00
    ponte serrada/sC filial 87 CNpj 83.158.824/0087-91
    esmeralda/rs filial 88 CNpj 83.158.824/0088-72
    ibiraiaras/rs filial 89 CNpj 83.158.824/0089-53
    lages (Coxilha rica) /sC filial 91 CNpj 83.158.824/0091-78
    Caçador/sC filial 92 CNpj 83.158.824/0092-59
    ituporanga/sC filial 95 CNpj 83.158.824/0095-00
    água Doce/sC Filial 100 CNpj 83.158.824/0100-01
    bom retiro/sC filial 102 CNpj 83.158.824/0102-65

valores em r$

contas Mutações capital  social

reserVAs de sOBrAs
sobras a 

disposição 
da AGO

Patrimônio 
Líquido Total

Fundo  
Investim. 
Tecnológ. 
Industrial

reserva 
Legal

reserva de                
rATes

reservas 
de sobras a 

realizar

reserva de 
reavaliação 
realizada

Ajuste de 
Avaliação 

Patrimonial

sALdO eM 31/12/2019  202.966.078,68  57.434.619,42  40.713.117,63  15.103.139,34  20.913.125,77  25.790.117,78  101.960.127,38  25.058.714,45  489.939.040,45 

Deliberação Assembleia   
incorporação de sobras  25.058.714,45 (25.058.714,45)  -   
incorporação de reserva  6.616.176,42  (6.616.176,42)  -   
Resultado Abrangente  (3.020.181,92)  3.020.181,92 
realiz. res. Avp. Alienação  (289.958,75)  (289.958,75)
realiz. res. reaval. - Alienação  (62.949,71)  -    (62.949,71)
Mutações do exercício
integralização de Capital  409.062,62  409.062,62 
retenção estatutária  4.451.188,13  4.451.188,13 
Devoluções de Capital  (17.992.300,58)  (17.992.300,58)
Sobras a Realizar  13.584.454,93 (13.584.454,93)
Baixa Sobras a Realizar  (1.422.218,38)  (1.422.218,38)
Sobras do exercício  77.720.648,70  77.720.648,70 
Destinação resultado terceiros  -    -    -   
Destinações de sobras  16.789.093,92  6.715.637,57  6.715.637,57  (30.220.369,06)  -   

sALdO eM 31/12/2020  221.508.919,72  67.607.536,94 47.428.755,20  21.818.776,91 33.075.362,32 25.727.168,07 98.649.986,71  36.936.006,63  552.752.512,50 
Deliberação Assembleia    (5.548.410,32)  (5.548.410,32)
incorporação de sobras  31.387.596,31 (31.387.596,31)  -   
incorporação de reserva  7.678.598,08  (7.678.598,08)  -   
Resultado Abrangente  (2.893.795,87)  2.893.795,87 
realiz. res. Avp. Alienação  (24.602,97)  (24.602,97)
realiz. res. reaval. - Alienação  (197.424,88)  -    (197.424,88)
Mutações do exercício
integralização de Capital  600.361,80  600.361,80 
retenção estatutária  6.672.475,92  6.672.475,92 
Devoluções de Capital  (14.204.455,57)  (14.204.455,57)
Sobras a Realizar  9.341.533,04  (9.341.533,04)
Baixa Sobras a Realizar  (480.036,44)  (480.036,44)
Sobras do exercício 143.511.022,43  143.511.022,43 
Destinação resultado terceiros  -    -    -   
Destinações de sobras  34.265.821,32  13.706.328,53  13.706.328,53     (61.678.478,37)  -   
Destinações de sobras  34.265.821,32  13.706.328,53  13.706.328,53    (61.678.478,37)  -   

sALdO eM 31/12/2021  253.643.496,26  94.194.760,21 61.135.083,73  35.525.105,44 41.936.858,92 25.529.743,19 95.731.587,87  75.384.806,89  683.081.442,47 

Luiz carlos chiocca
Diretor Presidente

rita canuto
Contadora-CRC/SC - 027.231/0-4

cláudio Hartmann
Diretor Vice-presidente
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bilizadas através de reuniões, palestras, show tecnológico, 
viagens técnicas no Brasil e exterior, proporcionando ao pro-
dutor maior produtividade.
os grãos de soja, trigo, milho e feijão produzidos na Coper-
campos são destinados ao consumo humano e industrializa-
ção, abrangendo o mercado interno e externo.

Com produção superior a 85 milhões de toneladas ano, a Coper-
campos produz sementes fiscalizadas e certificadas de soja, feijão, 
trigo, aveia, azevém, capim sudão, ervilhaca e nabo forrageiro.
localizada em uma região com clima favorável para a produção 
de sementes, a Copercampos realiza altos investimentos na me-
lhoria dos processos das unidades de beneficiamento e indus-
trialização. uma equipe de Agrônomos e técnicos acompanham 
os campos de produção visando sementes de alta qualidade.
para se consolidar ainda mais na área de produção de semen-
tes a Copercampos conta com constantes investimentos rea-
lizados, como aquisição de equipamentos, modernização das 
unidades de beneficiamento de sementes, garantindo assim 

Pensando em melhor atender os sócios, funcionários e clientes dos municípios onde atua e também municípios vizinhos, oferece 
comodidade e qualidade nos serviços e mercadorias.

Atendendo todas as Normativas legais exigidas pelo mApA 
como por exemplo: iN04 boas práticas de fabricação – iN65 
produção de rações com medicamentos – planta livre de 
ractopamina, a indústria de rações Copercampos é modelo 
de segurança e qualidade em rações, pois segue rigorosa-

Para melhor atender os associados conta com um posto de 
combustíveis onde oferece trocas de óleo gratuitamente desde 
que o óleo seja comprado no posto de Combustíveis Coper-
campos, toda a linha de lubrificantes com a marca petrobras,

Atendendo as necessidades dos associados e clientes externos, 
o setor de transportes e logística tem como objetivo principal 
agilizar o transporte de produtos, mercadorias e animais, asse-
gurando maior tranquilidade ao comprador e ao fornecedor.

o Campo Demonstrativo da Copercampos é fundamental ao 
associado e a equipe técnica na busca de novas tecnologias, no 
desenvolvimento das propriedades e na melhoria da eficiência 
produtiva. No Campo são realizados os testes com sementes, 
produtos químicos e técnicas de produção, e os resultados são 

Granja Comercial, plantel de 2.892 matrizes, com produção anual de 82.280 leitões. produção de linhagens para reposição do plantel 
da granja. produção de animais para integração.

Granja Núcleo filial, plantel de 5.527 matrizes, com produção anual de 151.495 leitões. produção de linhagens para Agroceres piC, 
sendo cruzamentos que produzem oito linhagens.

Granja Comercial, plantel 2.076 matrizes, produção anual de 42.287 leitões. produção de linhagens para Agroceres piC animais com 
alto padrão genético, produção de animais para integração.

Granja Comercial, plantel 2.993 matrizes, produção anual de 94.088 leitões. produção de animais para crechário.

Granja Comercial, plantel 3.312 matrizes, produção anual de 106.672 leitões. produção de animais para integração.

pensando nos associados e clientes, disponibiliza-se uma 
vasta linha de produtos como:
• Medicamentos e Alimentação para Animais
• Produtos Agrícolas
• Implementos Agrícolas/ Pecuário

Com uma equipe capacitada o departamento comercial ope-
ra em mercados nacionais e internacionais, sendo responsável 
pela comercialização dos grãos entregues na Copercampos. 
Realiza as operações comerciais através da Bolsa de Chicago, 
Coberturas Cambiais, swaps, fowards via bancos de primeira 
linha, e Mercado a Termo e Futuro na Bolsa Mercantil e Futuros.

todo o suporte necessário para a atividade.
No próprio laboratório de análises de sementes são realizados 
todos os testes necessários para a comercialização e compro-
vação da qualidade das sementes.
Para garantir a oferta de novas variedades no mercado e genéti-
ca das sementes, a Copercampos mantém parcerias com empre-
sas e instituições como:  embrapa, fundação meridional, bayer, 
Syngenta, Brasmax, Basf, Corteva, Monsoy e TMG, multiplicando 
sementes para os obtentores.
Sementes Convencionais: soja, feijão, trigo, triticale, milheto, 
capim sudão, aveia, azevém, ervilhaca, centeio e nabo forrageiro. 
Sementes Transgênicas: Soja.

mente os procedimentos e os padrões de qualidade por ela 
estabelecida. Com um alto controle e com equipamentos 
que garantem os níveis nutricionais das rações, a indústria 
atende as granjas da Copercampos e seus associados, bem 
como clientes em geral. 

