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Estudo da Capacidade de Autofinanciamento da 

Agr(co)a de Cotia - Cooperativa Central 

Cooperativa 

Resumo 

Autor: Jos~ Neves Santana 

Orientadora: Ora. Diva Benevides Pinho 

Objetivando anal isar a questio do crescimento econB-

mico em cooperativas agrícolas. tomou-se para estudo de caso o 

exemplo da Cooperativa Agrícola de Cotia - Cooperativa Central. 

verificando em que medida esse processo ocorre a partir da 

captaçio interna de recursos e suas aplicaç~es em imoblllzaçies 

(im6veis. m~quinas e equipamentos - bens de produçio - bens de 

transporte e bens de uso administrativo). 

O problema fundamental é a existincia de capital 

necess~rio ~ sustentaçio dos investimentos. sem desmerecer 05 

outros fatores de produçio envolvidos no processo do crescimento 

econBmico. 

Para estudar este problema. utilizou-se de dados 

cont~beis dos Balanços e Relatdrios dos Serviços Sociais da CAt

CC - Cooperativa Agrícola de Cotia - Cooperativa Central. no pe

ríodo de 1978 a 1987. 

A capacidade de autofinanciamento da Cooperativa ~ 

expressada atrav~s da diferença entre o montante de capta,io 

interna e o montante das aplica,~es fixas ano a ano. 

Alguns indicadores econBmico-financeiros foram 

analisados e comparados com o setor privado. Tais como a taxa de 

captaçio interna (Ul ucro" liquido retido). a taxa de administra

çio (despesas operacionais). índice de crescimento das imobiliza-
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çges e o grau de imobiliza~~o t~cnica do Patrim6nio L(quido r de

mchstram o bom desempenho da Cooperativa. Quando comparados ao 

setor privado r no período de 1980 a 1986 F conclui-se que o Siste

ma Cooperativo da Cotia (CAC-CC) tem operado com maior eficiincia 

econ6mico-financeira. 

Este estudo de caso comprova a capacidade de autofi

nanciamento da CAC-CC r evidenciando que seus associados sio os 

principais resPoftGAvels pelo seu crescimento econ8mico (a forma

çio do capital fixo da empresa) no período estudado. 
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Stud~ of the Self-financing Capacit~ 0+ the Agrlcultura1 

Cooperative of Cot ia - Central Cooperative 

Author: Jos~ Neves Santana 

Adviser: Dra. Diva Benevides Pinho 

Summar~ 

To anal~ze the quest ion of the economic growth in 

agricultural cooperatives, the Agricultural Cooperative of Cot ia 

- Central Cooperative was taken as a case stud~, verif~ing in 

which measure that the process begins with internaI çapitation of 

resources and their application in the fixed assets (real estate, 

equipment for production, transportation and administration). 

The fundamental problem is the availabilit~ of 

necessar~ for sustaining the investments without limiting other 

factoF of production involved in the process of economic growth. 

To stud~ this problem, the accounting data of the 

Report and Audit of the Association Services of the Agricultural 

Cooperative of Cotia - Central Cooperative CACC-CC), were used 

for period i978~i987. 

The self-financing capacit~ of the Cooperative is 

expressed through of the difference between the amount of 

internaI capitation and the amount of ~earl~ fixed application. 

Some economic-financial indicators were anal~zed and 

compared with those of the private sector. 

Indicators. such as interna1 capitatlon rate 

(retained net ·profit·), the administration rate (operationaI 

penses). index of increase of fixed assets and degree of 
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technical assets of the liquid patrimon~, show a good performance 

for the Cooperative. And when compared with the private sector in 

the period of 1980-1986. the Cooperative S~stem of Cotia has 

operated with greater economic-financial efficienc~. 

This case stud~ prove the self-financins capacit~ 

of the ACC-CC. showing that theiF memDers are the individuals 

responsible for its economic growth - the formation of the fixed 

capital cf the enterprise and consequentl~ of it expansion - in 

the period studied. 



i. INTRODUÇÃO 

i.1. O ProDlema e sua tffiportincia 

Em tOGO processo de crescimento e desenvolvimento 

econ3mico. além ao trabalho e aos recursos naturais, outro fB.t or 

relevante é o capital. Se para os economistas clássicos ingleses 

(especialmente Ricardo), o desenvolvimento de uma economia em seu 

todo dependia do crescimento relativo de duas variáveiS, popula-

~ão e capital, para SPENCER (1979. capo 17) ainda não existe um 

conjunto de princípios que pOderia ser denominado como uma Teoria 

Geral dO Crescimento Econ3mico. Dentre os fatores determinantes 

do crescimento, ele enumera a acumula~ão de capital, o qual 

ligado aos investimentos. 

está 

Como o conceito de economia aborda o problema de 

administração de recursos escassos, e considerando o fo,~te 

pressuposto da escassez de capital. o problema, ontem. hoj.e e 

semprE, do crescimento das empresas, parece se resumir na 

administração desse fator: o capital - sua captB.ç:ão e aplicação -

de tal modo que di geração a nova riqueza. A maneira como essa 
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riqueza ~ aistrlbuída ~ popula~io para o consumo de bens, e outra 

parte destinada ~ poupan~a, iF~ determinar as tendências e 

velocidade ao crescimento econ8mico. 

Atualmente, a preocupa,io maior de uma empresa nio e 

apenas se manter no mercadO, mas tamb~m se expandir, o que leva a 

se colocar em d~vida se a empresa procura maXimizar seus lucros 

ou ma~{ I m i ZB.F seu crescimento numa estrutura oligopol{stica de 

mercado (GUIMAR!ES, 1987, p.1i). 

Em qualquer hip6tese, no ent B.nt o, o funa amen t Ci.l 

torna-se a existência de capital. A decisio de capta,io de 

recursos pr6prios e/ou de terceiros, por sua vez, vai depender 

da natureza oa aplica,io, da capacidade de poupança interna. elo 

poder de tomada de financiamento, e tamb~m da grandeza do risco 

envolvido. 

Na atividade agrícola. todo esse processo parece ser 

bem mais complexo do que em outros setores da economia, dado que, 

i . B._em d",.s imperfei,3es de mercado. a B.gl~ i cIJ.I t ura est~ sujei t",. 

ainda ~s intemp~ries. 

MASY (1982) • ao analisar o prOblema de capital 

social em cooperativas, concluiu que sem ele a cooperativa perde 

a autonomia e a independência. O mesmo autor tamb~m afirma que 

sio muitos os casos, no Brasil, em que os Membros ao Conselho de 

Administraçio precisam conceder aval aos empr~stimos da coopera-

tiva porque esta nio tem recursos pr6prios, ou seja, o patrim8nio 

liquido i insuficiente para cobrir os investimentos. 

ROY (1964) afirma que o fator capital tem sido, i e 

sempre seri o maior prOblema para as cooperativas, e em que pese 
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tOdas as pressões de ordem financeira SoDre os cooperadOS, 

devem continuar tenda a mator responsaDil ~dade na formaç~o do 

capital de suas cooperativas. 

PINHO (i 981, 1984, vo 1 .4 c ap .2) , 

cooperativas agrícolas dO Brasil, verificou que de 

cooperativas existentes em 1960, esse n~mero foi reduzido para 

1.160 em 

e}{p 1 i cadB. 

1970 e 

pelo 

1.480 ao final ae 1980. i'o i 

processo agregat Ivo atrav~s de 

i nCOl·-pora<;:ões i e por outro lado, devidO ~s exig&ncias competiti-

vas do mercado, muitas cooperativas de pequeno porte 

A despeito do aecI fnio do n~mero de cooperativas. 

observou-se crescente entrada de novos associados nas auas 

dÉ-caGB.s. passando de 406.486 associados em 1960. P<!lXB. 1 .. 718. i45 

ao final de 1980, o que aemonstra o fortalecimento do setor. 

Dados de 1986 revelaram que existiam no Brasil 1.246 

cooperB.t ívas de produ<;:io at ivas. congregando aproximadamente 

1.379.965 cooperados (GUIA RURAL. 1988). 

Isto significa que os prOblemas enfrentados pelas 

cooperativas continuam a existir. E um desses ser~ objeto deste 

trabalho: a capta<;:io e aplica<;:io de recursos financeiros. Este 

processo É- tido como o principal determinante dO crescimento do 

parque agroindustrial cooperativo. o ql.la 1 • por sua vez, depende 

do esfor<;:o dos cooperados em realizar elevadas poupan<;:as para 

sustentar os investimentos cooperativos (LAUSCHNER. 

p.90). 

1984. vol.4. 

Se por um lado existem cooperativas que fracassam ou 

que nio conseguem se impor no mercado, por outro laoo h~ um 
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elevadO ndmero de cooperativas cem sucedidas. 

Conhecer a hist6ria e os mecanismos que levaram 

essas cooperat ivas ao sucesso empresarial e de fundamental 

importãncia, na tentativa de que, de alguma forma, sua atua~io 

possa servir de exemplo ~s cooperativas em dificuldades. 

A importãncia do processo de crescimento 

desenvolvimento cooperativo est~ nos mecanismos menos pervesos de 

capitaliza~ão, quando comparados aos capitalistas. Entre outros 

mecanismos, a capta~ão de recursos mediante a reten~io de capital 

sobre as opera~3es comerciais dos cooperadOs (cria~io de Fundos, 

especialmente o de Reserva) constitui pOderoso instrumento de 

melhor distribui~ão da renda .. (LAUSCHNER, 1984, Dessa 

forma, a capitalização se processa com maior partiCipação 

percentual dOS grandes associados, ou seja, na proporção aos seus 

neg6cios. E quando esses recursos sio aplicados, representam 

investimentos que beneficiarão a parcela dOS pequenos produtores. 

Outra consequincia importante neste processo de 

captação e aplica~io de recursos e o incremento da oferta agrega-

da do País, possibilitando atender uma demanda crescente, além 

de elevar o nível de emprego, intensificando a utilização da 

capacidade instalada ou ampliando a capacidade produtiva. 

Na realiza~ão deste trabalho, consiaerou-se também, 

o contexto em que se insere atual~ente o cooperativismo no 

Brasil, com sua relevante participa~ão na produ~ão agrícola, 

tanto para a formação de divisas como para o abastecimento do 

mercado interno. 

PINHO (1984, pp.64-7) destaca o Sudeste/Sul como a 
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regiio geoecon3mica mais importante ao Paes. representandO quase 

18% aa sua ~rea, 58% da populaçio e concentrando 60% da renda 

nacional, sendo que a produçio cooperativa assume relativa 

importincia, principalmente na formaçio dos ·cintur3es verdes 

doS grandes centros urbanos. 

PERIUS (1984, pp.ii7-82) mostra que, em 

termos econ3micos, a participaçio das cooperativas atinge 

elevados percentuais na produçio nacional, destacando-se a soja 

com 80%, o trigo com 90%, o leite com 52% (sendo que no 

atinge a 72%), a li com 90%. a carne com 51% e mais 

outros produtos. 

Além desses aspectos, tem-se a pretensio de que 

estudos desta natureza venham a constituir-se em fator de 

estímulo a mudança de consciência de parcela dos homens 

associados ~s cooperativas. Incluem-se aqui os formuladores de 

suas políticas normativas, e aqueles que procuram movi-las na di-

reçio do modelo empresarial, na busca da autonomia econ3mico-

financeira. para a partir dai. buscar seus objetivos sociaIS. 

Isto significa que estudos mais amplos nio devem se 

limitar apenas ao capital social. mas devem abranger também os 

benefícios sociais esperadbs deste modelo de empresa. Neste tra-

balho. entretanto. a an~lise ser~ limitada ~ captaçio interna de 

recursos necessirios para a cooperativa cobrir suas imobilizaç3es 

(aplicaç3es fixas). Em outros termos. trata-se de estudo da 

capacidade de autofirianciamento cooperativista. 
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i.2. Estudo de Caso 

Para estudar esse tipo de proDlema - captacio e 

aplicacio de recursos dos pr6prios associados cooperativistas na 

atividade agrícola o exemplo utilizado e a Cooperativa 

Agrícola cie Cotia/Cooperativa Central (CAC-CC), mediante a anili-

se de como essa empresa nasceu, cresceu, continua se ampliandO, 

bem como se processa a captacio interna de recursos e sua 

apl icacio. 

BRADFORD ao analisar o desempenho dessa 

Cooperativa ao longo do tempo, considerou-a modelo para o mu~dO. 

Em razio ae seu grande dinamismo, ao completar 50 anos de exis-

tência. em 1977, a CAC -CC foi colocada entre as 50 maiores 

empresas dR Amirica Latina e hoje se encontra classificada entre 

as 20 maiores do Brasil no setor agrícola. 

Como empresa cooperativa bem sucedida, deve servir de 

exemplo a outras cooperativas que enfrentam o mesmo problema 

de captacio e aplicacio de recursos na busca da expansio e 

participacio crescente nos mercados onde atuam. 

Esta anilise limita-se ao período de dez anos - 1978 

a 1987. em funcio da uniformidade dos dados obtidos nas 

Demonstrac3es Financeiras submetiaas anualmente pelo Conselho de 

Administracio da CAC-CC ~ AssemDliia Geral Ordiniria dos associa-

dos para exame. Os documentos bisicos utilizados referem-se ~ 

formacio do capital por origens e as aplicac3es no ativo perma

nente. a partir dos qUadroS de Demonstracio das Origens e Aplica

c3es de Recursos, apresentados nos Balancos Anuais da CAC-CC. 



7 

A principal fonte de dados utilizada sobre a Coope-

rativa Agrícola de Cotia/Cooperativa Central portanto. 

constituíaa dos documentos constantes dos Relat6rios do ConselhO 

de Administra~io referentes ao exercício findo em 31 de dezembro 

de cada ano dO período de 1978 a 1987. 

1.3. Objetivos 

Geral: Com este estudo pretende-se analisar o 

processo de desenvolvimento e crescimento econ&mico cooperativo 

atravis da capta~io e aplica~io de recursos financeiros pr6prios, 

a capacidade de autofinanciamento cooperativista, 

tomando-se como exemplo o caso da CAC-CC (Cooperativa Agrícola de 

Cotia - Cooperativa Central). 

Especificamente, pretende-se: 

Analisar o processo de capta~io interna de 

recursos pr6prios pela Cooperativa. 

D) Analisar as aplica~3es dos recursos captadOS in-

ternamente (os investimentos reais ou as imobiliza~3es do ativo 

permanente). 

c) Analisar a capacidade de Autofinanciamento da 

Cooperativa. ou seja, a capaciaade do seu capital pr6prio cobrir 

as aplicaç3es fixas (os investimentos reais). 
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na 

na ativioaoe agrícola - Um breve htst6rico da CAC-CC. 

Por que surge uma CooPErativa? 

GU<:l.ndo Ando foi convidada a Escrever a 

hist6ria da CAC , em abril de 1957. pelo entio dirEtor-gerente Sr. 

Kenkiti Simomoto, sua preocupa~io principal foi mostr<:l.r com 

realismo as causas do ixito Do movimento cooperativista in íc i <:l.do 

em 1';-27 I por um grupo de 83 lavradores japonises, t-esidentes em 

Moinho Velho. no município de Cotia. Estado de Sio Paulo. 

Por esta razio, este sub-item é baseado no seu livro 

Pioneirismo e Cooperativismo 

de Cotia (ANDO, 1961). 

Hist6ria da Cooperativa Agr{cola 

Desde o 1nício da coloniza~io do País até 1888. a 

sociedade est .;!:ve B.l icer~;:l.da numa economia 

lB.t i fund iá.r Í<:l'J de rEgime escravagista. e os principais produtos 

da agricultura, como a cana-de-a~~car, o café. o algodio e outros 

destinados ~ exporta~io, estavam em poder de grandes firmas 

comerciB.is. 

Basicamente predominavam duas categorias de produto-

res - os grandes proprietá.rios rurais, apoiados no trabalho es-
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cravo e que geralmente oetinham tamoém as empresas comerCiaIS, e 

os c<:<.mponeses, com nível ae vida muito baiXO, esparsos em areas 

afastadas, que se dedicavam a produção agrícola para consumo 

doméstico, contando basicamente com o trabalho de seus familiares 

Em 1888, com a libertação dOS escravos, agravara-se 

a escassez ae mão-ae-obra, principalmente para a lavoura do café. 

em são Paulo, onde essa cultura encontrava-se em plena expansio. 

Se antes da Abolição, ante a car€ncia de trabalhado-

res rurais j~ se iniciara a demanda por imigrantes européus, apos 

a Abolição cresceu rapidamente a procura de imigrantes. 

Em 1908, quando teve início a imigraçio japon€sa. Ja 

existiam no Brasil mais de dois milh3es de estrangeiros, <:<. 

maioria no Estado de sio Paulo. 

Os imigrantes, geralmente conhecidOS como ·colonos·, 

percebiam salirios na atividade agrícola, diferentemente da mio-

de-obra escrava. Daí, o crescimento da procura de g€neros alimen-

trcios e mercadorias diversas, exigindo maior produçio. Na cida-

de de São Paulo, o aumento do consumo estimulou o desenvolvimen-

to CiO comércio e da indústria; e no interior do 

gresso dos colonos, que passaram a sitiantes (agricultores inde-

pendentes), provocou também a demanda de implementos agrícolas. 

Com a crise do café. iniciada em 1896 e que provo-

cou um estoque de 11 milh3es de sacas em 1905, !uu i tas f<:l.zend<:<.s 

nio conseguiram pagar os sal~rios de seus colonos, nem cumprir 

outros compromissos. Em consequ€ncia, muitas fazendas foram 10-

teadas e vendidas a prestaç3es anuais. o que facilitou o acesso ~ 

propriedade a colonos que haviam acumulaDO pequenas economias au-

rante seu trabalho nas fazendas. 



10 

Por outro lado, com o capital dessas vendas, muitos 

fazendeiros Investiram no com~rcio e na ind~stria. 

Por volta de 1910, 

japonªses chegaram ao Brasil. 

vencida a crise. mais imigrantes 

Depois de dois ou trªs anos de 

trabalha em fazendas, algumas famílias chegavam a economizar um 

ou Gois contos de r~is capital necess~rio para arrendamento 

Em 1911 iniciava-se a primeira co18nia japonªsa, num 

loteamento promovido pelo Governo Feaeral. em S50 Paulo. De 1913 

a 1914 surgiram mais duas col8nias. sendo que uma delas situou-se 

em Moinho Velho. a 27 km a oeste da capital. no município de 

Cotia. 

Nesta col8nia Inicia-se a hist6ria da CACa Em 1915. 

Ja havia 30 famílias japonªsas. e como tendincia natural de 

compatriotas em país com tantas diferenças culturais. reuniram-se 

e formaram uma esp~cie de comuniaade com a criaçio de uma Asso-

Seu primeiro empreenaimento foi a construçio de 

uma escola no centro da Vila. 

~quela ~poca, os colonos j~ haviam iniciado o 

cultivo da batata nas proximidades de Moinho Velho. Mesmo sabendO 

dos bons resultados obtidos na lavoura com a aplicaç50 de adubo, 

os Japonises ainda nio tinham meios para obter com facilidade 

esse insumo. 