Combustíveis como: Gasolina Comum, Gasolina Grid, Gasolina 
podium, etanol, Óleo, Diesel/biodiesel, extra diesel/biodiesel e 
loja de conveniência.

  Com equipe comprometida e sistema de informação ágil atua 
como uma central, realizando a contratação, o controle e o ge-
renciamento de fretes locais, no estado, país e exterior, e ge-
renciando a frota própria que conta com 101 veículos pesados.

avaliados e servem de referência para o planejamento das áreas 
de produção dos associados.
A validação e a transferência de novas tecnologias agropecuárias, 
são os principais objetivos, e o Campo Demonstrativo é também 
fonte de referência para pesquisadores e instituições de pesquisa.

• Construção e Acabamento
• Automotiva
• Jardinagem / Caça e Pesca
• Artigos e Vestuários
• Eletrodomésticos

B) UNIDADES COM BENEFICIAMENTO DE SEMENTES – UBS:
Nome Filial Filial Número CNPJ
Campos Novos/sC – matriz Filial 01 CNpj 83.158.824/0001-11
Campo belo do sul/sC filial 32 CNpj 83.158.824/0032-18
Campos Novos/sC - bairro Aparecida Filial 35 CNpj 83.158.824/0035-60 
Campos Novos/sC - trevo sul filial 47 CNpj 83.158.824/0047-02
barracão/rs – linha Gramado filial 48 CNpj 83.158.824/0048-85
Campos Novos/sC – br 470 filial 71 CNpj 83.158.824/0071-24

E) SUPERMERCADOS: 
Nome Filial Filial Número CNPJ
Campos Novos/sC Filial 06 CNpj 83.158.824/0006-26
Campos Novos/sC filial 28 CNpj 83.158.824/0028-31
Campos Novos /sC-Centro de Distribuição Filial 60 CNpj 83.158.824/0072-05
otacílio Costa/sC filial 67 CNpj 83.158.824/0060-71
Capinzal/sC filial 73 CNpj 83.158.824/0073-96
Campos Novos/sC – restaurante & Café filial 75 CNpj 83.158.824/0075-58

D) INDúSTRIA:
Nome Filial Filial Número CNPJ
Campos Novos/sC filial  21 CNpj 83.158.824/0021-65

F) POSTO DE COMBUSTíVEIS: 
Nome Filial Filial Número CNPJ
Campos Novos/sC filial 09 CNpj 83.158.824/0009-79

G) LOGíSTICA E TRANSPORTE: 
Nome Filial Filial Número CNPJ
Campos Novos/sC Filial 64 CNpj 83.158.824/00064-03

H) CAMPO DEMONSTRATIVO:
Nome Filial Filial Número CNPJ
Campos Novos/sC Filial 33 CNpj 83.158.824/0033-07

I) CENTRAIS PRODUTORAS DE LEITõES – CPL’S
Nome Filial Filial Número CNPJ
Campos Novos/sC Granja ibicuí filial 38 CNpj 83.158.824/0038-03

Nome Filial Filial Número CNPJ
Campos Novos/sC Granja floresta Filial 41 CNpj 83.158.824/0041-09

Nome Filial Filial Número CNPJ
santa Cecilia/sC Granja santa Cecilia filial 76 CNpj 83.158.824/0076-39

Nome Filial Filial Número CNPJ
Campos Novos/sC Granja dos pinheiros ii filial 90 CNpj 83.158.824/0090-97

Nome Filial Filial Número CNPJ
Campos Novos/sC Granja dos pinheiros Filial 50 CNpj 83.158.824/0050-08

C) LOJAS AGROPECUÁRIAS:
Nome Filial Filial Número CNPJ
Anita Garibaldi/sC Filial 03 CNpj 83.158.824/0003-83
Campos Novos/sC filial 23 CNpj 83.158.824/0023-27
Curitibanos/sC filial 27 CNpj 83.158.824/0027-50
Campo belo do sul/sC filial 32 CNpj 83.158.824/0032-18
barracão/rs Filial 36 CNpj 83.158.824/0036-41
ituporanga/sC Filial 45 CNpj 83.158.824/0045-32
fraiburgo/sC Filial 55 CNpj 83.158.824/0055-04
otacílio Costa/sC Filial 56 CNpj 83.158.824/0056-95
são josé do ouro/rs filial 59 CNpj 83.158.824/0059-38
monte Carlo/sC Filial 61 CNpj 83.158.824/0061-52
Zortéa/sC filial 62 CNpj 83.158.824/0062-33
ponte serrada/sC Filial 66 CNpj 83.158.824/0066-67
Correia pinto/sC filial 69 CNpj 83.158.824/0069-00
Cerro Negro/sC filial 70 CNpj 83.158.824/0070-43
Campos Novos /sC-Centro de Distribuição filial 72 CNpj 83.158.824/0072-05
lagoa vermelha/rs filial 74 CNpj 83.158.824/0074-77
sananduva/rs filial 77 CNpj 83.158.824/0077-10
Caçador/sC filial 78 CNpj 83.158.824/0078-09
brunópolis/sC filial 79 CNpj 83.158.824/0079-81
pinhal da serra/rs filial 86 CNpj 83.158.824/0086-00
lages ( Coxilha rica)/sC filial 91 CNpj 83.158.824/0091-78
vargem/sC filial 93 CNpj 83.158.824/0093-30
lebon régis/sC filial 94 CNpj 83.158.824/0094-10
bom retiro/sC filial 97 CNpj 83.158.824/0097-63
água Doce/sC Filial 104 CNpj 83.158.824/0104-27
são josé do Cerrito/sC Filial 105 CNpj 83.158.824/0105-08

J) Integrados:
A integração de suínos é formada pelos associados que são 
denominados: Terminadores. A Copercampos fornece aos 

integrados os animais, a ração e a assistência dos médicos 
veterinários. A remuneração é por índice de produtividade.
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Nota 03 – ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS 
DEMONSTRAÇõES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformi-
dade com as principais Práticas Contábeis, adotadas no Brasil, 
aplicáveis às empresas de grande porte, considerando ainda 
aspectos específicos da lei 5.764/71 que regem o sistema Co-
operativo e a itG 2004 do Conselho federal de Contabilidade, 
específicos para as sociedades Cooperativistas, e também ba-
seado nas normas e procedimentos de contabilidade emitidos 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e Conselho 
Federal de Contabilidade – CFC.
Todas as referências feitas aos termos receitas, custos e despe-
sas devem ser entendidos também como ingressos e dispên-
dios, em relação as operações com os cooperados.

Nota 04 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

4.1 Regime de Escrituração
Adotamos o regime de competência para o registro das mu-
tações patrimoniais, ocorridas no exercício. A aplicação desse 
regime implica o reconhecimento dos ingressos e dispêndios, 
bem como das receitas, custos e despesas, quando ganhos ou 
incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou 
pagamento.

4.2 Reconhecimento dos Ingressos/Receitas
4.2.1 Vendas Normais
As vendas normais são reconhecidas no resultado no momento 
da emissão da nota fiscal, satisfazendo os requisitos exigidos 
na norma contábil, face historicamente não ocorrerem situa-
ções de vendas não concretizadas. 

4.2.2 Vendas para Entrega Futura
As vendas para entrega futura, são reconhecidas no passivo 
Circulante como produtos a entregar, de modo que a receita 
será reconhecida no resultado do exercício quando da efetiva 
entrega dos bens.

4.2.3 Vendas com Preços a Fixar
As vendas com preços a fixar são reconhecidas no resultado e 
os créditos correspondentes registrados no ativo. estes ingres-
sos/receitas e os créditos estão sujeitas as variações de preços 
até a data de sua fixação. 

4.3 Ajuste a Valor Presente
A prática do Avp não foi aplicada tendo em vista a análise das 
operações que envolvem os créditos e as obrigações indicaram  
a inexistência de situações passíveis de aplicação dessa prática, 
ou ainda, que os valores que resultariam são considerados não 
relevantes.

4.4 Créditos Tributários
  os impostos e contribuições recuperáveis são registrados no 
ativo e sobre os créditos considerados de difícil realização é 
constituída provisão para perdas. especificamente em relação 
ao pis e a CofiNs, por uma questão de prudência, os valores 
foram provisionados integralmente, mesmo diante da existên-
cia de créditos passíveis de realização. o reconhecimento no 
resultado está ocorrendo quando há efetiva compensação e ou 
homologação dos valores, ou seja, quando estes são utilizados. 
Conforme apresentado na nota 5.2. 

4.5 Avaliação dos Estoques
os estoques, existentes na data do balanço, foram avaliados de 
acordo com os seguintes critérios:
Mercadorias para Revenda: custo médio, livres de impostos re-
cuperáveis.
Produtos Agroindustriais: custo de produção.
Animais Vivos: valor justo de mercado, menos a despesa de ven-
da ou custo de produção, não superior ao valor de mercado.
Produtos Agrícolas Próprios: valor de mercado em nível de pro-
dutor, cotado em mercado ativo.

5.2 Créditos a receber

5.2.1 Curto Prazo
os créditos a receber de curto prazo correspondem aos va-
lores a receber de associados e clientes pelo fornecimento 
e venda de mercadorias ou prestação de serviços no de-
correr das atividades da Copercampos. estão relacionados 
neste grupo os créditos a receber com vencimento em até 
um ano, visto que as principais operações da cooperativa 

Nota 5 - DETALHAMENTO DOS SALDOS
5.1 Caixas e Equivalentes de Caixa

Produtos Agrícolas de Associados mantidos em Depósito: va-
lor de mercado em nível de produtor, cotado em mercado ativo, 
e mesmo critério de mensuração das safras a liquidar no passivo.

4.6 Estimativa para Perdas com Provisão para Créditos de 
Liquidação Duvidosa
A estimativa para perdas com créditos de liquidação duvidosa 
é reconhecida quando necessária e seu valor mensurado com 
base na análise da carteira de recebíveis, de cooperados, clien-
tes e demais créditos, em montante suficiente para cobertura 
das perdas que podem ocorrer na realização dos créditos.

4.7 Gastos Antecipados
As despesas e os dispêndios antecipados foram registrados no 
ativo circulante, sendo apropriadas mensalmente conforme sua 
alocação, pelo regime de competência.

4.8 Imobilizado
4.8.1 Bases de Mensuração
No exercício de 2010 os bens do ativo imobilizado que se 
apresentavam com valores inferiores ao seu valor justo, tive-
ram o custo atribuído com base em laudo técnico elaborado 
pela empresa ACtus AuDitores iNDepeNDetes s/C, CNpj 
83.794.925/0001-89, conforme metodologia prevista na itG 
10 aprovada pela resolução 1.263/09 do Conselho federal de 
Contabilidade, sendo o aumento registrado em contrapartida 
da conta Ajuste de Avaliação patrimonial no patrimônio líquido. 

4.8.2 Método de Depreciação
encontra-se reconhecido pelo custo. As taxas de depreciação 
foram adequadas com base na estimativa de vida útil e no valor 
residual recuperável, em conformidade com o previsto na NBC 
tG 27, aprovada pela resolução 1.177/09 do Conselho federal 
de Contabilidade, sendo aquelas calculadas pelo método linear.

Para as contas com maior representatividade, as depreciações 
foram calculadas sobre o valor depreciável, apuradas sobre o 
custo atribuído, a partir da vida útil remanescente e do valor 
residual recuperável. 

4.8.3 Revisão de Estimativas
É adotada a prática de revisão da vida útil e valor residual re-
cuperável dos bens do ativo imobilizado. o trabalho realizado 
não identificou qualquer alteração das estimativas anteriores, 
desta forma, não sendo realizado qualquer ajuste.

4.9 Método de Mensuração dos Investimentos

4.9.1 Participações Societárias:
são mensurados ao custo histórico, não havendo situações que 
requerem a avaliação pelo método de equivalência patrimonial. 
Aos que recaem dúvidas sobre sua recuperabilidade é constitu-
ída provisão para perdas.

4.10 Produtos em Depósito ou Provisão para Reposição 
dos Estoques
os produtos recebidos em depósito não são contabilizados 
no passivo em contrapartida dos estoques, sendo reconhecida 
provisão de compra dos volumes utilizados ou comercializados 
pela cooperativa e que ainda não tenham sido liquidados com 
os produtores. A provisão é constituída tendo por base o valor 
de compra no mercado ativo na data do balanço, conforme os 
volumes e valores divulgados na NE 5.7.
os saldos de produtos recebidos em depósito e não liquidados 
com o produtor, não estão registrados nas rubricas de estoques 
e de obrigações, sendo para isso utilizado as contas de com-
pensação ativa e passiva para controle de saldo, divulgadas na   
NE 5.3.1.

4.11 Custo dos Empréstimos
os encargos financeiros dos empréstimos e financiamentos são 
registrados integralmente como despesas financeiras no resul-

estão vinculadas as safras agrícolas, normalmente tratadas 
com o mesmo período. Caso contrário, estão apresentadas 
nos créditos a receber de longo prazo. os encargos sobre 
eventuais créditos vencidos serão reconhecidos pelo regime 
de caixa, ou seja, somente quando da efetiva realização fi-
nanceira. Foram registradas provisões para perdas no valor 
de r$ 53.635.873,07, sendo r$ 51.791.757,69 no Curto prazo 
e r$ 1.844.115,38 no longo prazo, consideradas suficientes 
para cobrir as perdas.

tado do exercício, exceto os encargos financeiros vinculados 
aos empréstimos e financiamentos captados para a aquisição 
ou construção de bens do imobilizado, até o início das ativi-
dades.
 
4.12 Provisões Passivas
As provisões são registradas quando da existência de uma 
obrigação presente (legal ou construtiva) resultante de um 
evento passado, cujo desembolso de caixa futuro seja consi-
derado como provável e seu montante possa ser estimado de 
forma confiável.
o montante reconhecido como uma provisão é a melhor esti-
mativa do valor requerido para liquidar a obrigação na data do 
balanço, levando-se em conta os riscos e incertezas inerentes 
ao processo de estimativa do valor da obrigação.

4.13 Operações com Não Cooperados
As operações com não cooperados são contabilizadas desta-
cadamente, de forma a permitir a apuração do resultado em 
separado para cálculo e incidência de tributos, bem como, para 
fins de destinação.
os rendimentos das aplicações financeiras foram integralmen-
te considerados como decorrente de operações com não coo-
perados, deduzindo a despesa financeira proporcionalmente às 
operações com não cooperados.

4.14 Imposto de Renda e Contribuição Social
o imposto de renda e a contribuição social são calculados unica-
mente sobre os resultados com não cooperados em face a não 
incidência sobre o resultado das operações com os cooperados.

4.15 Reserva de Assistência Técnica Educacional e Social
os gastos com assistência técnica, educacional e social realiza-
dos no exercício, foram registrados como custos e dispêndios, 
sendo que ao final do exercício o montante da reserva de as-
sistência técnica, educacional e social não foi revertido das re-
servas, perfazendo um saldo acumulado em reservas de Rates 
de r$ 35.525.105,44.

4.16 Resultado de Participações Societárias
Foram reconhecidos no resultado do exercício valores relati-
vos a participações em outras sociedades cooperativas, re-
ferentes a retorno de sobras e bonificações, num total de r$ 
14.309.323,77, deste foi levado a reserva de sobras a realizar o 
valor de r$ 9.341.533,04. 