Um matadouro instalado em Osasco. em 1915. colocou ~ 

venda resíduo animal como aduDo. Mas somente em 1919 a Associacio 

Japonisa adquiriu coletivamente um total de 3.346 sacas de 

resídUOS era o primeiro ato cooperativo dos japonises no mu-
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nlclPlo de Cotia« 

Com a adUDagem, as terras exaurioas recuperaram a 

fertilidade e a produçio aumentou consiDeravelmente. A difusio da 

noticia De que Cotia produzia boas batatas aumentou o n~mero de 

lavradores nessa atividade. exigindo também maior quantidade de 

mio-d e-oh r <:1 •• 

Pela segunda vez foi necessiria a 

Associaçio a escassez de mio-De-obra provocou uma natural 

elevaçio dos sal~rios, resultante da competiçio entre as 

produtores que terminou com a realizaçio de um AcordO 

Coletivo com o fim de evitar a elevaçio desordenada dos salirlos. 

Com o aumento da produçio, outro problema surgiria 

depois. em decorrência do transporte de batatas para o mercadO ae 

Pinheiros, realizado no lombo ae burro ou em carro-de-boi. 

Maior dificuldade. entretB.nto. era a comercializa-

çio. devido ~ exploraçio dos produtores pelos comerciantes. tanto 

na meaida como no peso (principalmente em razio dos japonêses nio 

entenderem bem a língua portuguesa). E assim os i nt ermed i .ir i os 

consegu i B.m llJ.cros enquanto os 

enfrentavam dificuldades. 

Em 1923. mais uma vez, a Associaçio Japonêsa ganhava 

outra CB.usa de interesse coletivo ao sustentar idéiB. dB. 

mudança ao sistema de medida de volume por sistema de pesagem em 

quilos. evitando maiores perdas na comercializaçio da batata. 

Com a produçio de batata ainaa crescente, tornou-se 

insuficiente o n~mero de carros-de-Doi existente na Vila Cotia. 

I sso fez SI.lO i r o cust o de t rB.nsPOt-t e, chegando at é ao equ í va 1 ent e 

a 30% do preço do produto. 
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lritervelo novamente a Associaç~o e estabeleceu-se 

mais um Acorda entre os produtores, fixando uma tabela oe 

carretos e cotas, foi providenciada a . -aqUISlçao de 

aproximaaamente 100 daqueles veículos. numa demonstração dO 

espírito cooperativista Ja reinante entre os colonos de Cot la. 

Outro prOblema surgia naquele tempo, o plantiO 

da batata era feito somente nos meses de fevereiro e agosto. 

Alguns prODutores, com o Objetivo de conseguirem melhores preços 

com colheitas anteCipadas. plantavam em junhO ou . 1 Ju.no, 

enfrentando inclusive o risco da geada. Em consequincla, a batata 

plantada no mis de agosto era facilmente atacada por germes 

pato16gicos, reduzindo a produtividade e a qualidaae, além aa 

possível Dalxa de preço. 

Com a finalidade de evitar tais prejuízos. a partir 

de 1920 ficou assentado entre os produtores, através da Associa-

çio. que nio se faria plantios em determinadOS meses do ano. 

Novamente, o transporte em carroças e carros-de-Dol 

foi se tornando ineficiente. Além disto. as batatas transportadas 

nao cabiam no pequeno mercado coberto de zinco, existente no 

Bairro de Pinheiros, de mOdO que qualquer Chuva prejudicava a 

qualidade ao produto exposto ao relento e os comerciantes baixa-

vam os preços. 

Diante dessa situaçio. os produtores sentiram a 

necessidade premente ae adquirir caminh3es e um dep6sito em 

Pinheiros. Mas para intrOduzir caminh3es eles teriam que melhorar 

a estrada. e entenderam também que um trabalho de tal monta nao 

pOderia ser executado por uma entidade como a Associação 

Japonêsa. preciso uma or9anizaçio mais forte - uma 



cooperatIva. 

Em setembro de 1921, tenao por cooperados os membros 

da Associa~ão, foram tomadas as seguintes deliberaç3es: (a) 

formar, através de quotas, um capital de 36 contos de réis para a 

construção de um dep6sito e (b) melhorar a estrad~ com o trabalho 

de todos os s6cios. 

No entanto, antes de setembro terminar. uma geaaa 

inesperada destruiu os batatais. Assim desapareceu o entusIasmo 

em prol da formaçio de uma cooperativa. No ano seguinte o Governo 

dO Estado transformou a velha estrada em rOdovia para autom6vel. 

Imediatamente tris prOdutores adquiriram caminh3es. E com esses 

avan~os, o entusiasmo do movimento cooperativo foi esquecido. 

Somente em 1924 voltou a id~ia da Cooperativa, e a lt 

ae JunhO daquele ano, em Assembl~ia Geral, foi fundada a 

Cooperativa de Produ~io de Gotia Ltda. Mas, menos de um ano 

depois, nio mais existia. Possivelmente por causa da prosperidade 

individual dos colonos Japonises, resultante da alta de preços da 

batata. 

Nessa época (1925', Kenkiti Simomoto, um dos líderes 

dos jovens de Gotia, viajou para o Japio. o cooperatiVismo 

encontrava-se em pleno desenvolvimento. e um amigo de Simomoto 

era diretor-presidente de uma cooperativa de crédito da aldeia de 

Kaminoko~ama, no municípiO de Takaoka. Diariamente, ele visitava 

essa cooperativa e se informava com profundO interesse de tUdO 

que dizia respeito ~ organiza~io. 

Em setembro de 1926, o Sr. Sack Miura. diretor do 

jornal -Nippak Shimbum* de Sio Paulo, visitou a Aldeia, e num 
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Intitulaao ele deu ênfase a 

necessiaade de uma cooperativa para evitar a exploraçio aos 

produtores. Era uma siria advertência para cerca de 100 famílias 

que ali VIViam, numa terra onde antes s6 nascia "barba-de-bode·, 

e onde todos chegaram sem nenhum capital, simplesmente como 

arrendatários. 

Embora tivessem malogrado as diversas tentativas 

anteriores. o problema da cr!açio de uma cooperativa Ja era 

sentido em muitos ndcleos de colonlzaçio japonêsa. 

Guando Simomoto retornou ao Brasil, com os 

conhecimentos adquiridOS so~re cooperativismo, DUSCOU a 

colaboraçio dOS amigos. e começou o movimento com 

prop6slto de fundar uma cooperat Iva. E como fruto desse tra~alho, 

10 prOdutores decIdiram reunir um capital de 100 contos (10 

quotas de 10 contos cada - quant ia considerivel naquela época) 

para a construçio ae um dep6sito. Esse fato serviu para despertar 

o interesse de outros produtores. e estimular o sentimento de 

fraternidade entre esses japonêses, numa terra estranha, refor-

çanao ainda mais o movimento. Aliis. a maioria dOS colonos era da 

província de Kochi, terra natal de Simomoto, de modo que num am-

biente de harmonia surgiu a cooperativa. 

Em 11 de dezembro de 1927 realizava-se a Assembléia 

Geral de Fundaçio da Cooperat iva com a participaçio de 83 

associados. capital de 290 contos e duraçio de 10 anos. 
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2.2. Dos anos Iniciais ao período 1978-1987 

Em Janeiro de 1928 a Cooperativa adquiriu, nas 

proximidades ao mercado de Pinheiros, um terreno de 10.000 m 

sendO que a metade do seu valor seria pago em dois anos. Foi 

quando recebeu do governo japonªs uma sUDven~io de cem contos e 

quinhentos e quarenta e oito mil-réis, que deveria ser resgatada 

num prazo inferior a 10 anos caso a cooperativa viesse a ser 

dissolvida. 

aplicou-se quase todo o ca-

pital na aquisi~io de im6veis • Naquela ~pocaeram 'reas aDando-

nadas, constituem o centro do bairro de Pinheiros, onde 

se localiza a sede da CAC-CC. 

A crise econ3mica iniciada em 1929 abalou muito a 

cooperativa. Em 1930 seu balancete acusava o maior déficit da 

sociedade, nao havia dinheiro em caixa, nem outros valores. Os 

seus diretores obtinham dinheiro penhorando bens particulares 

para saldar as dividas. Com esse exemplo, conseguiram a adesio Qe 

mais 13 pessoas, formaram um fundo de 70 contos de réis. e assim 

a organiza~io venceu a crise. 

Vencida a crise. a preocupa~io voltou-se para a am-

plia;io dos servi;os a serem prestados. Nio bastava a venda em 

comumJ havia a necessidade de realizar as compras também em 

comum. No início a compra de adubo foi difícil em razio da esc as-

sez de capital. Institui-se entio o dep6sito compuls6rio- de 5% 

do valor das vendas de batatas para a forma~io do capital. Depois 

de dois anos a cooperativa saia da crise financeira apresentando 

saldo positivo ao fim do exercício social. 
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Com a promulgaç~o da lei Das cooperat !vas em 1932, a 

então 'Sociedade Cooperativa de Responsabilidade Lim!tada dos 

Produtores de Batata em Cotia S.A.· 

perativa Agrícola de Cotia em 1933. e ampliou sua ~rea de 

atuação para o município de S~o Paulo e cIrcunvizinhos, assim co-

mo aDriu também as portas para todos os lavradores indlsttnta-

mente. 

Em 1933, sem consultar a Assembléia Geral, Slmomoto 

admitiu tOdoS os horticultores da Cooperativa de Produção de Hor-

tal iças de Cotia, criandO a Seção de Verduras. Recebeu severas 

críticas, ampliadas nos dois anos subsequentes em razão dos défi

cits verificados nas operações dessa seção. 

Em 1935, aproximadamente 80% da produção de hortali-

ças nos arredores de São Paulo estava nas mãos dos japonises. Com 

a entrada de novos associados a cooperativa se afirmava, e 

avançou suas vendas para os mercados do centro de São Paulo e do 

Rio de Janeiro. 

Ainda em 1933 a CAC iniciava a importação de adubos. 

Em 1935 o Departamento de compras atendeu a 90% do consumo de 

seus cooperados ~ base das importações. Naquela época, o super-

fosfato de cilcio era vendido a 450 mil réis a tonelada. A coope

rativa passou a vender a 300 mil riis. Daí os comerciantes propu

seram um acordo de preços ~ CAC e ficou reconhecida a força da 

Cooperativa no mercado. 

Nessa época a CAC instalou o primeiro serviço de 

utilidade social - um ambulat6rio e uma farmicia para assistincia 

médico-hospitalar aos seus associados, e no ano seguinte 
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organizou um consult6rio dentJrio. 

A CAC havia inauguraoo a nova sede, mas seu desen-

volvlmento era acompanhadO de crescente escassez de capital para 

serviços. Diante dessa situaçio, para evitar a tomada de capitais 

de terceiros. a CAC aaotou o meio maIs segura de capitalizaçio -

a criaçio de fundos (captaçio interna) mediante o aproveitamento 

das disponibilidades financeiras dOS seus associados. 

Sido criado o dep6sito compuls6rlo de 

sobre as vendas. Posteriormente, criou-se a Secçio de Crédito com 

os aep6sitos comuns, a Prazo Fixo. Especial e outros. ASSim, em 

Assembléia Geral Extraordin~ria de setemoro de 1936 foi aprovada 

a taxa de retençio de 2% sobre a venda dos produtos importados, 

destinando-a a quota de elevaçio de capital. Essa medida "tornou-

se a base do segundo ciclo evolut ivo da Cooperativa". Nio foi ta-

re~a fácil, mas o desenvolvimento sadio da CAC conquistou a con-

fiança dos associados. 

é importante frisar que nesse mesmo per{odo existiam 

cerca de 30 cooperativas de produçio em ndcleos coloniais japoni-

ses, sendO que a maioria acabou em crise administrat jva, e segun-

cio Ando. uma das causas do mal39ro residia na ausincia de meios 

para fortalecer o capital pr6prio com recursos internos". 

Outro importante aspecto operacional da CAC i aponta-

do como causa do seu sucesso, é que desde o começo a Cooperativa 

adotou um ·seguro sistema de venda dos prOdutos· - a Consignaçio. 

Ao contrário, em muitas cooperativas adotava-se o sistema de com-

pra e venda da produçio ao associado. operaçio que nio caracteri-

zava o Ato Cooperativo nos termos da lei 5.764 de 1971. além de 
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provocar prejuízos inesperados para uma das partes. 

Até os dias atuais a CAC-CC adota o sistema de venda 

utilizando o método de Contas em Comum - Po01 ing 

(UTUMI. 1984. voI.IV, capo 2. PP. 67-76), com o objetivo de fazer 

a distribui~~o das sobras apuradas nas vendas de acordo com o pa-

dr~o dos produtos entregues segundo a qualidade. 

Em seu Relat6rio dos Servl~os Sociais de 1977 a CAC-

CC presta homenagem ao Sr. Kenkiti Simomoto, primeiro Dire-

tor-Gerente eleito na Assembléia Geral de Funda~go - cargo para o 

qual as elei~3es posteriores o reconduziram por 30 anos, até seu 

falecimento ocorrido em 25 de setembro de 1957. Para a CAC-CC. 

K. Simomoto "homem probo. de extraordinária fibra e inabalável 

o notável confian~a em seus ideais cooperativistas, foi 

transformador da pequena Cooperativa de 83 cooperados e 290 

contos de capital na modelar organjza~io que é hoje a CAC-CC. 

Segundo esse mesmo Relat6rio, o Sr. Simomoto sempre 

teve a mais absoluta conscigncia da elevada fun~io social do Coo

perativismo e sua "íntima dependªncia com a evolu~go da economia 

nacional". Em 1933 ele naturalizou-se cidadio brasileiro. depois 

de ter vivido 20 anos no Brasil. Ap6s sua morte foi condecorado 

pelos governos do Japio e ao Brasil, que lhe conferiram, respec

tivamente, a 'ORDEM DO SOL NASCENTE BI-RADIADA - GRAU QUINTO·, 

uma das mais elevadas djstin~3es oferecidas a um cidadgo brasi-

leiro. e por Decreto de 10/06/ de 1958 a medalha de Prata da 

'ORDEM NACIONAL AO MÉRITO". 

Em 1978 a CAC-CC foi considerada pela Universiaade 

de Harvard (EUA) uma das maiores express3es mundiais em agricul-
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tura E COOPErat !vismo, convidando-a a particIpar de um encontro 

·como a mais representativa das cooperativas agrícolas dos países 

em desenvolvimento". Nesse mesmo ano a CAC-CC recebeu condecora-

çio oos governos do Japio e dO EstadO de Sio Paulo. 

Em 1979, a CAC-CC, atrav~s 6e seus Diretores. assim 

somos hoje. e orgulhamo-nos disso. uma oas maiores 

empresas agrícolas do Pa(s·. A base dessa filosofia empresarial 

esti no empenho de sempre buscar o aprimoramento dOS serviços 

prestadOS aos seus associados e na participaçio do esforço desen-

volvido pelo Governo em prol da recuperaçio econ3mica nacional, 

inclusive no plano de comércio exterior. 

No Relat6rio dos Serviços Sociais de 1980, a Cí~C-·CC 

oemonstrou os efeitos oe sua filosofia empresarial. 

um crescimento real de 16,4% no faturamento global, 

Pais ostentava um índice de 8,5% de crescimento do PIa, com a 

inflaçio atingindo os três dígitos (110,2%). No entanto. "'. 
agr i cI1I t ut"a I estimulada pelo governo, respondeu aos incentivos e 

apresentou-se com tia maior safra dos ~lt!mos anos·. 

A CAC-CC ampliou e melhorou suas con-

forme critérios bem definidos e priot-itários. simplificou proce-

dimentos operacionais e administrativos, reduzindo custos. E de 

modo geral, tem a preocllpaçio, nio s.:. com a pol ít i c"'. oficial, Imas 

também com o fortalecimento da economia do cooperado. atrav.t2s de 

cUldaaosa e constante orientaçio técnica e administrativa". 
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Neste breve hlst6rico da CAC-CC torna-se fundamental 

oar ênfase ~s principais aplica~3es fixas realizadas no período 

de i 978 d. i 987 , principalmente ao se constatar nos Relatórios do 

ConselhO de Administra~io da Cooperativa express3es como nossos 

investimentos se condicionam a capitalizaç3es prévias e a um 

aproveitamento mais intenso de nossa capacidade ínst<:tlc\clCl. de 

prestaçio de serviços". No entanto, fica reservado ao capitulo 5. 

que trata dos Resultados e Discussio. a apresentaçio quantitativa 

da capta~io interna de recursos € desses investimentos. 

Em 1977 a CAC-CC havia inaugUradO a nova sede da 

Cooperativa em Jaguaré (SP). No ano seguinte foram construidos 

conserva~io de semen-

tes e insumos. Em Santa Catarina entraram em funcionamento máqui

nas e equipamentos de avan~ada tecnologia para limpeza, seleçio e 

padFoniza~io de maçi, e nesse mesmo ano já eram esperadas as três 

Centrais de Padronizaçio e Limpeza de Ovos em Arapongas (PR), No-

va Esperan~a (PR) e Bastos (SP). 

Em 1979 deu-se cont inuiaade aos Programas de Assen-

tamento Dirigida. Foram adquiridas máquinas colhedeiras de a1-

godio e instalados moinhos para a produçio ae cafés finos. 

Em Sio Joaquim (SC) foi instalado um Armazém Padro

nizador de Frutas com capacidade para 12 toneladas/hora. Em Soro

caba (SP) foi inaugurado um 9ranoe Armazém Padronizador de Batata 

com capacidade para 20.000 sacas e para lavagem de 4.000 sacas 

por dia. Também, nesse mesmo ano (1980) foram realizados investi-

mentos em reaparelhagens de várias Unidades de Beneficiamento de 

Cáfe em Sio Gotardo (MG) e em Monte Carmelo (MG) , Diamante do 
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Norte c Ural no Paraná e Pacaemb~ em São Paulo. 

Outros investimentos vultosos foram feitos nas 

Usinas de Beneficiamento de Algodão e de Ch~, sobretudo nas For-

nalhas ~ produçio a vapor, com fins de reduzir sensivelmente os 

custos industriais com a economia de 61eo combustível. Foram ins

taladOS tamb~m Silos-Chateaubriana que servIram para ampliar a 

capaciaace armazenadora de trigo e soja. 

Ainda em 1980 os Programas de Assentamento tiveram 

suas ~nfra-estruturas melhoradas e ampliadas. Em 1981 mais um Ar-

maz~m Padronizador de Ovos foi instalado, somando-se 8 Unidades 

com capacidade para 144.000 caixas mensais. Promoveu-se tamb~m a 

expansio do Setor de Suínos - atividade que prometia bons resul

tados econ&micos para os cooperados e contribuiu em muito para a 

diversificação da economia, principalmente a nível de proprieda-

aes rurais. Nesse mesmo ano os 18 Moinhos ae Raç3es produziram 

248 mil toneladas, abastecendO as granjas dos associados. 

Os Programas de Assentamento Dirigido, ji havia ocu-

pado 92.000 hectares e mais de 100.000 hectares estavam programa-

aos, atingindo os Estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia. 

Santa Catarina, Rio de Janeiro e Mato Grosso, 

de Abastecimento atingia quase todo o País. 

enquanto o Sistema 

Em 1982, no Setor de Grios, foi aumentada a capaci-

dade da rede de armaz~ns e silos, com a adiçio de novas instala-

ç3es com suporte para 61.700 toneladas, elevando para 265.418 to

neladas a capacidade estitica total da CAC-CC. 

Em Mogi das Cruzes a Unidade Industrial Super-Termo 

entrava em ritmo normal de produção, e verificou-se um aumento de 

19.8% no volume de fertilizantes distribuídos. 
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Nesse mesmo ano foram inauguraaas as !nstalaç3es do 

Programa de Paracat~ (MG). Entre residências, escrlt6rios, ofict-

nas e outras dependências encontra-se um conjunto de Silos com 

capacIdade para 16.500 toneladas. Ocorreu tamb~m a aquisiç~o de 

uma ~rea de 77 alqueires, situada em Taciba (SP>. oest inada a Im-

planta~io ae mais uma Estaç~o Experimental. 

Em 1983, seguindo uma pol{tlca ae contenç~o dOS In-

vestimentos, as maiores aplicaç3es foram com a Usina de Benefi-

ciamento de Algodio de Bandeirantes e com a Unidaae Industrial de 

Fertilizantes Super-Termo de Mogi das Cruzes - ·setores que ois-

punham de efetivo potencial de crescimento· - com a produçio oe 

30 mil t/ano de adUbOS fosfatados. e um programa de ampliaç~o pa-

ra atingir a capacidade de 100 mil toneladas por ano. 

Segundo Relat6rio do Conselho de Aomjnlstraç~o da 

CAC-CC. a despeito da situa~io recessiva aa economia nacional, a 

confiança depositada em seus cooperados levou a Cooperativa a 

realizar investimentos b~sicos em infra-estrutura de apoio e ser-

viços (as imobilizaç3es t~cnicas), com prioridaaes para aquelas 

areas que se apresentavam mais vi~veis, como a ao algod~o, a da 

soja, a dos fertil izantes, dos armazins e 00 transporte. 

Em seu Relat6rio de 1984 a CAC-CC faz referência. 

novamente, a política de conten~io dos investimentos, quando as 

imobiliza~3es somaram Cr$ 32,4 bilh3es, na maior parte destinados 

~s amplia~3es das Unidades Beneficiadoras de Sementes. Silos e 

Armazins. ~ produ~~o de fertilizantes, Infra-estrutura do algo-

~-uao, industrializa~io da Batata -french fried-, Centro Recebedor 

de produtos hortisranjeiros e ~reas afins, ocorrendo tambim 
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ImoDiliza~3es nas areas de pesquisa. 

Em 1985 a Cooperat iva partiu mais firmemente para a 

Agroind~stria. A Unidade de French-Friea entrava em funcionamen

to, assim como a Fibrica de Premix e a produ~io de Ovos Líquidos 

Pasteurizados aumentou consideravelmente. A Unidade Industrial de 

Arat~ ji Iniciava a produ~io de mais fertilizantes. 

Esse ano foi marcado tamb~m com a constitul~io da 

Cooperativa Agrícola de Cotia - Nordeste do Brasil. com reais 

PosSibilidades ao aproveitamento da produ~io local na jnd~stria 

da uva passa, de frutas secas em geral, dp massas, sucos e 

conservas, inclusive com vistas ao mercado externo. 

O aumento do volume da produ~io receoiaa aos seus 

cooperados determinou imediatas providgncias ~ Cooperativa, ain-

da no ano de 1985, que investiu em instala~3es de oeneficiamento, 

a exemplo da irea do algodio, que exigiu a contrataçio de mais 9 

Usinas - 5 no Parani e 4 no Estado de Sio Paulo. Exigiu também 

outros investimentos e condicionou melhorias nos sistemas de re

cebimento da produ~io. transferincia e comercializa~io. 

Esse comportamento demonstra serem os Investimentos 

cooperativistas. no setor agrícola, determinados pela eleva~io da 

produ~io dos seus cooperados (a oferta) entre outros fatores. 

pois além da oferta da produçio existe a demanda por bens e 

serviços. e outras necessidades sociais. 

Em 1986 as aplicaç3es fixas da CAC-CC demandaram re-

cursos na ordem de Cz$ 355.6 milh3es. distribuídos entre aquisi-

ç3es de im6veis. miquinas e equipamentos, veiculos. amplia~3es, 

reformas e construçio de unidades industriais. 

Com a demanda sob os efeitos dO Plano Cruzado, a 
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CAC-CC Deu impulso a Instalaç~o oe 'paCK In9 houses (Centr-o~; de 

ReceDimento e Padronizaç~o de Produtos), ·Fo! ! nst c( 1 B.dB. ma i s lJ.m<:l. 

Estaçio Experimental em Salto de Pirapora e Implantado o Programa 

de Assentamento de Magé (RJ). 

A rede de Entrepostos iOl ampl iada e a Cooperat iva 

passou a atender diretamente a um ·pool" Ge Hot~ts, 

A~reas e Marítimas, Hospitais e aos consumlGores finais atrav~s 

de Centros de Abastecimento e de outros canais de d!stribuiç~o. 

Vale destacar o Dom Desempenho das SUDsidiárias da 

CAC-CC, principalmente a Ric~ia-Representaç~o, 

m~rcio Ltda., a IRPASA-Ind~strias Reunidas Paranaenses S/A. sendo 

que a primeira comercializa ovos, coco e outros produtos aI imen-

tares e a segunda opera na industrializaç~o ca soja e na faDrica-

As exportaç3es levaram tamb~m a Cooperat iva a Inves-

tir na instalaçio de câmaras frias para uvas, mangas E' parB. Ci. 

produção de papa~a em Teixeira de Freitas na Bahia. 

Apesar da super safra na agricultura em 1987, a 

Cooperativa recebeu uma produção 28,7% menor do que a dO ano 

anter ior J e isso levou a uma consequente queda ao -rCi.turamento. 

Para receber essa produçio. proveniente de 87 Unidades Regionais. 

a CAC-CC possuia em 1987 uma rede ce 29 Silos e Armazéns 

Recebedores com capacidade para 544,6 mil toneladas. 3 Armazéns 

Padronizadores de Batata, 4 Usinas de AlgOdio, i8 Máqll i nas de 

Beneficiar Café, 10 Armaz~ns Padronizaaores de Ovos, 2 

i Usina de Chá, uma de Ram i, um AI"'mazém Abatedouros de Aves, 

Padronizador de Maçi, 5 Câmaras de Resfriamento e uma . PCi.ck i ng 



hOUS€ para Verduras e Frutas. e mais uma reoe cc 34 ~ntrepostos 

e 3 Centros de Abastecimento. 

Vale ressaltar que nesse ano de 1987 a Cooperat iva 

Agrícola de Cot ia - Cooperativa Central, comemorou seu 60. 

e de um trabalho consciencioso. pautado 

num contínuo crescimento e relevante participação na vida do 

País, como e possível se comprovar nos Re)at6rlos AnuaiS dO 80n-

selho De Atiministraçio ou mesmo na observaçio empírica dOS fatos. 

Como pOde-se constatar neste breve hist6rico, seus 

Dirigentes sempre tiveram a preocupaçio de realizar os 

mentos da Cooperativa com recursos pr6prios, captados através de 

retenç3es sobre as operaç3es dOS seus cooperados - a constituiçio 

de reservas. 
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3. Revisio de Literatura 

Dada a escassa bibliografia que trata especificamen-

te do problema Da captaçio interna e aplicaçio de recursos na 

atividade agrícola cooperativista, 

ploraçio de um tema mais amplo: 

captaçio interna de capital. 