4.17 Redução ao Valor Recuperável de Ativos
Consoante ao que determina a NbC.tG 01, aprovado pela re-
solução 1.292/10 do Conselho federal de Contabilidade, que 
trata da redução de ativos ao seu valor recuperável, após aná-
lise técnica, foram reunidas evidências de que não existem ati-
vos com valores superiores aos possíveis de serem recuperados 
pelo seu uso ou venda.

4.18 Realização de Reservas
A parcela da realização do ajuste de avaliação patrimonial, no 
valor de r$ 2.893.795,87, foi revertida diretamente para a conta 
de outros Resultados Abrangentes.

4.19 Circulante e Não Circulante
A classificação de ativos e passivos entre circulante e não circu-
lante leva em consideração os prazos de vencimento, sendo re-
gistrados como não circulantes os valores com vencimentos su-
periores a 365 dias da data base das demonstrações contábeis.

4.20 Realizável a Longo Prazo – Deposito Judicial
os depósitos judiciais mantidos e registros no ativo não circu-
lante, em sua maioria estão vinculados ao processo judicial o 
qual a Copercampos discute a constitucionalidade da contribui-
ção previdenciária rural incidente sobre a comercialização da 
produção. em contrapartida o valor está totalmente provisiona-
do no passivo não circulante aguardando sentença das ações.

valores em r$
Composição 31/12/2021 31/12/2020
Caixa 1.187.594,21 1.540.455,55
Bancos Conta Movimento 9.075.857,52 15.451.215,68
Aplicações Financeiras 517.657.716,37 391.080.041,71
Total Geral 527.921.168,10 408.071.712,94

As aplicações de liquidez imediata estão atualizadas com os rendimentos, apropriados até a data do balanço.

48 Relatório Anual 2021 49



a) Créditos Tributários: 
os créditos tributários são resultantes de operações de aquisição 
de produtos, mercadorias, serviços e bens necessários ao desen-
volvimento das atividades da cooperativa. A empresa vem man-
tendo o procedimento adotado em exercícios anteriores, qual 

5.4 Investimentos
Para atingir seus objetivos a cooperativa manteve investimentos em outras organizações apresentadas abaixo: 

5.5 Imobilizado

5.2.2 Longo Prazo:
os Créditos a receber de longo prazo correspondem aos valores 
a receber de clientes pela venda de mercadorias ou prestação de 
serviços. os créditos legais e tributários referem-se a depósitos 
ajuizados e os demais créditos referem-se aos bens móveis e 

5.3 Estoques
os estoques de produtos e mercadorias existentes em 31 de dezembro de 2021 totalizavam o valor de r$ 464.140.053,74, conforme 
demonstrado abaixo:

Conforme exposto na NE 4.4, a cooperativa está sujeita a adoção da legislação pertinente ao pis e CofiNs não cumulativo conforme 
lei 10.637/02 e 10.833/03 e suas respectivas alterações. Administrativamente os créditos e débitos estão sendo reconhecidos de acordo 
com as operações de entradas e saídas, adotando o critério de reconhecer em seu resultado somente os créditos efetivamente realizados, 
mantendo assim os valores de seus ativos tributários totalmente provisionados. A Copercampos formalizou junto à secretaria da receita 
federal do brasil pedidos de ressarcimento e restituição dos créditos acumulados, os mesmos estão sendo utilizados na forma de com-
pensação de débitos administrados pela receita federal, e aguarda despacho decisório.

os saldos de depósitos judiciais relativos ao funrural estão vinculados ao processo, no qual a Copercampos discute a sua constitu-
cionalidade da contribuição previdenciária rural, incidente sobre a comercialização da produção de seus associados e não associados. 
o valor da contribuição, descontada encontra-se registrada no passivo não circulante, aguardando despacho da ação, os valores estão 
reconhecidos pelo valor original dos depósitos.

seja, o de reconhecer no resultado somente os valores dos crédi-
tos efetivamente realizados, mantendo assim, os valores de seus 
ativos tributários de difícil realização, totalmente provisionado:                                                                             

imóveis para venda, para os créditos que estão a mais de um ano 
registrados nesta conta, foram registradas provisões de perdas 
no valor de r$ 1.844.115,38, consideradas suficientes para cobrir 
as perdas.

Composição dos Créditos Tributários valores em r$
créditos Tributários 31/12/2021 31/12/2020
iCms  17.652.294,69  4.323.773,14 
irrf - Aplicações e serviços  2.580.796,63  1.181.250,28 
pis - importação  269.913,26  269.628,26 
CofiNs - importação  1.243.740,00  1.243.740,00 
iNss  262.046,77  -   
pis/CofiNs/Csll-s/serviços  1.324.097,02  1.009.000,81 
pis e CofiNs A reCuperAr  161.299.132,05  137.847.116,30 
(-) pis e CofiNs A reCuperAr  (161.299.132,05)  (137.847.116,30)
TOTAL GERAL  23.332.888,37  8.027.392,49 

valores em r$
COMPOSIÇÃO DOS
PRODUTOS EM DEPÓSITO 31/12/2021 31/12/2020

Produtos por Atividade     scs 60 KG  R$/scs  Valor Total     scs 60 KG  R$/scs  Valor Total 
Milho Consumo  69.845.811,49  1.164.097  R$ 105  r$ 122.230.170  44.971.602,82  749.527  r$ 80  r$ 59.965.135 
Soja Consumo  84.713.873,60  1.411.898  R$ 160  r$ 225.906.487  35.040.999,41  584.017  r$ 170  r$ 99.285.168 
feijão preto Consumo  13.202,00  220  R$ 100  r$ 22.002  10.389,00  173  r$ -    r$ 17.314 
feijão Carioca Consumo  44.693,00  745  r$ 120  r$ 89.386  114.451,00  1.908  r$ 120  r$ 228.902 
Trigo Consumo  19.580.534,05  326.342  r$ 85  r$ 27.739.742  13.701.387,03  228.356  R$ 55  r$ 12.560.061 
Aveia Consumo  1.664.230,01  27.737  r$ 24  r$ 665.692  797.071,01  13.285  r$ 24  r$ 318.828 
Triticale Consumo  248.249,00  4.137  r$ 18  r$ 74.475  1.804,00  30  R$ 40  r$ 1.203 
Canola Consumo  1.804,00  30  R$ 40  r$ 1.203  33.928,00  565  r$ 96  r$ 54.285 
Azevém Consumo  43.200,00  720  r$ 96  r$ 69.120  8.851.691,01  147.528  r$ 180  r$ 26.555.073 
Semente Soja  26.509.088,21  441.818  r$ 185  r$ 81.735.472  1.120,00  19  r$ 200  r$ 3.733 
semente feijão Carioca  1.120,00  19  r$ 200  r$ 3.733  5.996.867,00  99.948  R$ 55  r$ 5.496.728 
Semente Trigo  10.531.742,00  175.529  R$ 100  r$ 17.553.254  4.000.596,00  66.677  R$ 45  r$ 3.000.447 
Semente Aveia  4.696.540,00  78.276  R$ 45  r$ 3.522.405  368.892,00  6.148  r$ 120  r$ 737.784 
Semente Azevém  415.704,00  6.928  r$ 120  r$ 831.408  254.855,00  4.248  R$ 60  r$ 254.855 
Semente ervilhaca  921,00  15  R$ 66  R$ 1.013 114.145.653,28  1.902.428  r$ 208.479.516 
Semente Triticale  101.314,00  1.689  r$ 23  r$ 38.834 
Semente Centeio  59.162,00  986  R$ 60  r$ 59.162  254.855,00  4.248  R$ 60  r$ 254.855 
TOTAL  218.471.188,36  3.641.186  R$ 480.543.557  114.145.653,28  1.902.428  R$ 208.479.516 

Composição dos Créditos de Longo Prazo valores em r$
Créditos Realizáveis a Longo Prazo 31/12/2021 31/12/2020
Créditos com Associados  23.516.713,57  14.523.770,93 
Créditos com Terceiros  5.297.589,26  3.643.983,33 
Depósito judicial – pis e CofiNs  569.423,14  569.423,14 
Deposito judicial – iNss  96.719,96  96.719,96 
Npr's Associados  30.695.040,00  30.695.040,00 
Dividendos a receber mauê  4.033.315,12  4.204.816,08 
Aplicações Bancárias  2.000.000,00  1.500.000,00 
Depósito judicial - fuNrurAl  93.932.042,99  82.398.070,56 
Bens para Revenda  32.300.120,66  37.481.652,49 
(-) Créditos Duvidosos  (1.844.115,38)  (408.520,26)
TOTAL GERAL  190.596.849,32  174.704.956,23 

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS valores em r$
Investimentos 31/12/2021 31/12/2020
Cooperativa Central oeste Catarinense  40.301.545,76  29.830.119,09 
Cooperativa de Crédito de livre Admissão Associados Campos Novos - sicoob sC  1.559.257,62  1.487.451,86 
Ararcam - Assoc. das revendas de Agrotóxicos da região de Campos Novos  52.715,60  52.715,60 
mauê Geradora e fornecedora de insumos  1.535.050,00  1.535.050,00 
Cooperativa central de pesquisa Agrícola - Coodetec  631.223,39  631.223,39 
fundação meridional  17.500,00  17.500,00 
unicred oeste e serra - Campos Novos  10.945,72  10.856,70 
sicred - ibiraiaras  28.094,50  27.627,40 
sicred - barracão  4.240,39  4.119,47 
Supercampo S.A  3.000.000,00  250.000,00 
TOTAL GERAL  47.140.572,98  33.846.663,51 

COMPOSIÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO ACUMULADO
 Discriminação  Posição 12/2020  Aquisiçao  Baixas  Depreciação  Residual 12/2021 
 Terrenos  58.250.563,20  9.628.370,78  (4.472,11) 0,00  67.874.461,87 
 edifícios e Construções/ benfeitorias  258.247.669,84  20.049.951,98  (1.627.583,17)  (7.837.994,89)  268.832.043,76 
 Móveis e utensílios  4.179.990,43  783.337,42  (335.392,03)  (554.157,50)  4.073.778,32 
 máquinas equipamentos  113.735.373,00  24.099.505,55  (990.403,57)  (11.601.889,10)  125.242.585,88 
 veículos  27.206.987,19  17.522.961,96  (893.178,70)  (3.107.344,62)  40.729.425,83 
 equipamentos informática  3.961.846,26  1.868.085,42  (529.074,09)  (933.220,88)  4.367.636,71 
 instalações  12.216.819,94  4.200.072,92  (142.149,01)  (1.856.233,11)  14.418.510,74 
 Animais p/ reprodução  5.899.211,79  5.295.900,71  (2.590.655,23)  (1.847.249,21)  6.757.208,06 
 imobilizado em Andamento  16.090.889,23  24.533.945,40  (16.090.889,23)  24.533.945,40 
 reflorestamento  1.836.566,20  52.191,67  (125.326,86)  1.763.431,01 
 Consórcios  447.640,78  498.101,90  (993.516,01)  (47.773,33)
 Adiantamento p/imobilização  -    45.925.602,09  -    45.925.602,09 
 TOTAL IMOBILIZADO  502.073.557,86  154.458.027,80  (24.322.640,01)  (27.738.089,31)  604.470.856,34 

5.3.1 Composição dos produtos mantidos em depósito

Composição dos Créditos valores em r$

Créditos a Receber 31/12/2021 31/12/2020
Créditos com Associados  198.803.484,39  144.478.438,21 
Créditos com Terceiros  467.362.520,38  223.775.829,26 
Cheques a receber  4.858.961,87  3.199.984,31 
Créditos com Fornecedores  111.411.236,63  37.363.689,68 
Créditos com Funcionários  821.012,27  750.837,34 
Créditos Tributários  23.332.888,37  8.027.392,49 
(-) provisão p/ liquidação Duvidosa  (51.791.757,69)  (30.214.418,43)
TOTAL GERAL  754.798.346,22  387.381.752,86 

os Critérios de Avaliação dos estoques estão descritos na NE 4.5.
encontram-se contabilizados, como ativos biológicos, nos termos da NbC tG 29(r2), publicado no Diário oficial da união de 
06/11/2015, do Conselho federal de Contabilidade, as criações de suínos, avaliados pelo custo de formação.
o valor apresentado nas rubricas de estoques encontra-se livres do valor de provisões de estoques negativos.

COMPOSIÇÃO DOS  ESTOQUES
Estoques Avalição 31/12/2021 31/12/2020
produção Cereais Custo Médio  128.317.331,47  73.865.713,11 
produção sementes Custo Médio  39.774.708,03  30.432.796,66 
Ativos biológicos ( suínos ) Custo de produção  60.671.006,48  32.820.578,50 
estoques indústria de rações Custo de produção  45.566.583,31  21.029.778,02 
estoques insumos Agrícolas Custo Médio  156.192.440,72  75.527.078,95 
estoques lojas Custo Médio  17.762.249,05  10.204.135,02 
estoques mercado Custo Médio  14.413.844,22  13.040.705,74 
estoques posto Combustíveis Custo Médio  919.456,67  676.119,40 
Mercadorias em Trânsito Custo Médio  522.433,79  539.539,31 
TOTAL GERAL  464.140.053,74  258.136.444,71 

50 Relatório Anual 2021 51



5.5.1 Ajuste de Avaliação Patrimonial:
segue abaixo quadro explicativo do Ajuste de Avaliação patrimonial realizada em 2010.

5.5.2 Obras em Andamento
segue abaixo quadro demonstrativo das obras em Andamento na data de 31/12/21.

APLICAÇÃO RECURSOS-IMB ANDAMENTO valores em r$
 Discriminação FINALIDADE  R$ 26.249.603,08 
  reflorestAmeNto                     r$ 1.763.431,01 
  obrAs fl 33 - CAmpo DemoNstrAtivo  reformA bArrACões  r$ 19.438,00 
  obrAs fl 100 - áGuA DoCe CereAis  r$ 1.164.537,87 
  obrAs mAtriZ - bAs silo/vest/bACKup reformA AmpliAção  ti  r$ 267.369,13 
  obrAs fl 41 - GrANjA florestA      suiNoCulturA  r$ 784.163,04 
  obrAs fl 102 br 282 bom  retiro CereAis  r$ 108.645,84 
  obrAs fl 59 - sAo josÉ Do ouro     CereAis  r$ 670.522,70 
  obrAs fl 71 - semeNteiro           CereAis/iNsumos  r$ 13.976.227,28 
  obrAs ANDAmeNto fl 103 NúCleo De ovos NuCleo De ovos  r$ 236.898,22 
  obrAs -  GrANjA sANtA CeCiliA      suiNoCulturA  r$ 534.914,30 
  obrAs fl 48-CoNst.esCritÓrio/bAlANC CereAis  r$ 1.079.215,16 
  obrAs fl 74-lAGoA vermelhA CereAis  r$ 209.974,97 
  obrAs fl 72-CD lojAs ofiCiNA stihl  r$ 23.623,41 
  CoNsorCios bANCos Diversos         CoNsorCios  r$ (47.773,33)
  obrAs ANDAmeNto - esmerAlDA r.s.   CereAis  r$ 766.197,00 
  obrAs ANDAmeNto - ibirAiArAs CereAis  r$ 4.692.218,48 

5.6 Empréstimos e Financiamentos
os empréstimos e financiamentos encontram-se atualizados, segundo as taxas contratuais pactuadas e classificadas entre passivo circu-
lante e não circulante, conforme os seus prazos e vencimentos.                                                             

COMPOSIÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Valores em R$

 Discriminação  Curto Prazo 2020  Longo Prazo 2020  Total Geral 2020  Total Geral 2019 
financiamentos de insumos  504.807.824,35  -    504.807.824,35  391.643.693,37 
Financiamentos eGF  15.224.902,65  -    15.224.902,65  39.550.316,22 
Financiamentos Capital Fixo  27.599.706,59  336.881.399,12  364.481.105,71  191.348.686,92 
financiamento procap - Aurora  -    -    -   
financiamentos Cotas partes (Npr's)  7.675.155,60  1.562.467,00  9.237.622,60  15.366.591,62 
Totais Gerais  555.307.589,19  338.443.866,12  893.751.455,31  637.909.288,13 

objetivando contrair créditos financeiros junto a instituições bancárias, especialmente para os financiamentos de ativo fixo, a Co-
operativa cedeu em garantia, bens (terrenos e edificações) de sua propriedade. 