esta revisio apoia-se na cv
~~~ 

a acumulaçio e o processo de 

3.1. O processo de captaçio interna 

Neste sub-item procura-se evitar a revisio um tanto 

repetitiva dos precursores do pensamento cooperativo, os socia-

listas ut6picos·, mas faz-se re~erincia a alguns autores mais 

realistas; pela maneira como eles j~ defendiam a criaçio de 

fundos e reservas. sem desmerecer a importincia da contribuiçio 

de todos precursores na formulaçio do pensamento e da doutrina 

cooperativa. 
1 

Boettcher, citado por PINHO (1982, vol.I), um dos 

principais autores da Teoria de Munster, considera que somente 

com os princípios rochdaleanos nunca ser~ possível organizar 

cooperativas superiores ~s empresas privadas. Segundo ele. o mo-

(1) BOETTCHER, E. SEI Desarroll0 de la Teoria de la Coop€raci6n ~ 
los Elementos Fundamentales de la Teoria de Munster a Re
vista de la Cooperaci6n, Federaçio Argentina de Coopera
tivas de Consumo Ltda., n. 198, fev/1980, PP. 37-54. 
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delo rochdaleano, que é o mais difundido no Brasil. "tem causado 

e continua causando grande dano· aos empreendimentos cooperativos 

(PINHO, 1982). 

Ainda segundO PINHO (1982>. n<:t. real i dade I o que se 

observa frequentemente é o cooperativismo perder seu conte~do 

doutrinário ao se expandir em países de diferentes regimes 

econ.:'m i cos. De modo geral. pode-se dizer que nos países 

socialistas, as cooperativas t~m de se enquadrar ~s exigências 

dos planos centrais, enquanto que nos países capitalistas preci-

sam adaptar-se ~s imposiç3es do mercado competitivo e/ou ~s 

políticas econSmicas de seus governos. 

De certo que esses críticos do mito Fochdaleano ~~ 

basearam em evidências empíricas. e parece inegável o sucesso de 

cooperativas que atuam no modelo empresarial, que pode sel~ 

denominado de modelo -nio-rochdaleano·. 

O fortalecimento desse modelo empresarial tem se da-

do com mais ênfase. em conjunto com os processos de fusio e 

incorporaçio de Empresas Cooperativas entre si ou com Empresas 

nio-cooperativas (PINHO, 1977a e MAGALHiES. 1982), buscando uma 

série de vantagens (PINHO. 1977b e i 984) • entre as quais desta-

camos: (a) a economia de escala. (b) independência da empresa em 
\,,~ 

relaçio ~ sei.! meio. frente ~s press3es dos concorrentes e ~s do 

(c) facilidade de obtençio de cr~dito. (d) 

melhor conhecimento dos mercados. (e) continuidade do fluxo de 

matérias-primas e (f) reduçio do impacto das mudanças macroeconB-

micas. 

Apesar do moderno cooperativismo de 

econBmico encontrar-se longe dos fundamentos doutrinários dos 
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pensadores ut6picos, existiam entre esses autores mUltas pontos 

em comum. suficientes para imprimir ao movimento cooperativo as 

características de um sistema de acumulaçio de capital. 

Um desses pontos ~ o aspecto da criaçio de fundos 

coletivos (somados de v~rias cooperativas), que serviriam para o 

desenvolvimento futuro do movimento (GAYOTTO, 1975). 

Dentre os precursores, apesar de Robert Owen ser 

considerado o pai do cooperat jvismo·, parece ter sido o Dr. 

William King (1786-1865) o que mais se aproximou da moderna 

concepçio da empresa cooperativa. Isto talvez pela pr6pria 

experlincia negativa que ele teve com a criaçio de cooperativas 

de consumo. 

King nio acertou na escolha adequada de regras 

priticas, necessárias ao funcionamento de uma empresa cooperativa 

- essas sociedades tinham um ndmero limitado de associados que 

nia representavam, economicamente. capital suficiente para sua 

prosperidade. Esse capital, além de 

remunerado e os excedentes (as sobras) 

entre os ·s6cios-fregueses·. 

insuficiente. nio era 

nio eram distribuídos 

Mais tarde, King afirmava que nio era a falta de 

forças nem a falta de meios que impedia o trabalhador de progre

dir e emancipar-se. mas sim. a fa~ta de compreensio do papel da 

cooperativa e do esforço para economizar por si mesmo o capital 

necessirio ao bom desenvolvimento da sociedade. 

A cooperativa tornaria possível a conservaçio dos 

"lucros· que se perdem no com~rcio de mercadorias. O ·excedente· 

realizado nos armaz~ns de consumo seria empregado na acumula~io 
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de fundos que serviriam para o desenvolvimento da empresa comum. 

Outro precursor que distingui-se pela sua visio 

empresarial e Philippe Buchez (1796-1865). Buchez partiu da 

idéia de que a classe operária deve vencer por si 

interven~io do Estado ou de Filintropos (GAYOTTO, 

mesma, sem a 

1975). Para 

ele, os trabalhadores associados deveriam levar ~ cooperativa os 

meios de trabalho que possuem, assim como as pequenas economias 

(poupan~a), e com o passar do tempo, o capital da sociedade 

aumentaria em fun~io da acumula~io dos excedentes realizados. 

Dessa época surgiu a constituj~io de fundos 

indissol~veis (capital inalienivel) formados pela reten~io de 

parte do excedente líquido da cooperativa, com objetivos bem 

amplos em termos de futuro (voltados inclusive para a seguran~a 

das novas gera~5es e para as transforma~5es sociais). 

Esta mesma idéia de acumular fundos indissol~veis 

que permitiam formar capitais cada vez mais importantes, foi 

retomada por Louis SIanc e por Raiffeisen (GAYOTTO, 1975). 

LAUSCHNER (1984, pp.76-84), em trabalho realizado em 

1977 sobre a a9roindustria cooperativa no mundo, fez referincia 

~s diferentes formas de capitaliza~io em cooperativas. Inicial-

mente a capitaliza~io se dá via admissio de associados, através 

da subscri~io de quotas-partes de capital, geralmente proporcio-

nal à renda de cada cooperado, 

longo de determinado período. 

integralizado no mesmo ano ou ao 

Outra forma de capta~io de recursos pr6prlos é 

a apropria~io das sobras liquidas de cada exercício social, 

ou seja, a nio distribui~io do resultado liquido operacional, de 

acordo com decisio da Assembléia Geral. 
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Talvez a maneira mais significativa no processo de 

capitalizaç~o em cooperativas seja aquela realizada mediante a 

criaç~o de fundos ou reservas, sustentados pela retençio de um 

percentual sobre o volume dos neg6cios de caaa associado. 

No Brasil a Lei 5.764, no seu artigo 28, regulamenta 

e exige a criaç~o de Fundos e Reservas para se reparar perdas e 

atender ao desenvolvimento das atividades da cooperativa. 

A mesma Lei di poderes ~ Assembl~ia Geral para criar 

outros fundos, inclusive os rotativos, por tempo determinado e 

aplicaçio especificada (MAGALHiES. 1975). 

Lauschner comenta ainda outras formas, como a 

capitalização mediante tomada de empr~stimos. inclusive externos, 

e a capitalização por via fiscal. mediante devolução de parte do 

imposto recolhido sobre a circulação de mercadorias. Estes, toda-

via, não são processos de captação interna. 

3.2. As Aplicaç3es Fixas (investimentos) 

o processo econ8mico de acumulação de capital 
, 

e 

realizado atrav~s da ·canalização de uma parcela do esforço 

produtivo à obtenção de novos bens de produção· 

esta mesma parcela. quando investida, torna-se a principal fonte 

da acumulação e do pr6prio processo de crescimento econ8mico. 

Segundo ROSSETTI (1984), os povos que pouparam, ao 

longo de sua formação hist6rica e econ8mica. em torno de 20% do 

seu esforço produtivo. desfrutam dos benefícios dos impulsos 

econ8micos decorrentes. Por outro lado. no caso de povos que pou-

param menos que 5%, suas naç3es continuam estagnadas. 
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Para o mesmo autor. o esforço interno de poupança, 

espontineo ou compuls6rio, tem-se constituido no caminho mais 

seguro de capitalizaç50 das economias em crescimento. 

A partir do momento em que a empresa é definida como 

um 10cus de acumulaç50 de capital, o crescimento e os lucros 

aparecem como oDjetivos complementares·, pois se os lucros sio 

necessirios para o crescimento, este é necessirio para a 

manutençio e/ou aumento dos lucros (GUIMAR~ES, 1987). 

Por outro lado. a continuidade da empresa e sua 

capacidade de gerar lucros depende de sua posiçio na ind~stria, 

que por sua vez, vai depender da taxa de seu crescimento 

(GUIMARÃES. 1987). 
2 

Segundo Penrose, citado por GUIMARÃES (1987, p.i7i), 

se o lucro é uma condiçio para o crescimento. obtido em benefício 

da pr6pria firma, ou seja. para ser reinvestido e nio para ser 

distribuido aos seus proprietários, entio, "do ponto de vista da 

política de investimento, crescimento e lucro tornam-se equiva-

lentes como critério para seleçio de programas de investimento"~ 

o crescimento a longo prazo, dos lucros, dos ativos 

e das vendas. sio objetivos simultineos e complementares, sendo 

que a captaçio interna nio é a ~nica fonte de recursos que a 

empresa disp3e para investir. No entanto, existe um limite para o 

nível de endividamento da empresa - que vai depender tanto da 

política interna e da sua aversio ao risco, como das exigincias 

do mercado de capitais. 

(2) PENROSE. E.T. The theor~ of the growth of the firmo Oxford, 
Basil Blackwell, 1972, p.30i os grifas sio do original. 
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Esse limite reflete-se em uma taxa m~xima de 

endiviaamento. a q1la 1 vai depender da relaçio entre o capital 

pr6prio da empresa e o montante de capitais de terceiros 

requeridos para os investimentos (GUIMARaES, 1987, pp. 25-27). 

A captaçio interna da empresa - lucros retidos. mais 

o montante da depreciaçio e fundos e mais o montante ae 

capitais de terceiros que ela pode absorver, definem o seu 

potencial de crescimento durante um período. 

Guimaries considera que a empresa. ao fazer a c~o-

taçio interna de recursos, nio tem outro objetivo senio financiar 

os investimentos e consequentemente o seu pr6prio crescimento. 

Se o problema colocado para a .p • . Irma é encontlrar 

aplicaç3es para esses recursos, de modo que venham a contribuir 

para seu crescimento e o aumento de seus lucros, para a empresa 

cooperativa esse processo deve ser invertido, ou seja. planejam-

se os investimentos (aplicaç3es em funçio das necessidades de 

atendimento aos cooperados), para em seguida buscar ou planejar a 

captacio de recursos. 

Da mesm<!í. forma, se a aecisio da empresa investir é 

fundamentada na taxa esperada do crescimento da demanda e na taxa 

interna de retorno do novo investimento, p<!í.ra a empr.~sa 

cooperativa, seus investimentos visam muito mais a atender a 

demanda dos seus associados, podendo-se inclusive formular a 

hip6tese de que seus investimentos sio funçio dessa demanda. 

Quando cresce a demanda por bens e serviços, 

significa que os cooperados estio fazendo novos investimentos. e 

consequentemente os investimentos da cooperativa agrícola devem 
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ser uma extensio dos investimentos individuais de cada 

propriedade agrícola (ANJOS. 1968). 

Sendo a taxa interna de retorno um critério muito 

forte no momento de decidir se investirá ou nio. a empresa poderá 

abster-se de realizar qualquer inversio quando essa taxa de 

retorno for desvantajosa. 

GUIMAR~ES (1987, p.30) defende a idéia de que a 

empresa. diante de uma demanda crescente e d~ necessidade de 

manter sua participaçio no mercado. nio deixará de Investir mesmo 

a uma taxa de retorno desvantajosa. e formulou a hip6tese de que 

o limite de expansio da firma é dadO pelo crescimento da demanda. 

Essa hip6tese também pode ser levantada para 

Justificar os investimentos da cooperativa para atender ~ demanda 

de seus associados. 

Ao enfocar esses aspectos. fica demonstrada a 

validade da acumulaçio de capital (seu processo de captaçio e 

aplicaçio>, reconhecida desde o início do cooperativismo por 

alguns dos precursores, no seio da economia capitalista. 

Mesmo nos dias atuais, os críticos desse processo 

reconhecem que ele é necessário para as cooperativas inseridas 

no contexto da economia brasileira (FLEURY. 1983; LOUREIRO, 

1981). 

Na realidade. existe uma relaçio muito estreita 

entre -lucros e acumulaçio como processo de investimento 

(emprego de capital fixo, matérias-primas, estoques de materiais. 

mio-de-obra etc) que sempre foi defendida pelos economistas 

clássicos, na certeza de que o lucro é. ao mesmo tempo, a 
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principal fonte de financiamento dos investimentos e o estímulo 

~ pr6pria acumulaçio (LABINI, 1980). 

Labini isolada e 

constituida na forma de S.A.-Sociedade An8nima. Ele considerou os 

investimentos brutos, ano a ano. justificando que em uma economia 

onde o progresso técnico é incessante. as reposiç3es permitem, 

nio s6 manter. mas normalmente, também aumentar a capacidade 

produtiva da firma. Sendo assim. a aistinçio exata entre 

reposiçio e investimento liquido, a rigor, torna-se impossível. 

Labini considerou também os lucros líquidos 
3 

do imposto) somados ~s reposiç3es. 

(depois 

é importante. também. dentro deste modelo de Labini. 

a distinçio entre investimentos reais (Ir) e investimentos ou 

aplicaç3es financeiras. Os primeiros sio entendidos como instala-

~3es, m~quinas. instrumentos e estoques e, os segundos. como 
4 

·créditos· aos distribuidores e aos consumidores, 

empresas associadas e dependentes. aç3es. dep6sitos banc~rios e 

moeda. 

Enquanto os primeiros geram aumento da capacidade 

produtiva. os dltimos atendem a diversas funç3es. tais como 

(3) Neste trabalho. como se trata de uma empresa cooperativa, nio 
existe a figura do imposto de renda sobre as sobras 
originadas das operaç3es com seus associados. A elas seria 
somadas as Retenç3es (ou seja, Aumento líquida nas reservas 
decorrentes das operaç3es. Aumento no fundo de atividades de 
cooperados e mais Aumento no resultado de exerCICIOS 
futuros), Depreciaç3es e Variaç3es monet~Fias do exigível a 
longo prazo. sendo que. essas duas contas se caracterizam 
como Despesas (receitas) que nio afetam o capital circulante. 
Vale ressaltar que a fonte desses valores ser~ a peça 
cont~bil - Demonstraçio das Origens e Aplicaç3es de Recursos 

e o montante deste capital ser~ denominado de· captaçio 
interna", 
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aumentar a segurança Da empresa e aumentar a capacidade de ganho, 

somando-se ~quela diretamente dependente da produçio, além de 

facilitar a obtençio de financiamentos para investimentos reais. 

A empresa di preferincia a autofinanciar os seus 

investimentos reais. através de seus lucros correntes, sempre que 

esses investimentos implicarem maiores custos e maiores riscos se 

financiados com recursos externos. 

A emissio de novas aç3es da empresa S.A. também 

implica em maiores custos e riscos do que o autofinanciamento, 

isso porque as imperfeiç3es do mercado financeiro, as despesas 

com intermediirios e os riscos das expans3es tornam-se 

relevantes. 

Para financiar os investimentos reais, a empresa 

deve recorrer ~s fontes externas somente quando se esgotarem as 

internas. A decisio de realizar investimentos reais i determina-

da pela taxa esperada de lucro e a demanda esperada, que por sua 

vez vai depender da demanda agregada da economia como um todo e 

dos esforços que a empresa pode realizar para aumentar as vendas 

em seus mercados de atuaçio (LABINI. 1980). 

Para determinar a capacidade de autofinanciamento 

LABINI utiliza a expressio: 

Ir - A = Er 

onde, Ir representa os investimentos reais. A equivale ao autofi-

----------------------------------
(4) ·Créditos· termo expresso do lado dos tomadores de 

adiantamentos. Para a empresa representa seus direitos, 
estando do lado do Ativo como ·Débitos·. Equivalem ao Ativo 
Total menos o Ativo Permanente somado aos estoques. os quais 
em cooperativas nio devem ser cons1derados como investimentos 
pois pertencem aos cooperados. 
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nanciamento (o montante de capital acumulado internamente) e Er 

representa a quantidade residual. 

Se A for maior do que a necessidade de financiamento 

dos investimentos reais, a empresa autofinancia seus investimen-

tos e ainda poder~ aumentar o montante das aistribuiç3es 

dendos> o~ real Izar outras aplicaç3es. 

(divi-

Se A for menor do que a necessidade de financiamen-

to, a empresa dever~ recorrer ~ captaçio de recursos exte~nos, e 

nesse caso a empresa do tipo sociedade an8nima enfrenta limita-

ç3es com o grau de endividamento e com o lançamento de mais aç3es 

no mercado. 

Para Labini, a quant idade residual (Er) é geralmente 

positiva, significando a necessidade de captaçio de recursos ex

ternos. Ser~ nula se os lucros cObrirem os investimentos e nega

tiva quando parte dos recursos pr6prios captados internamente pu

der ser usaaa em outras aplicaç3es financeiras. 

Se os lucros condicionam os investimentos, eles sio 

também os incentivos necessirios, ou seja, os investimentos sio 

financiados direta ou indiretamente pelos lucros atuai~, 

decididos em função dos lucros esperados no futuro. 

mas sio 

Para Guimaries, conforme discutido anteriormente, 

essa decisio poderi ser feita, 

crescimento da demanda. 

no curto prazo, em funçio do 

Para as cooperativas agrícolas, os investimentos 

devem ser determinados em funçio da demanda dos seus Associados, 

ou seja, a capacidade de recebimento da produçio (a oferta dos 

agricultores cooperados), capacidade de armazenar, beneficiar e 
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comercializar os diversos produtos. tanto nas vendas em comun 

como na distribui,io de insumos. 

Para atender a essa demanda. os investimentos de 

expansio, for,osamente conduzem v~rios setores da cooperativa ~ 

economia de escala, podendo inclusive favorecer a diversifica,io 

na comercializa,io dos produtos, conduzindo, por conseguinte. 

economia de escopo, ou seja. quando "diferentes produtos podem 

exigir praticamente o mesmo investimento fixo· (BRANDT. 1986, PP. 
~ 
~ 

6-7; BRANDT, 1987 e Cruz Filho et alll, citado por BRANDT, 1986). 

Se existir capacidade produtiva ociosa, ou se a 

capacidade instalada para atender a demanda dos cooperados por 

bens e servi,os estiver ociosa, nio haver~ necessidade de novos 

investimentos reais. Neste caso os recursos internos pOderio ser 

destinados a adiantamentos aos cooperados, objetivando intensifi-

car a utiliza,io da capacidade produtiva existente na propriedade 

rural de cada s6cio, desde que a atividade seja rent~vel. A 

partir daí, espera-se uma consequente eleva~io da produ~io, que 

por sua vez pode conduzir a cooperativa a operar a plena utiliza-

tio da capacidade instalada. 

ANJOS (1968) afirma que o tamanho 6timo da 

cooperativa i determinado pelo n~mero e pelo tamanho das empresas 

rurais dos seus associados, sendo comum ocorrerem varia,Ses devj-

das a ajustamentos em rela,io ~ produ~io total - a oferta dos 

agricultores cooperados. Isto significa que os investimentos sio 

influenciados pelo potencial de recebimento da produ,io, assim 

(5) CRUZ FILHO, H. et alll. Economia da Comerclaliza,io coopera