5.7 Obrigações com Fornecedores de Mercadorias, Produção e Serviços de Curto Prazo.
registraram-se neste grupo, as operações com associados e não associados, realizadas com a compra de insumos, produção e serviços. 
sendo sua composição:

a) Compra de produção de associados e não associados com vencimento de curto prazo conforme estabelecido pelo mercado no valor 
de r$ 117.418.594,84

b) fornecedores de mercadorias, realização de compras em curto prazo, para atender e satisfazer a demanda dos Associados, como: 
insumos, consumo, serviços e demais itens necessários para o andamento dos negócios da Cooperativa, compreendendo um valor de 
r$ 145.955.846,85.

c) fornecedores de mercadorias em empréstimo e consignação totalizam um valor de r$ 161.762,47.

d) registrou-se na conta produtos a adquirir os valores, referente às obrigações oriundas de negociações de produção vendida pela 
Copercampos e não adquirida dos Associados e não Associados, mensurado pelo valor estimado de mercado futuro, demonstrado no 
quadro abaixo.                                                     
                                                  

COMPOSIÇÃO DOS PRODUTOS A ADQUIRIR valores em r$

PRODUTOS
2021 2020

Valor Total Valor Total
Milho Consumo  63.213.818,18  24.872.716,25 
Soja Consumo  207.663.123,39  82.347.989,06 
feijão Carioca Consumo 4759,95 11792,00
feijão Carioca Carioca 13670,00 0,00
Trigo Consumo  3.582.531,58  1.171.578,46 
Cevada Consumo  0,63  0,63 
Aveia Consumo  87.736,40  991,60 
Canola  1.202,54  1.202,55 
Azevém Consumo  7.806,40  18.312,00 
Semente Soja  79.956.083,76  26.555.067,00 
semente feijão Carioca  3.732,96  3.732,96 
Semente Trigo  8.637.972,75  1.567.790,92 
Semente Aveia  1.635.295,50  2.390.768,25 
Semente Azevém  595.916,00  348.172,00 
Semente Centeio  -    90.188,00 
Semente Triticale  32.067,26  -   
insumos  -    105.737,40 
TOTAL  365.435.717,30  139.486.039,08 

5.8 Provisões, Contingências Fiscais, Ajuizamentos e Parcelamentos
Considerando as incertezas a respeito de valores e prazos de obrigações existentes, foram constituídas as provisões a seguir de-
monstradas, as quais levaram em consideração os prognósticos dos assessores jurídicos, nos casos em que existem demandas 
judiciais. 

COMPOSIÇÃO OBRIGAÇõES DE LONGO PRAZO
Discriminação 31/12/2021 31/12/2020
Provisões para Contingências Fiscais  6.042.093,48  6.042.093,48 
Processos Previdenciários e Federal  690.144,55  690.144,55 
Depósitos Ajuizados funrural  93.878.185,29  82.398.070,56 
Depósitos Ajuizados trabalhistas  368.292,20  -   
TOTAL GerAL  100.978.715,52  89.130.308,59 

Consoante ao que está descrito na NE 5.2.2, existem depósitos judiciais, visando resguardar a Cooperativa da incidência de multas 
e juros, bem como a evitar a autuação fiscal em relação aos valores que estão sendo questionados judicialmente.

5.9 Apuração do Resultado
Neste exercício, foram mantidas as mesmas regras do ano ante-
rior quanto aos critérios de apuração dos resultados das opera-
ções com terceiros, consoante as normas fiscais vigentes e NbC 
t 2004, que preveem o registro das operações com associados, 
como ingressos e dispêndios, tendo registrado tais operações 
destacadamente, de modo a permitir o cálculo para a incidência 
dos tributos.
No caso dos rendimentos com aplicações financeiras, para fins 
de cálculo dos impostos, foi considerado 100% dos rendimentos 
decorrentes de operações com terceiros.
em relação aos ingressos das vendas, as mesmas são reconheci-
das pela efetiva entrega dos produtos e mercadorias.

5.10 Capital Social
o capital social integralizado está representado pela participação 
de 1.789 associados, atingindo um montante de r$ 222.948.456,26, 
dividido em quotas partes, no valor unitário de r$ 1,00.

Nota 6 - GESTÃO DE RISCOS

6.1 Riscos de Crédito ou de Concentração
os riscos de crédito são medidos pela presença de situações po-
tenciais que possam impactar negativamente no resultado e na 
situação patrimonial e financeira como consequência da falta de 
realização dos créditos registrados no ativo, normalmente deno-
minados instrumentos financeiros.
os instrumentos financeiros que potencialmente poderiam sujei-
tar a cooperativa a risco de crédito ou de concentração referem-
se a saldos em bancos, créditos com cooperados e clientes, no 
entanto os saldos encontram-se pulverizados entre instituições 
financeiras cooperados e clientes o que deve reduzir os possíveis 
riscos de perdas.
A cooperativa adota política de negociar com pessoas físicas e 
jurídicas que detenham capacidade de crédito e também de obter 
garantias suficientes, quando considerado necessário, para miti-

gar os riscos de perdas financeiras por motivo de inadimplência.
 em face aos riscos inerentes a atividade do setor primário a que 
estão expostos os associados existe risco de ocorrência de ina-
dimplência diante da ocorrência de uma frustração de safra, no 
entanto, por conta desse risco, a administração procura manter 
posição patrimonial e financeira apropriada para suportar esse 
tipo de ocorrência, normalmente administrada através de prorro-
gações dos prazos de vencimento.
As regras de limite de crédito são estabelecidas e aprovadas por 
um Comitê de Crédito, a quem também compete deliberar sobre 
situações individuais e eventuais em que o crédito precisa ser es-
tendido além do limite normal previamente estabelecido. 
Conforme divulgado na nota que trata das práticas contábeis é 
constituída estimativa para perdas de créditos que minimiza pos-
síveis efeitos da ocorrência dos riscos de crédito sobre o conjunto 
das demonstrações contábeis.

6.2 Riscos de Liquidez
o risco de liquidez é medido pela capacidade de a cooperativa 
cumprir com suas obrigações de curto, médio e longo prazo, 
tendo presente a sua estrutura de reservas financeiras, de ati-
vos e linhas de créditos disponíveis para captação de novos 
recursos e, principalmente seus fluxos de caixa.
As principais obrigações concentram-se, em ordem de relevân-
cia, com agentes financeiros, os próprios associados e forne-
cedores.
o gerenciamento do risco de liquidez é de responsabilidade 
da administração, que delibera pela realização de novos in-
vestimentos e a contratação de recursos no mercado financei-
ro mediante autorização anual da assembleia geral dos sócios.
Na data base das demonstrações contábeis o índice de liqui-
dez corrente e liquidez geral eram de 1,19 e 1,02, respecti-
vamente, não havendo indicativos de falta de capacidade de 
liquidação das obrigações existentes, sejam de curto, médio 
ou longo prazo.