tiva: estimativa de uma fun,io de custo multiproduto. 
11 Congresso Brasileiro de Marketin9 Rural. Lavras l ESAL/ 
ABMR, Resumos ••• , 1985, PP. 22-4. 
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como pelo potencial de distribui~io ae insumos e bens de consumo. 

A cooperativa trabalha no sentido de elevar a oferta 

individual do produtor associado e, consequentemente, a oferta 

total. Esta influenciar' positivamente os investimentos para 

atender a demanda por serviços de comercializaçio, armazenamento, 

transporte, tecnologia e outros seFvi~os. 
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4. MATERIAL E M~TODO 

4.1. Material 

Os dados bisicos utilizados no estudo de caso foram 

extraídos de uma série de Relat6rios Anuais da Cooperativa Agrf-

cola de Cotia - Cooperativa Central CCAC-CC, 1978/1987) e de 

Revistas Conjuntura Econ8mica da Fundaçio Getdlio Vargas (FGV, 

1978/1988). 

A respeito da CAC-CC, especificamente, preferiu-se 

analisar os dados constantes dos Relat6rios anuais que o Conselho 

de Administraçio apresentou ~ Assembléia Geral Ordiniria dos 

Associados, no período de 1978 a 1987, devido ~ sua uniformidade, 

o que permite comparaçio. 

O exame desses Relat6rios concentrou-se no Balanço 

Patrimonial do mis de dezembro, na Demonstraçio de Resultados e 

na Demonstraçio das Origens e Aplicaç3es de Recursos para o Exer

cício findo em 31 de dezembro de cada ano considerado no referido 

período de 1978 a 1987. 

Os dados da Conjuntura Econ8mica (FGV, 1988) possi

bilitaram a comparaçio de alguns aspectos do comportamento econ8-

mico da CAC-CC com empresas-nio-cooperativas do setor privado. 
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Os estudos sobre captaçio interna e aplicaçio de 

recursos basearam-se na literatura b~sica sobre cooperativismo e 

sobre crescimento econ&mico. conforme explicitado no capítulo 3 -

Revisio de Literatura. 

Com base nesse material foram selecionadas as 

vari~veis a seguir indicadas. 

4.1.1. Variiveis selecionadas 

a) Captaçio Interna de ~ecursos 

Esta variivel constitut-se em um dos objetos des-

te trabalho e representa o montante 1 (quido de recursos financei-

ros captados internamente na Cooperativa em um mesmo ano. Seus 

valores foram obtidos do quadro de Demonstraçio das Origens e 

Aplicaç3es de Recursos, tendo como componentes os seguintes 

itens: Resultado do Exercício Anterior. Aumento de Capital, Au-

mento no Fundo de Atividades de Cooperados, Aumento Líquido nas 

Reservas Decorrentes das Operaç3es, Aumento no Resultado de Exer-

crcios Futuros e mais Depreciaç3es e Variaç3es Monetárias do Exi-

g(vel a Longo Prazo, que caracterizam-se como Despesas (receitas) 
6 

que nio afetam o capital circulante. 

(6) Neste trabalho o Resultado da Correçio Monetiria ou Variaç3es 
Monet'rias foram consideradas ganhos e/ou perdas 
para a empresa Cooperativa. Esses valores se referem ~s Va-
riaç3es monet'rias do 
Demonstraç3es das 
(ver MATARAZZO, 1985, 

exigível a longo prazo expressos nas 
Or i gens e Ap 1 i caç3es de Recursos 
vol. 2. C<!l.p. 15, 16 e 17). 
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b) Aplica~3es fixas de recursos 

Constituem-se das Imobiliza~3es (principal componen-

te do Ativo Permanente da CAC-CC que representa, conj unt ::;.ment e 

com a capta~io, outra variivel fundamental nesta análise) - aqui-

si~io de im6veis, bens de produ~io, bens de transporte, bens em 

execu~io e bens de uso administrativo; do Ativo Diferido que re-

presenta gastos efet ivamente realizados que iria beneficiar v~-

rios períodos futuros, conforme CHINEN (1986), e das apl ica~3es 

financeiras em outras empresas. Dados tamb~m levantados ao quadro 

de Demonstra~io das Origens e Aplica~3es de Recursos. 

c) Vendas 

Valores obtidos pelo faturamento total da Coopera-

tiva, e representam a demanda dos cooperados por bens e servi~os, 

assim como a oferta desses mesmos cooperados (a produ~io 

comercializada pela empresa) e mais a agrega~io de receitas clas

sificadas como servi~os auxiliares. 

d) Receitas líquidas 

Valores obt idos a part ir do fatut"<il.me.nto global des-

contados os custos das mercadorias, ou seja, estas receitas sio 

geradas pela incidência de uma taxa de administra~io sobre as 

compras e vendas em comum com o objetivo de cobrir os custos (ou 

despesas) operacionais e administrativos da Cooperativa, 

presentes no quadro de Demonstra~io do Resultado ao Exercício 

Findo para cada ano da s~Fie. 
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e) Sobras líquidaS 

Sio os valores colocados ~ disposi~io da Assembléia 

Geral Ordiniria com a finalidade dos associados decidirem sua 

destinaçio, e sio originados a partir das receitas líquidas 

depois de descontadas as despesas. Isto significa que quando a 

taxa de administra~io é superest lmada deveri ocorrer uma elevada 

sobra no final do exercício, e quando essa taxa é subestimada 

receitas nio seria suficientes para cobrir as despesas e logica-

mente nio haveri gera~io de sobras liquidas, mas sim de perdas. 

f) Despesas operacionais 

Sio as despesas realizadas pela empresa para cobrir 

custos operacionais e/ou administrativos, calculadas pela di-

'eren~a entre as receitas liquidas menos as sobras llquidas de 

cada exercício. Isto significa também que além das despesas ope-

racionais e administrativas estio agregadas as despesas financei-

ras e os resultados com as opera~3es com terceiros. 

4.2. Método 

Os valores correntes em cruzados foram corrigidos 

para valores constantes de dezembro de 1985, devido aos valores 

contidos nos Balanços e demais demonstra~3es financeiras referi-

rem-se sempre a 31 de dezembro de cada ano, inclusive os 

saldos das corre~3es monet~rias. 

Para estimar a Evolu~io dos Componentes de Capta~io 

Interna de Recursos foram utilizados n~meros-índices, tomando-se 

como base igual a 100 o ano de 1980. 

A Taxa de captaçio Interna da CAC-CC foi calculada 

através da divisio do montante anual de captaçio pelo faturamento 

. . 
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glObal e a multipl icaçio desse resultado por 100. 

ques: 

vendas 

A Taxa de Administraçio foi calculada sob dois enfo

(1) a Taxa Bruta. pela divisio das receitas líquidas pelas 

(faturamento total) com o resultado multiplicado por 100; 

e (2) a Taxa real de Administraçio. calculada com base nas despe-

sas reais (ou seja, receitas líquidas menos as sobras líquidas) 

divididas pelas vendas e o resultado multiplicado por 100. 

O crescimento das Imobilizaç3es da CAC-CC foi esti

mado também através de ndmeros-{ndices. Dos valores aplicados nas 

Imobilizaç3es ano a ano, foram descontados os valores das Vendas 

de Bens também ano a ano e as Imobilizaç3es líquidas foram 

acumuladas. 

Permanente. 

como na realidade ocorre com as contas do Ativo 

A Capacidade de Autofinanciamento da CAC-CC foi es-

t imada pela diferença entre os montantes de captaçio 

das aplicaç3es fixas ano a ano. 

interna e 

Quando a diferença (Excedente) entre a captaçio e a 

aplicaçio é positiva, significa que hi um excedente de poupança 

interna e a existincia de capital de giro pr6prio na cooperativa. 

Este trabalho poderia ser concluído com a apresenta-

çio desses dados e sua análise. Todavia. julgou-se interessante 

completar esta análise com a comparaçio de alguns índices da CAC

CC com os setores de iniciativa privada, visando nio s6 entender 

o processo de desenvolvimento da Cooperativa. mas também seu 

comportamento no conjunto das empresas do setor econ8mico priva

do. Além disto. a comparaçio possibillta verificar a eficiincia 

econ8mico-financeira da Cooperativa relativamente ~ captaçio 

interna de recursos e ~s aplicaç3es fixas. 
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4.2.1. indices comparativos 

por Ações, 

utilizou-se os dados do Balanço das Mil Sociedades 

contidos na Revista Conjuntura Econ8mica de março de 

1988 (FGV), para o período de 1980 a 1986. 

CAC-CC, 

Tomou-se como base os indicadores analisados para a 

como a taxa de captaçio interna de recursos (-lucroU 1 (-

quido retido), a taxa de administraçio (despesas operacionais), 

o índice de crescimento das vendas, o índice de crescimento das 

imobilizações e mais o grau de imobilizaçio técnica do Patrim8nio 

Líquido. 

Além dos índices das 1.000 Sociedades por Ações no 

seu agregado, foram comparados também os índices com 38 Empresas 

do setor agrícola e com 743 Empresas do setor industrial. 

Nio se pretende neste trabalho preconizar a CAC-CC 

como padrio para as cooperativas agrícolas. mas apenas, ao compa

rar esses indicadores, verificar a eficiinci~ do sistema coopera

tivo da CAC-CC e demonstrar também que esta Cooperativa nio deve 

ser encarada slmplesmente como uma empresa mercantil qualquer. 

Isto posto, nio se trata aqui de defender o modelo 

operacional da CAC-CC, mas de valorizar seu contéudo cooperativo 

e até mesmo destac~-la como exemplo de capacidade de autofinan-

ciamento para o sistema cooperativista do Brasil, 

feito diversos autores. 

a) A Taxa de Captaç~o Interna para o setor privado 

foi calculada dividindo-se o lucro líquidO retido pela receita 

operacional líquida (vendas) somada ~s outras receitas operacio-
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nais, mais o resultado nio-operacional e mais o resultado da cor

reçio monetária. multiplicando-se o resultado por 100. A soma das 

receitas foi considerada como o faturamento global do setor pri-

vado. 

b) A Taxa de Administraçio ou taxa de despesas ope-

racionais foi calculada dividindo-se as despesas operacionais 

pela receita operacional líquida somada ~s outras receitas opera

cionais e o resultado multiplicado por 100. 

c) O indice de Crescimento das Vendas foi calculado 

com base nos valores das receitas operacionais liquidas (conside

radas tamb~m como vendas pela Revista Conjuntura Econ8mica). 

Para a CAC-CC as vendas referem-se ao faturamento 

total, resultado das opera~5es de compras e vendas em comum e 

mais as receitas com servi~os auxiliares. 

d) O indice de Crescimento das Imobilizaç5es foi 

calculado tomando-se somente os valores do item Ativo Imobilizido 

Líquido para o setor privado. Da mesma forma foi calculado para a 

CAC-CC as imobilizaç5es descontadas as vendas de bens do 

ativo permanente. 

e) Grau de Imobilizaçio T~cnica do Patrim8nio Líqui

do Obtido atrav~s da divisio do Ativo Permanente pelo Patri

m8nio Liquido. Um alto Grau de Imobilizaçio do Capital Pr6prio 
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reduz drasticamente a Liquidez. significando tambim menor volume 

de Capital Pr6prio no Giro. e isto reflet iria em um índice pr6xi

mo de li se maior que 1. ji comprometeria o Grau de Endividamento 

do empresa, ou seja, o patrimSnio líquido nio cobriria o ativo 

permanente da empresa (SANTOS. 1983). 

Para IUDICIBUS (1984) este índice nio deveria nunca 

se aproximar de 1,00 e muito menos superar este valor. 
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5. Resultados e Discussio 

Neste capitulo sio discutidos a captaçio interna e 

aplicaç3es de recursos pr6prios daCAC-CC - o processo, a taxa e 

alguns índices econ8mico-financeiros sio comparados com os de ou

tros setores com o objetivo de melhor entender o processo e sua 

eficiência. 

5.1. A Captaçio Interna 

Na Tabela i estio apresentadas as fontes de capta-

interna de recursos pr6prios da CAC-CC, destacando-se como 

a mais importante o processo de Retençio para Aumento das Reser

vas sobre OperaçSes dos Cooperados, que representou 43,43% do to

tal da captaçio acumulada no período em estudo. 

O item Aumento de Capital Social contribuiu com 

21,55% eas Sobras líquidas Retidas com 18,66%. Apesar da quarta 

fonte de recursos (em importincia) ser representada pela Depre

cia~io mais as Varia,Ses Monetirias, na Tabela 2 pode-se observar 

que este item apresentou o maior crescimento no período. Este 

fato é explicado pelos saldos positivos da corre,io monetiria do 

Exigível a longo Prazo, apurados a partir de 1984. 



48 

Tabela 1 - Componentes de captuçüo interna de recursos da CAC-CC no perIodo de 1978/87 

(Valores em C2~ 1.000,00 constnntes de dezembro de 1985) 

Sobras _',.umento Aumento Aumento Resultados Deprec. + Total Anos retidas de capitúl de j?unlos de Reserv!!s :i:ut.,.ros Varo Monet. 

1978 54.309,5 36.347,3 39.037,6 5.921,1 5.306,0 140.921,5 

1979 46.023,5 30.505,6 108.095,0 5.373,3 9.314,6 199.)12,0 

1980 ~5.164,4 37.956,3 161. 264,7 2.759,4 7.877,8 265.022,5 

1981 31.462,9 38.158,8 4.324,6 93.294,7 2.599,9 8.930,6 178.771,4 

1982 22.728,9 48.287,7 3.360,0 59.659,6 4.598,6 6.190,9 145.737,0 

1983 30.923,9 64.198,2 3.761,2 125.213,2 3.352,2 4.283,4 231.732,2 

1984 49.325,6 47.731,9 2.103,6 81.270,1 2.104,7 72.276,8 254.812,6 

1985 52.001,0 51.304,5 2.021,9 56.984,1 11.948,2 58.767,8 233.027,5 

1986 42.338,9 69.180,7 4.197,2 123.947.1 46.433,6 284.877,5 

1987 32.823,8 58.113,3 1.372,0 122.188,1 1.725,9 85.264,4 301.487,6 

Total 417.102,4 481.784,3 21.140,5 970.954,2 40.383,3 304.645,9 2.235.701,8 

% 18,66 21,55 0,94 43,43 1.81 13,63 100,00 

Fonte: CAC-CC - Série de Relatórios Anuais 

!rabe1a 2 - Evolução dos componentes de captação interna da CAC-CC no perIodo de 
1978 a 1987 (indice com base 100 em 1980) 

ANOS 
Componentes: 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Sobras retidas 98,4 83,4 100,0 57,0 41,2 56,1 89.4 94,3 76,8 59,5 
Aumento/Capi tal. 95,8 80,4 100,0 100,5 127,2 169,1 125,8 135,2 182,3 153,1 
Aumento/Fundos 100,0· 77,7" 87,0· 48,6 • 46,8 • 97,0* 31,7· 
Aumento/Reservas 24,2 67,0 100,0 57,8 37,0 77,6 50,4 35,3 76,8 75,8 
Resul.. Exer. Futuros 214,6 194,7 100,0 94,2 166,6 121,5 76,3 433,0 62,5 
Depreciação mais 

Variações da C.M. 67,4 118,2 100,0 113,4 78,6 54,4 917,5 746,0 589,4 1082,3 

Total. 53,2 75,2 100,0 67,4 55,0 87,4 96,1 87,9 107,5 113,8 

Fonte: CAC-CC - Série de Relatórios Anuais 

(Dados trabalhados - Tabela 1) 

• índice não comparável com os demais por diferença do ano base. 
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Ainda na Tabela 2 pode-se Observar um decr~scimo 

nos (nd ices das Sobras Retidas, dos Fundos, 

p8.rt i r ae 1 '?80) e das ProvisSes de Resultados de Exercícios 

Futuros. Este ~ltimo item apresenta-se com significativo aumento 

em 1985 (333,0%), mas em 1986 essa captaçio deixou de existir 

em 1987 representou somente 62,5% do montante de capital provi-

sionado no and base de 1980. 

De uma maneira geral observa-se na Figura 1 qlJ.e o 

montante de captaçio de recursos tem crescido ao longo do t €':mp o 

considerando que em 1978 o índice era de 53.2 - correspondendo em 

termos de valor em cruzado ao mais baixo volume de recursos acu-

mulados anualmente na série em estudo e no final ·de 1987 8.PI"e-

senta-se com 113,8. Se analisado a partir do ano base (1980) es-

sa tend~ncia de alta parece nio ser tio expressiva. 

200 

175 

1SO 

125 
11) 
m o 100 -ri 

'D 
C ...... 

75 

SO 

25 

o 
78 79 

Figura 

: Oep1'eciação + Varo 
o Lbnetárias 

82 i 

85 
i 

87 80 as 
Anos 

1 - Evolução dos principais COlllJonentes de captação interna da 

CAC-CC no período de 1978 a 1987 (Gase 1980 • 100) 

Fonte: Tabola 2 
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Dentre esses principais componentes de captaç§o des-

tacam-se o Aumento de Capital Social, pela sua tendência positiva 

mais firme, e as Depreciaç3es mais as variaç3es monetirias a par-

tir de 1984. 

o que tanto se discute no cooperativismo e esta cap-

t ~, _aç<:i.o, p r i n c i p <.,,-lIiH~n te, ao se assumir o "mito· de que o sistema 

Mas sob qualquer hip6tese, torna-se interessante 

a verificaç§o da taxa desse "lucro· I no sentido de se avaliar sua 

aplicaç§o e ati que ponto pode-se considerar como sendo um pesado 

encargo para seus associados, quando comparada a outras taxas de 

empresas privadas (Sociedades An&nimas). 

CAC-CC, 

Na Tabela 3 apresenta-se a taxa de captaçio da 

calculada sobre o faturamento global da empresa. 

Tabell:. 3"- Ta:;:a dB captação interna dE- recursos da C"~C-CC no 

período de 1978/87 (v-~lores e= oi1 cru~ados - dez/55) 

1978 

1979 
1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

Fature.=ento 
b1ob~1 

(A) 

3.92·1. 728,5' 

3.619.036,5 

3.879.4-50,5 

.3.927.584,.3 
3.992.620,9 

3.944.472,6 

4.087.132,7 

4.188.500,7 

6.292.216,5 

3.607.019,8 

CaptcçÊto 
interna 

(:8) 

140.921,5 

1990312,0 

265.022,5 

178.771,4 

145.737,0 

231.732,2 

254.812,6 

233.027,5 

284.817,5 

301.487,6 

TE.xa de 
capt2.ção 

{:S/.A).100 

3,61 

5,51 

6,83 

4,55 

3,65 

5,87 
6,23 

5,56 

4,53 

8,36 

Fonte: CAC-GC - Série de Relatórios J.nuais 

(~~dos trabalh~dos) 

Índice 
da 

taxa 

100,0 

152,6 

18S,2 

126,0 

101,1 

162,6 

172,6 

154,0 

125,5 

231,6 
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Verifica-se que seus valores oscilaram entre 3,61% a 

correspondendo respect ivamente ao seu limite inferior em 

1978 e ao seu limite superior em 1987, quando apesar da queda 

real do faturamento a CAC-CC teve uma elevaçio na sua taxa de 

captaçio para cobrir a necessidade de aplicaçSes (como pode ser 

observada na Tabela 7 adiante). No entanto, em 1986, quando se 

obteve o maior faturamento do período, esta taxa esteve a um 

nível relativamente baixo, representando quase que metade da 

taxa de 1987, enquanto que os montantes de recursos captados 

nesses dois ~ltimos anos nio diferem de forma tio expressiva. 

Torna-se importante frisar a flexibilidade desta ta-

xa de captaçio, nio s6 em funçio do faturamento, mas principal-

mente como uma componente na pol ítica de decisio de investimento 

(imobilizaç3es) da empresa cooperativa. 

A partir dos Quadros de Demonstraçio de Resultados, 

foi calculada a Taxa de Administraçio da CAC-CC (Tabela 4) ou 

taxa de despesas operacionais, uma vez que um menor custo pode 

refletir numa maior capacidade de captaçio interna, al~m de tor

nar-se evidente a maior eficigncia econBmica de uma Cooperativa 

Central quando comparada a uma empresa privada. 

Quando esta taxa é superestimada ela gera uma sobra 

liquida no final de cada exercício, que por decisio da Assembl~ia 

Geral poderá ser incorporada ao capital social, 

a fonte de captaçio. 

aumentando assim 

O que pode-se concluir da Tabela 4 ~ que a CAC-CC 

vem adotando uma política de contençio de custos operacionais 

apesar das taxas elevadas dos anos de 1982 e 1983 (10,38% e 

10,54% respectivamente), para a partir daí decrescer até 1986, 
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sendo que a elevação para 12,88% não reflete, uma 

elevação no valor absoluto do custo real no ano de 1987. 

Ta.bela 4 - Tuxa de Adtimstração (::espesas operacionais) da C_~C-CC no periodo de 

1978/1987 (V~1or2s constc.~tes de deze~bro/1S85 em Cz$ 1.000) 

Anos 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

198] 

1984 

1985 

1986 

lS87 

Slobe:l 

3.901. 728,9 

3.619.036,5 

3.879.450,5 

3.927.584,] 

3.992.620,9 

3. S94. 472,6 

4.J87.132,7 