COMPOSIÇÃO DO AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
 Discriminação Ajuste 31/12/2010  Baixas  Depreciação  Residual 12/2021 
 Terrenos  27.606.745,36  r$ -    -    27.606.745,36 
 edifícios e Construções  62.718.386,89  r$ -    r$ (2.147.934,96)  60.570.451,93 
 máquinas equipamentos  8.324.854,46  r$ (128.543,50)  r$ (641.920,38)  7.554.390,58 
 TOTAL GERAL  98.649.986,71  (128.543,50)  (2.789.855,34)  95.731.587,87 
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6.3 Riscos de Mercado
em decorrência de suas atividades, a cooperativa, por vezes, fica 
exposta a riscos financeiros decorrentes de mudança de preços 
de commodities, taxas de câmbio e taxas de juros. Para cober-
tura desses riscos são realizadas operações com derivativos ou 
outras operações a termo que buscam dar cobertura aos riscos.  
Nos últimos anos a CoPeRCAMPoS sempre usou instrumentos 
de proteção como objetivo de mitigar os riscos das possíveis 
oscilações de preços em decorrência de intempéries climáticas e 
oscilações de moedas. 
No ano de 2021 somente em alguns momentos essa prática foi 
utilizada, e o instrumento foi o NDf - (Non Deliverable forward) 
com bancos por ser rápido e de fácil acesso, e estruturas de he-
dge com a iNtl fCstoNe nossa consultora em operações estru-
turadas. No dia 31 de dezembro de 2021, a posição em aberto 
de hedge são operações a termo, com vencimento nos meses de 
maio e junho 2022.

6.4 Preços de Commodities (produtos agrícolas)
A cooperativa realizou operações de venda de produtos agrí-
colas que se encontravam nos estoques, com preço fixo e ven-
cimento futuro. o crédito dessas operações encontra-se regis-
trado na conta clientes. A receita de venda foi reconhecida no 
resultado juntamente com a apropriação do custo dos produtos 
vendidos, o qual foi mensurado em valor acima do mercado nos 
casos em que o produto se encontrava depositado e ainda não 
havia sido liquidado (adquirido do produtor). 
A cooperativa também realizou operações de compra de pro-
dutos agrícolas para recebimento futuro, com preço fixo e ven-
cimento futuro. essas operações, por constituírem meros con-
tratos, sem que a operação tenha efetivamente se concretizado, 
não se encontram registradas contabilmente, por se tratarem 
de contratos de compra de soja e milho futuros a termo. esses 

negócios realizados com escopo de Contratos de Compra / to-
dos com Cpr (Cédula de produto rural) referem-se à aquisição 
de soja e milho futuros a serem colhidos em 2022, com preços, 
prazo de entrega e prazo de pagamento estabelecidos, dando 
cobertura (hedge) a posições vendidas, e assim garantindo que 
os riscos de alterações dos preços no mercado não impactem no 
resultado do exercício futuro.
para cobertura dos riscos de variação de preço sobre os saldos 
em físico de produto a cooperativa mantém operação de hedge, 
conforme as características descritas no item sobre os derivati-
vos.

6.5 Taxas de Câmbio
Na data do balanço a cooperativa não possuía operações em 
outra moeda, não estando desta forma, sujeita a variações cam-
biais.

6.6 Taxas de Juros
Não existem passivos sujeitos a oscilações relevantes de taxas 
de juros que possam vir a afetar o nível de endividamento e o 
resultado da cooperativa. As operações bancárias (financiamen-
tos) estão indexadas a taxas fixas que oscilam na grande maioria, 
entre 2,5% a 10,75% ao ano.

6.7 Derivativos
foram realizadas operações com derivativos, porém sem fins es-
peculativos, apenas com o objetivo de reduzir os riscos relacio-
nados as variações de preços de commodities agrícolas. Na data 
do balanço encontravam-se em aberto as seguintes operações:

6.7.1 Operações Futuras a Termo
Foram realizadas operações de compra e venda de soja na 
modalidade de contratos futuros a termo, nas quantidades de-
monstrados no quadro a seguir:

7.3.1 Resultado Financeiro
Demonstrativo de apuração do resultado financeiro líquido nos respectivos exercícios:

7.4 Benefícios a Empregados
Para o desenvolvimento de suas atividades a Cooperativa 
conta com um quadro de 1.582 funcionários ao final do exer-
cício 2021. No quadro a seguir são demonstrados os valores 

Contratos de Soja KGS SCS
Soja a comprar de produtores  84.680.722  1.411.345 
Soja semente a comprar  25.931.985  432.200 
Soja Futuro Contratado e Barter de produtores  62.156.178  1.035.936 
soja futuro vendido  30.000.000  500.000 

Contratos de Milho  KGS  SCS 
Milho a comprar de produtores  69.845.804  1.164.097 
Milho Futuro Contratado e  Barter de Produtores  40.324.896  672.082 
milho futuro vendido  29.000.000  483.333 

o volume descoberto sujeito a alterações de preço é baixo, foi utilizada ferramentas de entrega da mercadoria com preços a fixar 
com bônus em dólar por volume entregue, visto que o volume de cereais sem fixação é alto e necessitamos abrir espaço físico nos 
armazéns para recebimento da nova safra.
As principais empresas parceiras nessa operação foram bsbios indústria e Comércio de biodisel sul brasil, louis Dreyfus Company, 
bunge Alimentos e Cofco brasil, os bônus variam de us$ 2,00 a 4,00 por sacas de produtos entregue, e com prazos de fixação até 
final do mês de maio de 2022.
sobre esse volume já foi computado os custos de fretes dessa operação, visto que a soja já foi entregue. As demais operações respeitam 
as margens, custos operacionais e despesas de fretes

Ingressos/Receitas 31/12/2021 31/12/2020
vendas - Cereais 2.193.610.774,54 1.163.555.409,43
vendas - sementes 517.174.343,77 296.755.406,72
vendas - suínos 296.058.795,62 216.068.742,01
vendas - indústria ração 120.352.569,66 69.517.065,22
vendas - insumos 514.481.339,06 293.076.132,07
vendas - lojas 81.409.699,09 58.934.038,55
vendas - mercado 147.692.652,33 140.645.336,67
vendas - posto 33.326.325,57 29.489.607,31
vendas - Aves 9.350.014,59 0,00
Sub total 3.913.456.514,23 2.268.041.737,98
Outras receitas 36.463.579,30 55.296.682,09
Receitas alienação ativos 7.708.328,18 3.457.458,19
Receitas financeiras 35.024.729,28 19.357.872,31
Total Geral Ingressos/Receitas 3.992.653.150,99 2.346.153.750,57

Valores em R$

RUBRICAS 31/12/2021 31/12/2020
RECEITAS FINANCEIRAS  35.024.729,28  19.357.872,31 
Juros Ativos  19.491.897,50  13.628.205,27 
rendimentos Aplicação financeira                                      15.214.523,99  4.930.187,88 
Descontos recebidos                      233.381,70  798.688,76 
variação taxas Cambiais Ativa  84.926,09  790,40 

DESPESAS FINANCEIRAS  (51.370.433,41)  (43.411.605,40)
Juros empréstimos e Financiamentos                                         (43.705.799,74)  (36.068.638,50)
Juros Fornecedores  (2.354.964,15)  (1.691,61)
Descontos Concedidos   (2.074.848,65)  (1.316.727,79)
Despesas bancárias - taxas                                    (3.048.157,46)  (1.226.398,25)
variação taxas Cambiais passiva  (186.663,41)  (4.798.149,25)

RESULTADO FINANCEIRO LíQUIDO   (16.345.704,13)  (24.053.733,09)

para manutenção de seu quadro de funcionários, considera-
dos pela norma como benefícios a empregados:

Nota 7 - OUTRAS INFORMAÇõES

7.1 Natureza e Finalidade das Reservas
a) Reserva Legal
A reserva legal é indivisível entre os associados, sendo consti-
tuída com o mínimo de 10% das sobras do exercício, além de 
eventuais destinações a critério da AGo, e destina-se para a co-
bertura de perdas com associados ou terceiros.

b) Reserva de Assistência Técnica, Educacional e Social
este Fundo também é indivisível entre os associados, sendo 
constituído com o lucro das operações com terceiros, mais 10% 
das sobras líquidas de cada exercício, e destina-se à cobertura de 
gastos com assistência técnica, educacional e social aos associa-
dos, seus familiares e aos próprios empregados da Cooperativa.

c) Fundo de Investimento Tecnológico e Industrial
está previsto no art. 55 do estatuto social, constituído com no 
mínimo 25% das sobras líquidas. Criado para aplicação em tec-
nologias atuais de conservação de cereais, tecnologias de in-
formática, desenvolvimento de sementes e na implantação de 
agroindústrias. Não sendo aplicado após um ano de sua consti-
tuição, será revertido à conta capital dos associados, na propor-
cionalidade de suas operações, praticadas no ano em que foi 
constituído à razão de 10% ao ano.

d) Reserva de reavaliação
Constituída com a reavaliação de parte do ativo imobilizado, 
destina-se a garantir o equilíbrio patrimonial da sociedade, re-
sultante deste procedimento.

e) Ajuste de Avaliação Patrimonial
o Ajuste de Avaliação patrimonial foi realizado em 2010, 
atendendo as especificações e critérios estabelecidos na in-
terpretação técnica do Comitê de pronunciamentos Contábeis 
– iCpC 10.
Constituída para melhor representar o patrimônio da socie-
dade, determinando o valor justo, a vida útil remanescente e 
o valor residual.