4.188 • 500,7 

6.292.216,5 

3.507.019,3 

?ecei tas 
líquidas 

(A) 

407.873,3 

345~257,6 

353.422,9 

421.006,2 

437.055,6 

451.951,8 

441. 114,4 

443.515,7 

569.638,6 
.~C7 -".Q f) 
"T_ t • "T"_-' f""'" 

Te.:.:D.. ~:!""'ü ta 
de ad::i
nistraçio 

lO,45 

9,54 

9,24 

lO,72 

lO,95 

11,31 

10,81 

iO,59 

9,05 

13,7') 

?on te: C.AC .. :C Série de 2elatorios ántwds 

(:)ad05 t:i:'a oal:1ados) 

Soorc.s 
lí:;.uidas 

(13) 

54.309,5 

49.057,0 

57.635,8 

31.462,9 

22.728,9 

30.923,9 

49.325,6 

52.001,0 

42.338,9 

32.823,8 

Jes~-;esn.s 

reais 
(li - 13) 

353.564,3 
296.200,6 

300.7-37,1 

389.543,3 

414.326,7 

421. 027,9 

392 • .:;88,8 

391. 514,7 

527.299,7 

464.594,2 

de .\dci-

9,06 

8,18 

7,75 

9,92 

10,38 

10,54 

9,60 

9,35 

8,~ 

12,88 

A elevada taxa verificada em 1987 em funçio da queda 

do fat1lramento, que por sua vez foi atribuída ~s frustaç3es de 

safras de alguns produtos hortigranjeiros e do café, ~ queda dos 

preços internacionais de produtos como a soja e o café, 

çio da demanda interna e ~ elevaçio dos custos financeiros, foi 

acompanhada pela elevaçio da taxa de captaçio interna, Q que exi-

giu de certa forma um maior sacrifício dos produtores. 

Mesmo que o montante de captaçio ou su~ taxa nio 

guarde uma relaçio direta com os custos da Cooperativa. um compo-

nente desta captaçio interna de recursos possue relaçio direta 

com a taxa bruta de administraçio - sio as sobras líquidas. Mas. 

o que se observa também é um melhor ajustamento desta taxa ao 
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longo do tempo. uma vez que as sobras líquidas têm decrescido. 

chegando a representar 59.5% das sobras obtidas em 1980 (ver Ta-

bel a 2), caindo assim sua part icipa~5o no processo de capta~5o 

para aproximadamente 10% em 1987. enquanto que em 1978 essa par-

ticipa~ão era de 35,5%. 

5.2. As Imobiljza~3es 

Do total das aplica~3es fixas realizadas pela CAC-CC 

no período de 1978 a 1987, 97,48% foram em imobiliza~3es, 1,97% 

em participa~5o em outras empresas e o restante (0,55%) 

parte do Ativo Diferido nos ~ltimos dois anos, conforme pode-se 

observar na 

anualmente. 

tto.bcla 

Anos 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

Total 

TB.bela os valores em lU i 1 cnlZB.dos <:1.P 1 i cB.dos 

~ - COJ!lpllHCllLeu ..luu .\!üieaçúeo fll:HU ,In l'tlt'IU'HO" da. C.'\(:-IXl 

no per!odo de 1978/87 (o .\ti yo Perll1-:tnente ). ''''-lores con1!, 

tantes de dez/1985 em mil cruzaC.os. 

Imo bilizações 

110.739,3 

78.443,2 

131.032,6 

80.904,7 
149.380,0 

82.459,2 

108.595,1 

152.434,2 

215.494,6 

348.112,3 

1.457.595,2 

97,48 

Participação 
em outras 
empresas 

9.671,1 

3.366,4 

3.009,0 

4.157,7 

1.688,0 

846,2 

1.888,1 

1. 943,3 

2.868,4 

29.438,2 

1,97 

Diferido Total 

110.739,3 

88.114,3 

134.399,0 

83.913,7 

153.537,7 

84.147,2 

109.441,3 

154.322,3 

6.078,2 223.516,1 

2.168,4 353.149,1 

8.246,6 1.495.280,0 

0,55 100,00 

Fonte: CAC-CC - Série de lle1atóriosilluais 
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As imobilizaç3es é o item que melhor reflete o cres-

cimento da CAC-CC, pois esta expansio nio fica sujeita a sofrer 

v<:l.r i aç3es no CIJ.I'"tO PI'"<:I.ZO " N em ·rlJ.nçao de alguma política mac\'"oeco-

n3mica ou outros fatores ligados ao setor agrícola. 

o que pode-se observar também na Tabela 5 

durante estes dez anos em estudo a CAC-CC vem expandindo as 

demonstrando desse modo nio haver capacidade 

instalada ociosa ou mesmo reduçio da capacidade 

despeito dos anos de recessio. 

Na TabE:'la 6 cl'"esc i mento . 
I n-

dice das imobilizaç3es acumuladas, depois de descontadas as 

vendas de bens deste mesmo item. Nio se considerou os valores an-

teriores aos anos de 1978 em razio de tratar-se de valores hist6-

ricos, e mesmo porque esse crescimento é dado pelos acréscimos 

anuais dasimobiliza.;;:3es. 

Tendo como base 1980, observa-se uma tendincia sem-

pre crescente das imobiliza.;;:3es, apresentando um aumento real de 

367,84% nos ~ltimos 8 anos. 

No capítulo 2. que trata da breve hist6ria da CAC. 

pode-se perceber a expansio da Cooperativa nestes 10 anos, con-

tando hoje com mais de 200 instala.;;:3es operacionais espalhadas 

por 15 Estados da Federa.;;:io (ver Figura 2). 

No que pese todo o crescimento da Cooperativa, é im-

que seus custos operacionais nio cresceram de 

forma tio expressiva. Se em i 980 eles fot-am de 300 m i I h;:'es de 

cruzados. em 1987 eles alcançaram 464 milh3es - representando 55% 

de elevaçio (Tabela 4). 
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1'abeln 6 - Creuci.meut,o ,.lIa! lmoLi1.1 z<l';Üeti da CAC-CC 110 .:,er.('j,lu 

de 1978/1987 (V~'.]orca constuflteo de der:clllbro ae 1985 

em Cz~: 1.000) 

Imobiliza~ões Lplicnç;)es em VCl1/ia de Anos imobilizações bens liquidas 
actU:lulo.das 

1918 110.139,3 110.739,3 

1979 78.443,2 12.428,2 116.754,3 
1980 131.032,6 11.529,6 296.257,3 

1981 80.904,7 15.604,5 361.557,5 

1982 149.380,0 11. 961,l. 498.976,4 

1983 82.459,2 8.056,4 573.379,2 

1984 108.595,1 3.092,0 618.882,3 

1985 152.434,2 1. 694,) 829.622,2 

1986 215.494,6 5.378,8 1.039.738,0 

1987 348.112,3 1.853,3 1. 385. 997, O 

Fonte: CAC-CC - 'S~rie de Relatórios AnR~is 

(Dados trabalhados) 

indice 

37.38 

59.66 
1)0,00 

122,04 

168,43 

193,54 

229,15 

280,03 

350 ,96 

467,84 

56 

Nem mesmo o faturamento global acompanhou a evolu-

,io das imobiliza,Ses se comparados os anos de 1980 e 1986, pois 

1987 pode ser considerado um ano atípico no período em estudo no 

que se refere ao faturamento da Empresa. 

Mesmo que o faturamento tenha crescido 62.2% em 

termos reais. entre 1980 a 1986, ~ provivel que em algumas insta-

la,Ses operacionais da CAC-CC tenha havido capacidade instalada 

ociosa. Contudo. essa tendincia expansionista -demonstra a preocu-

pa,io dos Dirigentes da Cooperat iva em fazer com que o sistema 

Cotia assuma um papel fundamental no fortalecimento do cooperati-

vismo no Brasil, principalmente atrav&s dos Programas de Assenta-

mento Dirigido e das atividades de verticaliza,io dos processos 

produtivos e de comercializa,io. 
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A Tabela 7 demonstra o enfoque posit ivo que se 

quer ressaltar do sistema cooperativo - ser autofinanciável. E 

importante frisar que a CAC-CC sempre esteve com suas imobiliza-

ç3es cobertas com o capital pr6prio. mesmo que na prática (finan-

ceiramente) verifique-se a tomada de empr&stimos e financiamentos 

de longo prazo que visem promover os investimentos. No entanto. 

vestimentos no ativo fixo. 

T:lbeln 7 -Crtpucidnde de Autofin::mciumento da CAC-CC no per{odo 
• 

de 1978/87 (Vellores constantes de dez/1985 em Cz$ 1.000) 

Anos 

1978 

1979 
1980 
1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

Cupt9.çio 
interna 

(A) 

140.921,5 

199.312,0 

265.022,5 
178.771,4 

145.737,0 

231.732,2 
254.812,6 

233.027,5 

284.877,5 

301.487,6 

TOTAL 2.235.701,8 

Aplicações 
fixas 
(B) 

110.739,3 

88.114,3 

134.399,0 
83.913,7 

153.537,6 
84.147,2 

109.441,4 
154.322,3 

223.516,1 

353.139,7 

1.495.280,0 

78,6 

44,2 

50,7 

46,9 
105,4 

36,3 

42,9 

66,2 

78,5 

117,1 

66,9 

Fonte: CAC-CC - Série de r:e1at~rios Antmis 

(Dados tzv..lba1hados) 

EXCtedente 
(A-B) 

30.182,2 

111.197,7 

130.623,5 
94.857,7 

- 7.800,6 

147.585,0 

145.371,2 

78.705,2 

61. 361,4 

21,4 

55,8 

49,3 
53,1 

- 5,4 
63,7 

57,1 

33,8 

21,5 

- 51.652,1 - 17,1 

740.421,8 

Ao se analisar essa capacidade de autofinanciamento 

dB. CAC-CC. comparando os montantes de captaçio interna com as 

aplicaç3es fixas, verifica-se na maioria dos anos um excedente 

positivo de captaçio. Em m&dia, durante o período em estudo. a 

CAC-CC investiu 66.68% do montante captado anualmente. 
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presenta uma poupan~a líquida de 33,32% destinada a cobrir 

outras aplicaç3es com o capital pr6prio, como distribui~io de ju-

ros ao capital social integralizado, devoluçio de capital social 

com a saída de associados, aumento no realizivel a longo prazo, 

diminui~io de empréstimos de longo prazo, elevaçio da parcela de 

capital de giro pr6prio e aplicaç3es do Fundo de Assistincia Téc

nica Educacional e Social - o FATES. 

Mesmo apresentando um excedente de poupança interna, 

a CAC-CC depende de capitais de terceiros para atender a demanda 

de seus associados, nio s6 por in~umos, mas também para adianta-

mentos por conta da produçio, créditos a fornecedores, 

de estoques e outras aplicaç3es de curto e longo prazos. 

formaçio 

No entanto, o fato da CAC-CC promover seu autofinan-

ciamento nio significa a nio tomada de financiamentos para cobrir 

as despesas das imobilizaç3es. uma vez que sua necessidade por 

recursos financeiros no ativo circulante é superior ao ativo per

manente em aproximadamente dois terços. Além disso, no "bolo" fi-

nanceiro torna-se 

origens. 

impossível a separaçio exata das moedas por 

Ao se destacar esse aspecto, pretende-se reforçar a 

evidincia de modo empírico, que a CAC-CC autofinancia seus 

investimentos com a captaçio interna, antecipada ou simultinea de 

recursos. o que significa também que o crescimento da Cooperativa 

é sustentado pelos seus associados (ver Figura 3). 

Os dois anos de excedentes negativos coincidem com o 

ano de 1982 quando ocorreu uma taxa de captaçio relativamente 

baixa e com o ano de 1987, quando a queda do faturamento forçou a 
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eleva~io desta taxa para 8,36% e mesmo assim o montante captado 

nio superou as aplica~3es fixas (ver Tabela 7 e Figura 3). 

UI 
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400 

Figura :3 - Capacidada de Autofinanclamanto da CI',c-CC no porrado de 

1978 a 1987 ()falores constafttcs de dczenbro de 1905 em 

Cz$ 1.000.000,00) 

Fonte: Tabela 7. 

I\flos 

5.3. indices Comparativos 

.A apresenta~io de alguns índices econBmico-financei-

ros neste capítulo tem como objetivo enriquecer e aprofundar mais 

a anilise da questio principal deste trabalho - a capta~io e 

aplica~io de recursos financeiros na CAC-CC. 

Ao comparar alguns índices com os setores privados, 

nio se busca estabelecer um padrio para as cooperativas agríco-

las, mas objetiva-se verificar de maneira empírica a eficiincia 

do sistema cooperativo, principalmente porque a CAC-CC repr~senta 
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Cooperê\tivê\s I;SSOC i ad8.s e ma i ~.; ele i5 !li i 1 Associados 

Individuais, sendo que seu faturamento bruto ~ equivalente ao 

montante das vendas das 38 empresas agrícolas do setor privado 

apresentadas na Revista Conjuntura EconBmica do mês de mar~o de 

1988 (FGV - Balan~o das Mil Sociedades por A~3es) no período de 

1980 8. i986. 

A T8.bel<:l. 8, com o auxílio da Figura 4, 

que a taxa de capta~io interna da CAC-CC teve uma tendência 

~s taxas dos setores privados, dos anos de 1980 a 

1983. Em 1984 observa-se uma eleva~io nas taxas do setor agrícola 

e do setor industrial, e consequentemente na taxa consolidada das 

mil mais que proporcional ao seto,'" 

cooperativo da Cotia. 

Tabela 

. ;nos 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

8 - T2J:as de captação interna (lucraI' líquido retido) da CAC-CC, de 1000 Socie

dades por Ações, de 38 Empresas acríco1as e de 743 Empresas do setor indus-

tial., 
, 

de 1980 a 1986. no per~odo 

C..:\C-GC 1.000 ::: • Setor Acr{cola Setor Industrial w .... -:.. • 

~ índ.ice te.7.a % {ndice taxE. % , 
taxa % índice taxa 

" 
~nriice 

6,33 100,0 5.54 100,0 9,09 100,0 5,32 100,0 

4,50 65,9 6,20 1ll,9 4, é9 51,6 4,64 87,2 

3,65 53,4 5,15 93,0 4,35 47,8 3,91 73,5 

5,87 85,9 3,84 69,3 6,02 66,2 4,01 75,4 

6,23 91.,2 10,06 181,6 ll,92 131,1 9,85 185,2. 

5,56 81,4 9,70 175,1 8,32 91,5 9,58 180,1 

4,53 66,) 10,54- 190,2 6,02 66,2 10,42 195,9 

Fontes: CA~-:C - Sé~ie de J.el:ltórioE _!:...nueis 

EGV - Conju.~~~a Econômica, 1988 vo1. 42 n Q 3 

(~dos trab~~ados) 
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4 - Taxas de captação interna (\ucrd' líquido retido) da CAC-GC, 

de 1.000 Sociedades por AçÕes, de 38 Empresas do Setor 

Agrícola a da 743 Ellprasas do Setor Industrial, no pedo

do de 1900 a 1986. 

tonce: Tabela a. 

Este comportamento do setor privado pode ser 
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atr i'-

buido ~ elevaçio dos custos financeiros na tomada de recursos de 

terceiros. J~ o setor agrícola privado parece nio acompanhar uma 

elevaçio nesta taxa de capta,io ao se verificar que em 1985 e 

1986 ela voltou a apresentar urna tendência de baixa, quando seu 

índice em 1984 era de 131,1 caiu para 66,2 em 1986. 

o mais importante a concluir deste quadro é que ape-

sar das discuss3es em torno do problema do "lucro" na atividade 

cooperativa, no caso da CAC-CC ele apresenta-se com tendência 

semelhante ao setor privado nos quatro primeiros anos, 

partir de 1984 ensaiar urna tendência de baixa. Enquanto o setor 
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privado apresenta-se com uma sensível elevaçio a partir de 1983 

com tend~ncia de alta nos tr~s dltimos anos (exceto o agrícola). 

Este comportamento reflete o interesse do setor pri-

vado em aumentar a participaçio de capital pr6prio no total do 

at Ivo da empresa por representar um menor custo de cartaçio e 

Por outro lado, esta situaçio reflete também em van-

tagem para os produtores cooperados no sentido de reduzir 

na medida em que parte dos "lucros· nio é retida pela empresa 

CooperB.t i va. 

Na Tabela 9, ao comparar-se a taxa de despesas 

operacionais ou taxa de administraçio da CAC-CC com o setor pri-

vado, verifica-se que a Cooperativa sempre esteve operando a 

custos menores no período considerado (1980 a 1986). 

Tabela 9 - Taxas de administração (despesas operacionais) ia C~C-eC, de 1.000 Socie

dades por Ações, de 38 ~mpresas do Setor .~~cola e de 743 Impresas do 

Setor Industrial, no período de 1980 a 1986. 

f.nos CAC-e: l.OOO S.A. Setor .;'ê:{cola Setor Indust:ria1 

taxa % {ndice taxa. % índice taxa ~ índ.ice taxa % índice 

1980 7,75 100,0 26,70 lOO,O 18,75 100,0 31,09 100,0 

1981 9,92 128,0 29,61 1l0,9 17,19 91,7 33,26 107,0 

1982 10,38 133,9 35.32 132,) 23,36 124,6 40,76 131,1 

1983 10,54 136,0 39,71 148,7 23,40 124,8 48,98 157,5 

1984 9,60 123,9 28,07 105,~ 23,91 127,5 28,14 90,5 

1985 9,35 120,6 23,97 89,8 26.56 141,6 24,88 "80,0 

1986 8,)8 108,1 19,26 72,1 17,77 94,8 19,97 64,2 

Pontes: r-.,.!'" ~:"'" 
v..:::.v--vv - Séris de ",eLJ. tótios }\l1uais 

FGV - Conjuntura :':conôctc::!, 1988 vaI. 42 nl! 3 
(Dados tI'!: balhad os) 
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De modo geFa1, a taxa de administFaçio aPFesentou 

uma tendência de alta nos qUatFo anos iniciais (1980 a 1983) , 

pFincipalmente o setoF industFial com um índice de 157,5 - FepFe-

sentando um aumento Feal de 57,5%. Em 1983 este setoF aPFesentou 

uma taxa de despesas sobre as vendas na ordem de 48,98%, sendo 

que as despesas financeiFas contribuiram com 50,6% do total das 

despesas opeFacionais, e Fepresentou um montante de 14,1% dos 

custos sobre <:t.S vendas totais das 743 emp 11" esa s PI'" i vadas do S'2t Olr 

indl.1str- ial (FGV. 1988. p. 91. Ane~{o I L, 

A pal'"t i Ir de i984 é mB.Fcante <-.. tendência de bB. i ~{<:t. 

desta taxa, desde a CAC-CC ao setor privado, notadamente o indus-
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5 - Taxas de Administração (despesas operaciOnais) da CAC-cG, 

de 1.000 Sociedades por AçÕes, de 36 Enpresas do Setor 

Agrícola B de 743 Empresas do Setor Industrial, no porío

do do 1980 a 1986. 

Fonte: TEbola 9. 
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Sem d~vida que desta forma a Cooperativa proporciona 

um maior retorno aos seus s6cios, que se nio ~ expresso em termos 

de sobras líquidas, pode ser refletido atrav~s de menores preços 

nas compras em comum de insumos ou no recebimento de maiores va-

lores (preços) dos produtos entregues para as vendas em comum. 

Por Ol.!t ro 1 <:i.do, demonstra o efeito da economia de escala ao se 

produzir e comercializar em bases cooperativistas. 

Uma vez que esta taxa ~ calculada sobre o faturamen-

to da empresa, torna-se interessante analisar o desempenho da em-

presa, ou seja, se um aumento real das vendas pode provocar <:i. 

reduçio da taxa de administraçio. 

Na Tabela 10 estio cont idos os índ ices de cl~esc imen-

to das vendas da CAC-CC e dos setores privados. 

Anos 

1980 

1981 

1982 

1983 
1984 

1985 

1986 

10 tn,liccs õv crencimGnto dnf! V0I1']:1I1 d!\ GI\C-(':C. de:> 

1.080 Sociedades por Ações, de 38 Empres~s do , . 
Setor Agr~co1a e de 743 Empresas do Setor Indus-

trial, no período de 1980 a 1986. 

CAC-CC 1.000 S.A. Setor Setor 
Agrícola In<1ustria1 

100,0 100,0 100,0 100,0 

101,2 103,1 100,9 97,6 

102,9 99,2 105,8 96,7 

103,0 79,3 87,4 77,6 
105,4 79,8 92,7 82,0 

108,0 82,2 107,2 82,6 

162,2 118,3 178,4 118,4 

Obs.: Em 1987 a CAC-CC ' . apresenta-se com um ~ndice de 93,0 

Fontes: CAC-CC - Série de Relatórios Anuais 

FGV - Conjuntura Econômica, 1988 vo1. 42 nº 3 

(Dr{t1 os trp. ba ]J1Hd os) 
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Em relação ~ Cooperativa, observa-se uma tend~ncia 

sempre crescente no período, demonstrando ter sido em 1986 o ano 

de maior desempenho operacional, acompanhado também pelos setores 

privados. O fato da elevação das vendas nesse ano é atribuído ao 

aquecimento da demanda agregada, provocado pelo Plano Cruzado. 

No entanto, de 1980 a 1983, de um modo geral, o se-

tor privado demonstrou uma contínua queda nas suas vendas. Isto 

coincide com o mesmo período em que a taxa de administração era 

crescente. Da mesma forma, o período de crescimento das vendas a 

partir de 1984 coincide com a taxa de~linante das despesas opera-

cionais. Isto significa que não somente a redução dos custos fi-

nanceiros veio a favorecer o declínio da taxa de administraçio 

(em 1983 o setor privado tinha uma despesa financeira na ordem de 

13%, caindo para 6% em 1986 conforme FGV, 1988, P. 69), mas tam-

b~m, a elevaçio do faturamento total. 

Na CAC-CC as despesas financeiras nio deixam de 

existir, entretanto, o processo de ressarcimento desses encargos 

atrav~s do repasse financeiro aos associados nio permite 

comprometer a taxa de administraçio ou até mesmo o desempenho da 

Cooperativa. 

A despeito da queda no índice das vendas (receitas 

operacionais líquidas) do setor privado em quase todo o período, 

conforme se observa na Figura 6, as imobilizaç3es cfesceram em 

ambos os setores - o cooperativo e o privado. Daí poder-se infe-

rir também, que possivelmente os investimentos visaram mais a 

modernizaçio dos processos produtivos do que a ampliaçio da 

capacidade instalada. 
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6 - tndices da crescimento das Vendas da CAC-CC, da 1.000 

Sociedades por Aç~es, de 38 Empresas de Setor Agrícola e 

de 743 Empresas do Setor Industrial, no períOdO de 1980 

a 1986. 

Fonte: Tabela. 10. 

Na Tabela 11 os índices de crescimento das 
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imo-

biliza,Ses são apresentados, e com o auxílio da Figura 7 torna-se 

mais ficil a vjsualiza,io da tendincia de alta dos investimentos 

mesmo em período desfavorivel da economia. Mais uma vez o 

destaque ~ a CAC-CC que apresentou um crescimento real de 

250,96%, seguida do setor agrícola privado que em 1986 apresentou 

uma eleva,io de 73,31% de crescimento ao longo das 7 anos apre-

sentados neste trabalha. 

A eleva,io das vendas e dos investimentos em 1986" ~ 

coerente com a situa,io vivida no País naquele ano, quando o go-

verno decretou a congelamento dos pre,os, associado à recupera-

,ia dos salários e aos Juros reais negativos (FGV, 1988, p.84). 
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Tabelo. 11 -indiees de creoci!ilauto das Imobilizaçõoo da CAC-CC t 

de 1.000 Sociedades por Aç~es. de 38 Empresao do 

Setor Agrícola e de 743 EmlJreGUs do Setor InJustri-

aI, no período de 1980 a 1936. 

Anos CAC-CC 1.000 S.A. 
Setor Setor 

AGríoo1a Industrial 

1980 100,00 100,00 100,00 100,00. 

1981 122,04 113,06 119,54 112,35 

1982 1G8,43 124,54 127,31 125,60 . 

1983 193,54 126,39 111,51 131,61 

1984 229,15 129.34 145,86 138.25 

1985 280,03 128,48 148,48 136,52 

1986 350,96 141,09 173,31 151,55 

Fonteo: CAC-CC - Série de Relatórios Anuais 
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FGV - Conjuntura Econômica ,1988 vol. 42 nQ 3 

(Dados t:re.b:llhados) 
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7 _ tndices de crescimento dae Imobilizações da CAC-CC, de 

1.000 Sociedades por Ações, de 38 Errpresas do setor f\gr!cola 

e de ?43 Errprasas do Setor Industrial, no paI,rodo de 

1960 a 1986. 

Fonte: Tabela 11. 
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Ao se analisar o crescimento das imobiliza~3es tor-

na-'se de fundamental importincia o conhecimento do Grau de 

Imobiliza~io T~cnica do Patrim3nio Líquido das empresas. Na Tabe-

la 12 estio apresentados os graus de imobiliza~3es da CAC-CC e 

dos setores privados, indicando quanto as empresas comprometeram 

do Patrim3nio L[quido em aplica~3es no Ativo Permanente. 

Tabela 

Anos 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 * 
1985 

1986 

Obs. : Em 

Fontes: 

12 - Grau de Imobiliz"çüo Técnica do Pu trilllônio 

Líquido da CAC-CC, de 1.000 Sociedades por Ações f 

de 38 Empresas do Setor :,gr!cola e de 743 Empre

sas do Setor Industrial, no período de 1980/86. 

CAC-CC 1.000 S.A. Setor Setor 
At;rícola Industrial 

0,53 1,39 0,91 1,51 

0,41 1,38 1,04 1,53 

0,10 1,39 1,00 1,52 

0,45 1,48 1,00 1,61 

* 0,85 1,37 0,98 1,44 

0,94 1,31 0,97 1,44 

0,92 1,29 0,95 1,34 

1981 a C!,C-CC apresenta-se com um grau de 1,07 

CAC -CC - S~rie de Relatórios lmu25s 

FGV - ConjlUltura Econômica, 1988 vol. 42 n 2 3 

(Dados trabalhados) 

* A partir de 1984 a C.\C-CC apresenta-se com Correção llonetá

ria no Ativo Permanente e no Patrimônio Líquido. 

o comportamento da CAC-CC em todo o período apresen-

t ado demonst rB. que de cada Cz$ 100,00 de recursos pr6prios uma 

parcela menor foi aplicada no ativo fixo. Isto significa, como ji 

foi demonstrado ao analisar o processo de autofinanciamento da 

que seus investimentos sio sustentados com os 
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recursos pr6prios, e que sempre ocorreu um excedente - capital 

de giro pr6prio - para financiar uma pequena parcela do ativo 

circulante. 

a CAC-CC, 

No entanto, os dados da Tabela 12, no que se referem 

mostram que os graus estimados para os anos de 1980 a 

1983 nio sio representativos, pois nesse período, nem o Ativo 

Permanente e o Patrim3nio L(quido estavam sujeitos à correçio 

monetiria. Mas a partir de 1984 este grau reflete uma situaçio 

real e apresenta-se com uma tendincia crescente, confirmada com o 

grau de imobilizaçio verificado em 1987 (ver observaçio na Tabela 

12), quando para cada Cz$ 100,00 do Patrim3nio Líquido ocorreu a 

aplicaçio de Cz$ 107.00 no Ativo Permanente. O dificit de Cz$ 

51.652.100,00 verificado na captaçio de recursos pr6prios em 

relaçio às aplicaç3es (ver Tabela 7) deve ter contribuído em 

parte para essa situaçio naquele ano. 

A situaçio do setor agrícola privado apresentou-se 

no período analisado semelhante à da CAC-CC no que tange a exis

tincia de capital pr6prio suficiente para cobrir as aplicaç3es 

no Ativo Permanente. Contudo, seu grau de imobilizaçio demonstra 

uma tendincia declinante a partir de 1981 ati 1986, quando para 

cada 100 cruzados de recursos pr6prios 95 foram aplicados no 

ativo permanente. 

De um modo geral, os dados demonstram que o setor 

agrícola privado e o setor cooperativo Cotia procuram operar com 

maior segurança e menores riscos em termos de ~ndividamento 

externo, pois como pode-se observar, este grau calculado para as 

1000 sociedades por aç3es e, especificamente para o setor indus-
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trial, durante todo o período. apresentou-se superior a 1,00 - ou 

sej<:l .• o capital pr6prio nunca foi suficiente para cObrir todo o 

ativo permanente (as aplicaç5es fixas). Significa também que o 

c<:l.pital circulante pr6prio sempre esteve negativo nesse mesmo 

período para o setor privado. 

Entreto.nto, observa-se uma tendincia declinante no 

referido grau do setor privado a partir de 1983, quando nesse ano 

as mil empresas por aç5es, assim como o setor industrial isolada-

nH-::·nt e, apresentaram os mais altos graus da 
, . 

seI'" 1 e ano.1 i s<:l.do., ao 

possuo i ". CzS 148,00 e Cz$ 161,00 de ap1icaç3es fixas para cada 

Cz$ 100,00 de recursos pr6prios. respectivamente. 

Deste comportamento pode-se concluir também que o 

setor privado nio vem autofinanciando seu crescimento, ou sejB., 

ele tem recorrido a fontes externas de captaçio de recursos para 

financiar seus investimentos. No entanto, isto nio significa q ll.2 

a CAC-CC nio venha recorrendo ~ capta,io de recursos de tercei-

ros para movimentar o ativo circulante e o realizivel a longo 

prazo, todavia esta questio nio é objeto do presente estudo. 
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6 .. Conclusões 

A análise do processo ae capta~ão interna e de apli

ca~io de recursos pr6prios da CAC-CC. no período de 1978 a 1987, 

permite concluir que: 

a) As sobras liquidas não constituem a principal 

fonte de capt<:'l.~ão interna de recursos. Ao contrário, a CAC-CC 

apresentou sobras líquidas retidas com tendincia declinante no 

período em estudo. 

de capt <:'I.~ão. 

contrapondo ~ tendincia crescente do montante 

b) Na re:·~.l idade, as Reten~3es para Aumento de Capj-

tal Social sobre o movimento das atividades dos cooperados e para 

Aumento nas Reservas Decorrentes das Opera~3es constituem as du

as principais fontes de capta~ão interna correspondendo a 65% do 

total de recursos captados nos dez anos considerados. 

c) A CAC-CC apresentou uma taxa de capta~ão relati

vamente estável no período anali~ado. De 1980 a 1986 essa taxa 

fo i decrescente. e comparada ao setor privado. os p r i me i t- os 4 

anos apresentaram relativa igualdade. No entanto, de 1984 a 1986 

o setor privado quase que dobroti essa taxa de capta~ão suportada 

pel6s consumidores em geral. enquanto a CAC-CC procurava manter a 

tendincia baixista em benefício imediato dos seus cooperados ou 
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pela exigincia de captaçio determinada pelo limite dos 

investimentos. 

d) A taxa de administraçio ou taxa de despesas ope

racionais demonstrou um comportamento mais estivel durante os dez 

anos para a CAC-CC do que para o setor privado. Apesar da tendin-

cia declinante dessa taxa para o setor privado a partir de 1984, 

em 1986 ainda representava mais ao que o dobro da taxa de admi-

nistraçio da CAC-CC, e em 1983 chegou a ser quatro vezes maior do 

que a taxa da Cooperativa. Mais uma vez os cooperados operavam a 

custos menores e consequentemente com maior capacidade de 

poupança individual. 

e) Quanto ~s Imobilizações, pode-se concluir que a 

CAC-CC teve um crescimento constante no período, e considerando-

se somente os sete anos comparados ao setor privado. observa-se 

um crescimento real bem superior da Cooperativa. 

Neste item, a principal conclusio, de acordo com o 

objetivo deste trabalho, é que se constatou importante capacidade 

de autofinanciamento da CAC-CC. Em outros termos, a Cooperativa 

Central, através do esforço de uma poupança dos 

seus Associados Individuais e das Cooperativas Associadas, retém 

o montante de capital próprio necessirio para cobrir os investi

mentos (aplicações fixas). 

Essa situaçio nio se verifica no setor privado. es-

pecialmente o setor industrial. como é possível se observar na 

análise dos graus de imobilizaç3es. Entretanto. a comparaçio 

entre o setor agrícola privado e a CAC-CC mostra que ambos 

possuem suficiente capital próprio para cobrir suas imobi-

lizações. 
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~ALANÇO PATRIMONIAL EM 31 _D.L~5ZE~,!3RO !:E 1987 __ _ 

CIRCULANTE 

Caix.a e bancos 
Débjtos de -cooperados 

Adiantamentos 11 produçAo 
"Pooling" despes.s de produtos 
Fornecimento de insumos 
Oébilos especiais 
Outros débitos 
Créditos de produção 

ATIVO 

Provisâo para devedores duvidosos 

Débitos de terceiros 

Contas .a receber de clientes 
Outras contas a ,eceber 
Duplicatas descontadas 
Provis40 para devedores duvidosos 

Estoques 

ValOres antecipados e outros 

Total do Ativo Circulante 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

Devedores por contratos é outros 

PERMANENTE 

Imobilizado 

Imóveis 
Sens de uso da produçAo 
Bens de transportes 
8ens em execução 
Bens de USO administrativo 
OepreciaçAo acumulada 

Investimentos 

Participações em outras entidades 

Diferido 

Custos pré-operacionais. menos 
CIS 2.491.048 de amortizaçAoacumulada 

Correção monetária do ativo permanente 

Total do Ativo 

1.254.207.634 
1.122.261.526 

945.643.021 
2.334.094.404 
1.336.368.796 
1700.905.0731 

_J.~: 738.28]1 

1.009.806.262 
586.259.219 
125.438.0001 

.. ...E.53.!.1I.:.9471 

882.355.968 
526.993.975 
254.513.316 

1.756. I 68.368 
99.264.383 

_(.~C?:.5.!~1 
3.458.716.905 

35.881.083 

25.802.922 

3.520.400.810 
~39.~~ 

As notas explicativa. do parte integrante das'demonstrações financelr.l, 

1.308.254.568 

6.209.932.020 

1.545.048.534 

4.441:066.147 

821.017.841 

14.331.319.110 

31.687.221 

11. 760.283.965 
-~-~--~~_ .. ~ 

26.123.290.296 

PASSIVO 

CIRCULANTE 
Créditos de associadas 
Créditos de cooperados 

Remanescentes de prestação de contas 
Fundo rotativo 
Outros cré:dito$ 

tnstituições financeiras 
Operações de crédito rural 
Financiamentos 
Recursos captados para utilizaçllo futura 

Créditos de terceiros 
fornecedores 
Encargos de folha de pagamento 
Outros créditos 

Créditos do poder público 
Total do Passivo Citculante 

EXIGIVEl A LONGÓ PRAZO 
Instituições financeíras 

Operações de crédito rural 
Financiamentos 

Outros créditos 

RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS 
Receitas diferidas 

PATRIMONIO LIOUIDO 
Contas de capital ~ 

Capital social 
Elevação de capital 

Reservas 
Reserva legal 
R.serva para desenvolvimento 
Reserva para investimen'to e imobilização 

Fundos 
Fundo de Assistência Técnica. 

Educacional e Social" FATES 
Fundo especial 
Fundo de atividade. de cooperados 

Resultado do •• erclcio 
Operações com cooperedos 
Operações com não cooperados -

lei n ~ 5.764, Artigo 87 

ReSerY8 de equalização. resultantB da 
correçtlo monetária 

Total do Passivo 

231.756.461 
1.062.417.693 
314.008.~35 

S.873.654.694 
2.840.462.361 
t~,31.7,QªªJ31J 

1.198.514.497 
354.335.202 

.406.484,Q67 

12.213.184 
1.043.484.714 
,'.055.697.898 

.1 .. 568}64 

760.224.204 
484 

"760.224:688 

13.581.937 
614.964.119 
994.385.471 

LE>f 2:ª:iÚ27 

7.710.791 
12.829.802 
21.713.179 
42J53}72 

265.403.212 

12.059.515 
--277:462:727 
i. ioúi2.ii4 

8.?39.t)8:l.1.5.5 

Em cruzados 

7.256.218 

1.608.182.289 

10.397.027.324 

1.959.333.766 

134.103.406 
14.105.903.003 

1.057.266.262 

17 365.162 

!(J;!1~?,?_55.869 

26,123.290.296 

-...J 
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCíCIO FINDO EM 
31 DE DEZEMBRO DE 19B7 

OPERAÇÕES COM COOPERADOS 

PROVENTOS 
Contribuições de serviço~ sobre vendas de 

produção de cooperados 
Contribuições de ser"iços na distribuiçáo 

de mercadoria.s a cooperados 
Outras contribuições 

Total de proventos 

CUSTEIOS 
Operacionais 

Pessoal 
Gastos gerais 
Depreciações 

Administtatlvos 
Conselho fiscal 
Honorários de diretores 
Pessoal 
Gastos gerais 
Depreciações 

Custeíos apropriados a operações 
com nAo cooperados 

Encargos financeiros. menos ressarcimentos 
de Cl$ 8.382.045.213 

Ajuste do programa de estabilização 
econômica· DL n~ 2.335/87 

Total de custeios 

RESULTADO DE OPERAçõeS COM COOPERADOS 

REsuLTADO DE OPERAções COM NÃO 
COOPERADOS . LEI 5.764, ARTIGOS 85 E 86 

Resultado antes do imposto de renda 
Imposto de renda 

RESULTADO DO EXERCiclO 

APROPRIAÇÃO 00 RESULTADO 00 EXERClclO 
Reser"a legal. 10% 
Fundo de Assistência Técnica, Educacional e 

Social· FATES . 5% 
Fundo especial· 10% 
Juros sobre o capital social· 12% •.•. 
Saldo. disposição da Assembléia Geral 

Resultado de operações com não 

2.026.488.432 
1.096,881859 

115.623.77.3 

2.643.817 
13.882.204 
82.855.113 
50.218.716 

1.191.681 

.18.553.100 
.16 ,493.1;8.51 

26.540.321 

13.270.161 
22.559.273 
27,081,684 

, 175.951.773 ' 
265:403.212 

Em cruzados 

1.881.323.419 

2.195.802,301 
127.590,998 

4.204.716.2.18 

3,238.994,064 

150.791.537 

(420.207.9931 
2.969.5'77.608 

875.392.893 

94.343.005 

ª~9~nt~,5.Õ6 

265.403,212. 

,1~.O!!9~5H; 

,~n,462,}27 

cooperados. Lei 5.764, Artigo 87 12.059,515 277.462.727 

VeNDAS oi' P'Ãõi:íüÇA'Q'ÕOSCOOPERAÔOSÊ MERCÀDORIAS"'C""""""",ccO'. 

D1STRI8UloAS (Vide nota •• plicativa n! 31 Jl1~~,~~~~4J,t 
A1J notas explicativas do parte Integrante das demonstraçdes financeirAs, 

DEMONSTRACÃO DAS ORIGENS E APL IC/\(;ÓES DE RECURSOS DO 
EXERCiclO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1987 

ORIGENS DE RECURSOS 
Das operações sociais 
Resultado do exercício 
Despesas que não afetam o capital circulante: 

Depreciações e amortizações 
Variações monetárias do exigível a longo prazo 

Aumento nas reservas decorrentes das operações 

Aumento do Fundo de Assistência Técnica, EducaCional 
• Social· FATES 

Aumento no resultado de e)(ercleios futuros 

Dos cooperados 
Aumento no fundo de atividades de cooperados 
Aumento de capital 

De terceiros 
Venda de bens do imobilílado 
Ingressos de recursos no exiglvcl a loogo prato 

Em redução no capital circulante 

Total des origens 

APLICAÇÕES DE RECURSOS 
No realizáyel a longo prazo 
No ativo permanente 

Investimentos 
Imobilizado 
Diferido 

Por transferência do exigivel a longo prazo ao circulante 
Distribuição de juros sobre o capital social 13% a.a.! 
DeVOlução de capital aos cóoperados demissionários 
Do Fundo de Assistência Técnica, Educacional 

e Social· FATES 
Total das aplicações 

VARIAções NO CAPITAL CIRCULANTE 

Ativo circulante 
No início do éxerdcio 
No fim do e)(ercrcio 

Passivo circulante 

3,626,066.284 
14,331.319,,1,10 

3.279,394.116 

Em cruzados 

,277.462.727 

197.113.544 
523,633.976 

1.032,866.637 
,?,031,0.?!1JIÍl4 

146.816 
14,588.938 
14j:í5.-75~ 

11.597.448 
491.236.876 
?02.831]~ 

15,666.343 
466.614.289 
482.280':632 
121. 25S.:QJÍi 

3.152.1 B3:~§§ 

17.849.501 

24,247.227 
2.942,622,9501. 

18,329.786 ' 
139,192.237 

2.514.029 
3,980.382 

3.447.5~ 

.. 3.152, 18~,§.§§ 

10.705,252.826 

No inicio do exercido 
No fim dO exercfclo 14.105,903,()03 .1.9J!21l.!1Q!l.J1!l1 

Redução no capital circulante " (121~~..'1~1 
As notas explicativas $110 parte imegrante das demonsttações ftnancelras 

()J 
O 
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BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO fM :ll /)E DEZfMFlno /)( l()flG 

CIRCULANTE 

Cal.~ e Sancos 

Débitos de Cooperados 
Adiantamentos à Produção 
• pooling· Despesas de Produtos 
Fornecimento de Insumos 
Débitos Especiais 
Outros Débitos 
Menos: Créditos de Produção 

ATIVO 

Menos: Provisão para Devedores Duvidosos 

Débitos de Terceiros 
Contas a Receber de Clientes 
Outras Contas a Receber 
Menos: Duplicatas Descontadas 
Menos: Provisão para Devedores Duvidosos 

Estoques 

Valores Antecipados e Outros 

Total do Ativo Circulante 

REAlIZAVEL A LONGO PRAZO 

Devedores por Contratos e Outros 

PERMANENTE 

Imobilizado 

Imóveis 
Bens de Uso da Produção 
Sens de Transportes 
Bens em E.ecu~ão 
Bens de Uso Administrativo 
Menos: Depreciação Acumulada 

Investimentos 

Participações em Outras Entidades 

Diferido 

Custos Pré-Operaclonsls 

Correção Monetária do Ativo PermAnente 

Total do Ativo 

1,451.682,393 
304,950.455 
521.756,729 
218,517.850 
117,880.646 

(1182.158.349) 

465,129,596 

(25949.399) 1.406.680,325 

488,895,089 
271.182.147 

13.152.090) 
(13.454,356) 743,470.790 

187,165,133 
118,024,986 
23,122,678 

228.650.868 
24,962,840 

117,625.300) 
564.301,205 

7,855.218 

~ 
582,120.665 

1,281.483.266 

835,215.484 

175,570,089 

3.626,066,284 

16.453,785 

1.863.603,931 

5,506.124,000 

As notAS explicativas são parte integrante das demorHItracões financeiras. 
a) GEAVAS1D TADASHIINOUE o) VAÇUO OGAWA 

Diretor Pre91detlte Olrator Superintendente 

EM CRUZADOS - CENTAVOS OMITIDOS 

PASSIVO 
CIRCULANTE 

Créditos de ASSOCiadas 
Créditos de Cooperados , 

Remanescentes de Prestação de Contas 
Fundo Rotativo 
Outros Créditos 

Instituições Financeiras 
OperaçõeS de Crédito Rural 
Financiamentos 

Créditos de Terceiros 
Fornecedores 
Antecipação de Clientes 
Encargos de Folhe de Pagamento 
Outros Créditos 

Créditos do Poder Publico 
Total do Passivo Circulante 

EXIGIVEl A LONGO PRAZO 
Instituições Financeiras 

O',erAções de Crédito Rural 
FinAnciamentos 

Oulros Créditos 
RESUL T ADO DE EXERCICIOS FUTUROS 

Rece" .. Diferidas 
PATRIMÓNIO lIOUIDO 

Contas de Capital 
Capital 
Elevação de Capital 

Reservas 
Reserva legal 
Reserva para Reforço de Capital de Giro 
Rnserva para Investimento e Imobilização 

Fundos 
Fundo de Assistência Técnica. 

Educacional e Social - FATES 
Fundo Especial 
Fundo de Atividades de CooperadOS 

Resultado do Exerelcio 
Operações com Cooperados 
Operações com não Cooperados -

Lei 5,764. Artigo 87 

65,938.473 
316698479 

66,080,634 

1.011.059.148 
1.251.965.980 

305,576.839 
10,173,000 
84,785,487 

124,697.363 

6,197.823 
199,678.347 
205.876,170 
~ 

226,339.8t9 
406 
~ 

6.694,125 
193.291.362 
217.560,333 
417.5~ 

5,871.614 
6,978,798 

tO, 115.731 
~ 
68.878,125 

529.848 
69.4õ7]7j' 

736,260.161 
ReserVA de Equalizaçilo - Resultante da 

Correção Monetária 1,281.483,26.!i. 
Total do Passivo 

a) DERMIVAl OLIVEIRA SOUZA 
Conl.dor C,R.C, - SP 55,772 

4.22235' 

450,717,586 

2.263,025,126 

525.232.689 
36.196.359 

3,279.394.116 

206,210,233 

2,776.224 

2.017.743.427 
5.506.124.000 

co 