7.2 Seguros 
A política de contratação de seguros considera principalmente a 
concentração de riscos e a sua relevância. estes contratos de se-
guros foram firmados por valores considerados suficientes pela 
Administração, levando-se em consideração a natureza de suas 
atividades e a orientação de seus consultores especializados na 
área.

7.3 Ingressos/Receitas
As receitas auferidas pela atividade nos respectivos exercícios 
foram as seguintes:
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valores em r$
Benefícios aos Funcionários 2021 2020
Salários  54.107.738,70  46.852.795,66 
encargos Sociais  26.126.178,64  22.042.529,54 
férias e Décimo terceiro  11.163.766,13  8.963.974,43 
a - participação nos resultados  11.634.259,83  4.396.176,68 
b - Assistência médica e odontológica  2.522.221,90  2.169.764,37 
c - previdência privada  762.828,88  197.259,97 
d - vale alimentação  793.001,81  520.085,41 
equip. de prot. individual e uniformes  1.190.261,93  713.003,52 
treinamento e especialização  215.176,92  224.858,04 
e- seguro de vida  202.597,52  11.434,66 

TOTAL  108.718.032,26  86.091.882,28 

a) participação nos resultados: Com o intuito de reconhecer o desempenho de seus funcionários a Copercampos implantou um sistema 
de repasse de parcela das sobras/lucros aos seus funcionários, instituído como ppr – participação nos lucros.
o programa está descrito por critérios aprovados pela Diretoria, levando em conta o desempenho individual e coletivo dos funcionários, 
metas de receita e margem líquida. o programa está homologado junto as entidades sindicais que representam os empregados.
b) Assistência médica e odontológica: pensando no bem-estar dos funcionários a empresa contratou um plano de saúde junto a unimed 
com abrangência nacional, com um custo acessível que permite aos funcionários incluírem seus dependentes no uso do plano, propor-
cionando assim tranquilidade no momento de necessidade.
c) previdência privada: A cooperativa patrocina aos funcionários um plano de previdência privada, criando em 01/12/1998, administrado 
pelo bb previdência. A Copercampos contribui com 3,70% sobre a sua remuneração para os funcionários que aderiram ao plano, cujas 
regras estão estabelecidas no plano.
d) vale Alimentação: A Copercampos instituiu o vale aos funcionários, como incentivo ao trabalho realizado.
e) seguro de vida: pensando na qualidade de vida dos funcionários e familiares, além do mínimo exigido em convenção coletiva, a coo-
perativa mantém seguro de vida em grupo. parcela custeada pelo colaborador ativo o valor do seguro chega a 1,9%.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇõES CONTÁBEIS

Aos 
Diretores, Conselheiros e Associados da 
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁRIA DE CAMPOS NOVOS - COPERCAMPOS 
Campos Novos – SC

Opinião

examinamos as demonstrações contábeis da COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁRIA DE CAMPOS NOVOS - COPERCAMPOS, 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspon-
dentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁRIA DE CAMPOS NOVOS - COPERCAMPOS, em 31 de 
dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para Opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir intitulada: “responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. so-
mos independentes em relação à Cooperativa de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética profissional 
e nas Normas profissionais emitidas pelo Conselho federal de Contabilidade – CfC e cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração da Cooperativa é responsável por essas outras informações que compreendem o relatório da Administração. Nossa 
opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da Administração e não expressamos conclusão de auditoria sobre 
esse relatório.

A cooperativa está desobrigada de apresentar o relatório da Administração. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração da COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁRIA DE CAMPOS NOVOS - COPERCAMPOS, é responsável pela ela-
boração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no brasil e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da Cooperativa continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil 
na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a Cooperativa ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

os responsáveis pela governança da Cooperativa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. segurança ra-
zoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras de 
auditoria sempre detectarão as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e 
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

7.5 Partes Relacionadas
As partes relacionadas compreendem a Diretoria executiva 
composta por Diretores e Conselheiros de Administração, cujas 
atribuições, poderes e funcionamento são definidos no estatuto 
social da Cooperativa. os diretores são os representantes legais, 
responsáveis, principalmente, pela sua administração no aspec-
to operacional, e compete aos mesmos realizar e fazer cumprir 
as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Admi-
nistração. o Conselho de Administração é responsável pelo de-
senvolvimento das políticas e diretrizes gerais. são eleitos pela 
Assembleia Geral, com mandato de 4 anos, sendo obrigatória a 
renovação de, no mínimo, 1/3 (um terço) ao final de cada man-
dato.
os direitos e deveres da Diretoria executiva e Conselheiros de 
Administração são os mesmos estabelecidos aos demais asso-

ciados, bem como, não há, em hipótese alguma, tratamento di-
ferenciado aos mesmos, os quais seguem as políticas e diretrizes 
definidas para a sociedade.

7.6 Eventos Subsequentes 
Não ocorreram eventos subsequentes entre a data de encerra-
mento do exercício social e de aprovação das demonstrações 
contábeis para fins de divulgação (31/01/2021) que pudessem 
afetar as informações divulgadas, bem como a análise econômi-
ca e financeira.

7.7 Balanço Social
As informações de natureza social e ambiental, embora não fa-
çam parte das demonstrações contábeis, não são auditadas e 
estão divulgadas no relatório geral da Administração.

rita canuto
Contadora-CRC/SC - 027.231/0-4

Luiz carlos chiocca
Diretor Presidente

cláudio Hartmann
Diretor Vice-presidente

AUdiCOnSULt AUditORES S/S
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pARECER dO COnSELHO FiSCAL

MApA dE 
AtUAÇÃO

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria, exercemos julgamento profissional, e man-
temos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

• identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude 
ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. o risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior 
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais.

• obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropria-
dos às circunstâncias, mas, não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Cooperativa.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas 
pela administração.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demons-
trações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada.

são josé (sC), 04 de fevereiro de 2022.

o Conselho Fiscal, no uso das atribuições conferidas pelo estatuto Social da Cooperativa Regional Agropecuária de Campos 
Novos - CoperCAmpos, através dos Conselheiros fiscais, abaixo assinados, senhores Alberto martins perin – Cpf n. 054.555.529-
96, André Cezar Zanella – Cpf n. 005.922.220-47,  jair socolovski – Cpf n. 225.688.910-68, joacir luiz de lima – Cpf n. 026.933.449-
13,  lourdes maria berwig – Cpf n. 590.911.699-15 e volnei Carafa – Cpf n. 034.258.819-22, procedeu ao exame das Demonstrações 
Contábeis do exercício e, ainda, baseado no relatório dos auditores independentes, onde consta que as Demonstrações Contábeis 
representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, como a posição patrimonial e financeira da Cooperativa regional 
Agropecuária de Campos Novos – CoperCAmpos, em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus flu-
xos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas adotadas no brasil, este Conselho fiscal é de parecer 
favorável à aprovação do relatório da Administração e que as Demonstrações Contábeis estão em condições de aprovação pelos 
Senhores Associados em Assembleia Geral ordinária.

Campos Novos, 10 de fevereiro de 2022.
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