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DEMONSTRAÇAO DO RESULTADO PARA O EXERCICIO FINDO 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1986 
EM CRUZADOS - CENTAVOS OMITIDOS 

OPERAÇOES COM COOPERADOS 
PROVENTOS 

Contribuições de serviços sobre 
vendas de produção de cooperados 

Contribuições de serviços na distribuição 
de mercadorias a cooperados 

Outras contribuições 
Total 

CUSTEIOS 
Operacionais 

Pessoal 
Gastos Gerais 
Depreciações 

Administrativos 
Conselho Fiscal 
Honorários de Diretores 
Pessoal 
Gastos Gerais 
Depreciações 

Menos: Custeios aprOpriados. operações 
com não cooperados 

Sub· Total 
Encargos Financeiros. menOs 

ressarcimento de Cz$ 682.810.702 
Total 

RESULTADO DE OPERAÇOES COM COOPERADOS 
ANTES DOS AJUSTES DO PROGRAMA DE 
ESTABILIZAÇÃO ECONOMICA - Dl N.' 2.284/86 

AJUSTES DO PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO 
ECONOMICA - DL N.' 2.284/86 

RESULTADO DE OPERAÇOES COM COOPERADOS 
RESULTADO DE OPEAAÇOES COM NÃO 

COOPERADOS - LEI 5.764, ARTIGOS 85 E 86 
Resultado antes do Imposto de Renda 
Menos: Imposto de Renda 

RESULTADO DO EXERCICIO 
APROPRIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO: 

Reserva Legal - 10% 
Fundo de Assistência Técnica. Educacional e 

Social - FATES - 5% 
Fundo Especial - 10% 
Juros sobre Capital Social - 3% a.a. 
Saldo à disposição da Assembléia Geral 

Sub-Total 
Resultado de operações com não cooperados 

- Lei 5.764. Artigo 87 

526.226.223 
281.030.508 
27,743.834 

1.572.820 
4.305.443 

30.304.028 
14.724.776 

~ 

3.437:074 
(2.907.226) 

6.887.812 

3.443.906 
5.854.641 
2.514.029 

50.177.737 
6ã:ã7'ã.125 

~ 

600.132.657 

293.873.054 
39.828.108 

933.833.819 

835.000.565 

51.268.232 

~ 
863.218.096 

70.615.723 

(1.737.598) 
6'ii:ã'7ã.i2s" 

529.848 
69.407.973 

~ 

As notas explicativas são parte Integrante das demonstrações financeiras, a' GEAVÁSIO TADASHI INOUE a' VAÇUO OGAWA aI DERMIVAl OLIVEIRA SOUZA 
Diretor Presidente Diretor SuperIntendente Contador C.R C. - SP. 55.772 

DEMONSTRAÇAU IJ/\~, r lHI(;fNS F ,\!'LlCAÇOES DE 
PAliA O EXERC1Ctr.l I rrlD() rr-.'1 31 DE DEZEMBRO DE 
EM CRUZADOS - CENTAVOS OMITIDOS 

ORIGENS DE RECURSOS 

Das operações sociais 
Resultado do Exerciclo 
Despesas (receitas' que não afetam o Capital Circulante: 

Depreciações 
Variações monetárias do exigível a longo prazo 
Ajustes do programa de estabilização econômica 

DL n." 2.284/86 do exigivel a longo prazo 
Aumento nas reservas decorrentes das operações 

Aumento do Fundo de Assistência Técnica. Educacional 
e Social - FATES 

Dos Cooperados 
Aumento no fundo de atividades de cooperados 
Aumento de capll.1 

De Terceiros 
Venda de bens do imobilizado 
Ingressos de recursos no exigivel a longo prazo 

Total das origens 

APLiCAÇOES DE RECURSOS 
No realizável a longo prazo 
No ativo -permanente 

Investimentos 
Imobilizado 

Nu ativo diferido 
Por transferência do exigivel a longo prazo ao circulente 
Redução no· resultado de exerciclos futuros 
Distribuição de juros sobre o capitol (f2~1() a,a.) 
Devolução de capital aos cooperados demissionários 
Do Fundo de Assistência Técnica. Educacional e 

Social - FATES 
Em aumento no capital circulante 

Total das aplicaçôes 

VARIAÇÃO NO CAPITAL CIRCULANTE: 

31 DE DEZEMBRO DE 

RECURSOS 
1980 

69.40B73 

50.357.795 
26.983.931 

(1.221.131 ) 
203.192.004 
348.720.572 

~ 

6.880.671 
113.410.993 
120.291.664 

8.817.750 
130.499.122 

~ 
608.383.819 

14018.552 

3.185.788 
353.269.828 

9964.182 
25.291.541 
10298.843 
2.943.874 
2.547.210 

197.071 

~ 
608.383.819 

--mB5 AUMENTO 
Em milnaras 

Em cruzados de cruzeiros 
Ativo Circulante 3.626.066.284 1.445.703.676 2.i8õ:362.608 
Passivo Circulante 3.279.394.116 1.295.698.438 1.993.695.678 
Capital Circulante 346.672.168 160.005.238 185.666.930 

As notas explicaUVB!'4 são parle integfAnte d<is demonstrações financeiras, 

():) 
\,N 



84 



BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1985 (EM CAUZEIAOS! 

ATIVO PASSIVO 

CIRCULANTE CIRCULANTE 
Créditos de Associadas 1 675531 538 

Caixa e Bancos 136 652 642 702 Créditos de Cooperados 
Créditos de Produção 95 191 293806 

Débitos de Cooperados 
Remanescentes de Prestação de Contas 28117142872 
Fundo Rotativo 106467952613 

Adiantamentos à Produção 150 824 908 492 Outros Créditos 2537527345t 255 151 662742 
• pooUng' Despesas de Produtos 80967032141 Instituições Financeiras 
Fornecimento de Insumos 294 273 724 166 Operações de Crédito Rural 836 086 017 202 
Débitos EspeCiais 126130220599 Financiamentos 337419013540 1 173 505 030 742 
Outros Débitos 17028318578 Créditos de Terceiros 
Menos: Provisão para Devedores Duvidosos (12 640 906 505) 656 583 297 471 Fornecedores 148536 968 061 

Antecipação de Clientes 2743652201 
Débitos de TerceirOS Encargos de Folha de Pagamento 44 702 265 326 

Contas a Receber de CUentes 207510457844 Outros Créditos 55979701 081 251 964 586 669 
Recursos Captados para Utilização Futura 312044760416 Créditos do Poder Público 10 637 680 645 
Outras Contas a Receber 66 179 630 181 Total do Passivo Circulante 1 692 934 492 336 
Menos: Provisão para Devedores Duvidosos (5 976 853194) 580357995 247 EXIGrVEL A LONGO PRAZO 

Instituições Financeiras 

Estoques 416469217857 Operações de Crédito Rural 6187654956 
Financiamentos 53 252 267 104 

Valores Antecipados e Outros 62 876 376 883 59 439 922 060 
Provisões 24 296 636 993 

Total do Ativo Circulante 1 852939730160 Outros Créditos S 660 639 792 89397198845 
RESULTADO DE EXERcrCIOS FUTUROS 

REALlZAVEL A LONGO PRAZO 
Receitas Diferidas 13075066 769 

Devedores por Contratos e Outros 3620186259 
PATRIMÓNIO L10UIDO 

Contas de Capital 
Capital 83 900 392 500 

PERMANENTE Elevação de Capital 51340 
83 900 443 840 

Imobilizado Reservas 
Imóveis 63 267 564 462 Reserva Legal 1845095015 

Bens de Uso da Produção 49332 176845 Res.erva para Reforço de Capital de Giro 29474289827 

Bens de Transportes 12166593414 Reserva para Investimento e Imobilização 96897480606 

Bens em Execução 80 777 731 295 128216865448 

Bens de Uso Administrativo 9131 256335 Fundos 
Menos: Depreciação Acumulada (6016494312) Fundo de Assistência Técnica. Educacional 

208 658 828 039 e Soclal- FATES 2402365829 
Fundo Especial 2857122823 

Investimentos 
Fundo de Atividades de Cooperados 3235059906 

8494548558 
Participações em Outras Entidades 2800978290 Resultado do Exercício 

211 459 806 329 Operações com Cooperados 48 490 296408 
Operações com não Cooperados -

3510810544 
Correção Monetária do Ativo Permanente 680 396 088 494 891 855 894 823 lei 5.764. Artigo 87 

52001 106952 
27261296479B 

Reserva de Equalização - Resultante da 
Correção Monetária 680396088494 953 009 053 292 

Total do Ativo 2 74!l415811 242 Total do Passivo 2748415811242 

As notas explicativas são parte Integrante das demonstrações financeiras. 
aI GERVASIO TADASHI INOUE aI VAÇUO OGAWA aI DERMIVAL OLIVEIRA SOUZA 

DIretor Presidente Diretor Superintendente Contador C.R.C.· SP. 55.772 
CO 
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DEMONSTRAÇAO DO f1ESULT ADO PARA O ANO FINDO 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1985 

OPERAÇOES COM COOPERADOS 

PROVENTOS 
Contribuições de serviços sobre vendas de 

prOdução de cooperados 
Contribuições de serviços na distribuição 

de mercadorias a cooperados 
Outras contribuições 

Total 

CUSTEIOS 
Operacionais 

Pessoal 
Gastos Gerais 
Depreciações 

Administrativos 
Conselho Fiscal 
Honorários de Diretores 
Pessoal 
Gastos Gerais 
Depreciações 

Menos: Custeios apropriados a operações 
com não cooperados 

Sub·Total 

Encargos Financeiros, menos ressarcimento 
de Cr$ 685 075 827 326 

Total 

186402169210 
102 420 809 206 
10800940034 

591208134 
1 578008332 

10279512694 
5038420842 

140515022 

RESULTADO DE OPERAÇOES COM COOPERADOS 

RESULTADO DE OPERAÇOES COM NÃO 
COOPERADOS· lEI 5.764, ARTIGOS 85 E 86 

Resultado antes do Imposto de Renda 5827773552 
Menos: Imposto de Renda 

RESULTADO DO EXERCICIO 

APROPRIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO: 
Reserva Legal· 10% 
Fundo de Assistência Técnica, Educacional e 

Social- FATES ·5% 
Fundo Especial· 10% 
Juros sobre Capital Social· 12% a.a. 
Saldo à disposição da Assembléia Geral 

Sub-Total 

Resultado de operações com não cooperados· 
Lei 5.764. Artigo 67 

(2316963008} 

4849029640 

2424514820 
4121675195 
2943873668 

34151203085 
48 490 296 408 

3510810544 

(EM CRUZEIROS) 

210830587062 

222 644 206 189 
10 040 885 953 

443515679204 

299623916450 

11 627 665 024 

(55 359 260 369) 
261 892323105 

133 133059691 
395 025 382 796 

48 490 296 408 

3510810544 

52001 106952 

52001 106952 

As notas explicativas são parte Integrante das demonstrações financeiras. 
a) GERVASIO TADASHIINOUE aI VAÇUO OGAWA al DERMIVAL OLIVEIRA SOUZA 

Diretor Presidente Diretor Superintendente Contador C.R.C.· SP. 55.772 

DEMONSTRAÇAO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS 
PARA O ANO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1985 

ORIGENS DE RECURSOS 

Das operações sociais 
Resultado do Exercício 
Despesas (receitas) que não afetam o Capital Circulante: 

Depreciações 
Variações monetárias do exigivel a longo prazo 
Aumento nas reservas decorrentes das operações 

Aumento nos fundos 
Aumento no resultado de exercícios futuros 

Dos Cooperados 
Aumento no fundo de atividades de cooperados 
Aumento de capital 

De Terceiros 
Venda de bens do imobilizado 
Ingressos de recursos no exigível a longo prazo 

Total das origens 

APLlCAÇOES DE RECURSOS 

No realizável a longo prazo 
No ativo permanente 

Investimentos 
Imobilizado 

Por transferência de exigível a longo prazo ao circulante 
Distribuição de juros sobre o capital 
Devolução de capital aos cooperados demissionários 
Do Fundo de Assistência Técnica. Educacional e 

Social- FATES 
Em aumento no capital circulante 

Total das aplicacões 

Ativo Circulante 
Passivo Circulante 

Capital Circulante 

1 852 939 73u lOU 

1 692 934 492 336 

160 005 237 824 

4~~ 048 391 137 
414652972430 

84995418707 

IEM CRUZEIROS) 

52001 106952 

16971 328657 
39 796 441 767 
56984081 430 

167 752 958 806 

276025249 
11 948 243 350 
12 224 268 599 

2021929131 
51 304 509 379 
53326438510 

1694322194 
35416772607 
37113094801 

270416760711i 

3 544 473 431; 

1886110079 
152 434 229 754 
34 254 267 862 

1112094264 
125646101H 

917285181i 
75009819117 

2704167607Ui 

AUMENTO 
1 353291 339023 
1 278281 519906 

75009819 117 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO Ffvl 31 DE DEZEMBRO DE 1984 

CIRCULANTE 

Caixa e Bancos 

Débitos de Cooperados 

AdIantamentos à Produção 
• Poollng· Despesas de Produtos 
Fornecimento de Insumos 
Débitos Especiais 
Outros Débitos 

.A.!!.Y.Q 

Menos: Provisão para Devedores Duvidosos 

Débitos de Terceiros 

Contas a Receber de Clientes 
Outras Contas a Receber 
Menos: Duplicatas Descontadas 
Menos: Provisão para Devedores Duvidosos 

Estoques 

Valores Antecipados e Outros 
Total do Ativo Circulante 

REALlZAVEL A LONGO PRAZO 

Devedores por Contrato e Outros 

PERMANENTE 

Imobilizado 

Imóveis 
Bens de Uso da Produção 
Bens de Transportes 
Bens em Execução 
Bens de .Uso Administrativo 
Menos: Depreciação Acumulada 

Investimentos 

Participações em Outras Entidades 

Correção Monetária 

Total do Ativo 

108 403 309 760 
14386119679 

103341195656 
4762017186 
4443253756 

(3 954 443 532) 

57 665 888 352 
12 827 633 946 
(1 026615855) 
(1 700703226) 

12154888524 
8657526562 
3328838692 

15394783096 
2106181004 

(1 566907513) 
40075310365 

569078269 
40 644 388 634 

47603974 608 

231 381 452505 

67766203217 

135931 438344 

16 965 322 463 
499648391 137 

447637249 

180 175 932 846 220 820 321 48Q 

720 916 349 866 
As notas explleatlvas silo parte Il1tegrarite dasdemonst,açÕesflnancelras. 
8) GERVASIO TAOASHIINOUE a) VAÇUO OGAWA 

Diretor Presidente Dlrator Superintendente 

(CENTAVOS OMITIDOS) 

CIRCULANTE 
Créditos de Associadas 
Créditos de Cooperados 

Créditos de Produção 

PASSIVO 

Remanescentes de Prestaç§o de Contas 
Fundo Rotativo 
Outros Créditos 

Instituições Financeiras 
Operações de Crédito Rural 
Financiamentos 

Créditos de Terceiros 
Fornecedores 
Antecipação de Clientes 
Encargos de Folha de Pagamento 
Outros Créditos 

Créditos do Poder Público 
Total do Passivo Circulante 

EXIGfVEL A LONGO PRAZO 
Instituições Financeiras 

Operações de Crédito Rural 
Financiamentos 

Provisões 
Outros Créditos 

RESULTADO DE EXERCrCIOS FUTUROS 
Receitas Diferidas 

PATAIMONIO UQUlDO 
Contas de Capital 

Capital 
Elevação de Capital 

Reservas 
Reserva Legal 
Reserva para Reforço de Capital de Giro 
Reserve para Investimento e Imobilização 

Fundos 
Fundo de AssistênCia Técnica, Educacional 

e Soclal- FATES 
Fundo Especial 
Fundo de Atividades de Cooperados 

Resultado do Exerclclo 
Operações com Cooperados 
Operações com não Cooperados -

Lei 5.764, Artigo 87 

Reserva de Equalização· Resultante da 
Correção Monetária 

Total do Passivo 

34 166 235 287 
2979157521 

17468 ISS 996 
10219383962 

121475788254 
166 544 559 795 

39 702 097 875 
880247250 

8979692039 
6916379815 

25 296 650 947 
11 300 625902 
36597276849 
11481802159 

102232130 

24 799 491 800 
37851 

24199 529 661 

430726220 
2970222184 

32 903 964 423 
36304912827 

1760914895 
1654909321 
1213130775 
4628954 997 

14 143687943 

176 502 630 956 

8} OERMIVAL OLIVEIRA SOUZA 
Contador C.R.C.· SP. 55.n2 

505425328 

64 832 935 772 

288 020 348 049 

56478416989 
4815846292 

414652972430 

48181311 138 

1126823419 

co 
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O ANO FINDO 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1984 

(CENTAVOS OMITIDOS) 

OPERAÇOES COM COOPERADOS 

PROVENTOS 
Contribuições de serviços sobre vendas de 

produção de cooperados 
Contribuições de serviços na distribuição 

de mercadorias a cooperados 
Outras contribuições 

Total 

CUSTEIOS 
Opêraclonals 

Pessoal 
Gastos Gerais 
Depreciações 

Administrativos 
Conselho Fiscal 
Honorários de Diretores 
Pessoal 
Gastos Gerais 
Depreciações 

49 297 739 605 
24424257171 
2659763267 

100728048 
446464243 

2629016136 
1235257337 

30003579 

Menos: Custeios apropriados a operações com 
não cooperados 

Sub-Total 

Encargos Financeiros, menos ressarcimento 
de Cr$ 209 034 333113 

Total 

RESULTADO DE OPERAÇOES COM COOPERADOS 

RESULTADO DE OPERAÇOES COM NÃO 
COOPERADOS - LEI 5.764, ARTIGOS 85 E 86 

Resultado antes do Imposto de Renda 924390281 
(348 863 786) Menos: Imposto de Renda 

RESULTADO DO EXERCICIO 

APROPRIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO: 
Reserva Legal- 10% 
Fundo de Assistência Técnica, Educacional e 

Social- FATES - 5% 
Fundo Especial- 10% 
Juros sobre Capital Social- 12% a.a. 
Saldo à disposição da Assembléia Geral 

Sub-Total 

Resultado de operações com não cooperados -
Lei 5.764. Artigo 87 

1414368794 

707184397 
1 202213475 
1 112094264 
9707827013 

14 143687943 

575 5264~5 

53 392 303 364 

76 387 259 488 
2032199350 

131811762202 

76 381 760 643 

4441469343 

(9742910326) 
71080319660 

46 587 754 599 
117668074259 

14 143687943 

575526495 

14719214438 

14719214438 

As notas explicativas são parte Integrante das demonstrações financeiras. 
al GERV,(SIO TADASHIINOUE a) VAÇUO OGAWA al DERMIVAL OUVEIRA SOUZA 

Diretor Presidente Diretor Superintendente Contador C.R.C. - SP. 55.772 

DEMONSTRAÇÃO DAS OHIGEN~:~ E APLlCAÇÓES DE RECURSOS PARA 
O ANO FINDO EM 31 DE DEZUJ1BnO DE 1984 

(CENTAVOS OMITIDOS) 

ORIGENS DE RECURSOS 

Das operações sociais 

Resultado do Exerclclo 

Despesas (receitas) que não afetam o 

Capital Circulante: 
Depreciações 
Variações monetárias do exigível a longo prazo 
Aumento liquido nas reservas decorrente das operações 
Diminuição na reserva de equalização 

Aumento nos fundos 

Aumento no resultado de exercícios futuros 

Aumento no fundo de atividades de cooperados 

Aumento de capital 

Venda de bens do Imóbillzado 

Ingressos de recursos no ex.igível a longo prazo 

Total das origens 

APLlCAÇOES DE RECURSOS 

No realizável a iongo prazo 

No ativo permanente 
Investimentos 
Imobilizado 

Por transferência de exlgfvel a longo prazo ao circulante 

Devolução de capital aos cooperados demissionários 

Do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social- FATES 

Em aumento no capital circulante 

Total das aplicações 

VARIAÇÃO NO CAPITAL CIRCULANTE: 

Ativo Circulante 
Passivo Circulante 
Cnpftal Circulante 

31 DE DEZEMBRO DE 
1984 ~ 

499648391 137 139189928833 
414652972430 

84995418707 
104111639790 
35 078 289 043 

14719214438 

4481 657680 
21335470000 
24251 766116 
(4249036192) 

60 539 072 042 

1203058534 

628065024 

627129950 

14 243 640 309 

922671476 

13893614359 

92057851 694 

365940614 

252518107 
32405819357 

8607359241 

370416920 

138667791 

49917129664 

92057851 694 

AUMENTO 

360 458 462 304 

310541 332640 
49911129664 

As notas explicativas são parte Integrante das demonstrações financeiras. 

OJ 
'-.O 



90 



BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1!Hl3 

ATIVO CIRCULANTE 

Caixa e Bancos 

Débitos de Cooperados 
Adiantamentos à Produção 
Poollng Despesas de Produtos 
Fornecimento de Insumos 
Débitos Especiais 
Outros Débitos 

llU.Q 

Menos: Provisão para Devedores Duvidosos 

Débitos de Terceiros 
Contas de Clientes a Receber 
Recursos Captados para Utilização Futura 
Outras Contas a Receber 
Menos: Duplicatas Descontadas 
Menos: Provisão para Devedores Duvidosos 

Estoques 

Valores Antecipados e Outros 
Totai do Ativo Circulante 

REALlZAVEl A LONGO PRAZO 
Devedores por Contrato e Outros 

ATIVO PERMANENTE - AO CUSTO HISTóRICO 

Ativo Imobilizado 
Imóveis 
Bens de Uso da Produção 
Bens de Transportes 
Bens em Execução 
Bens de Uso Administrativo 
Menos: Depreciação Acumulada 

Investimentos 
Participações em Outras Entidades 

Ativo Diferido 

Valores em Formação 

Total do Ativo 

7849210378 
3728229421 

20774084924 
1076685990 
1171115307 
(776307 509) 

17 484 677 454 
18 500 000 000 
2796692301 

(64346227) 
(634799128) 

4765651945 
4706305074 
1 121 587403 
2898867378 

561683467 
(765760356) 

13288334911 

421 732494 

78585693 

As notas explicativas anexas fazem jlarte Integrante deste balanço. 

20 444 948 849 

33823018511 

38 082 224 400 

43 163 389 632. 

2376962774 
137890544 166 

76256396 

13 788 653 098 

151 755453660 

a) GERVÁSIOTADASHIINOUE a) VAÇUOOGAWA 
Diretor Presidente Diretor Superintendente 

(CENTAVOS OMITIDOS) 

PASSIVO CIRCULANTE 
Créditos de Associadas 
Créditos de CooperadOS 

Créditos de Produção 

PASSIVO 

Remanescentes de Prestação de Contas 
Fundo Rotativo 
Outros Créditos 

Instituições Financeiras 
Operações de Crédito Rural 
Outras Operações 

Créditos de TerceIros 
Fornecedores 
Antecipação de Clientes 
Encargos de Folha 
Outros Créditos 

Créditos do Poder Público 
Total do Passivo Circulante 

EXIGIVEl A LONGO PRAZO 
Instituições Financeiras 

Operações de Crédito Rural 
Outras Operações 

Outros Créditos de Terceiros 
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS 

Receitas Diferidas 
PATRIMÓNIO LIQUIDO 

Contas de Capital 
Capital 
Elevação de Capital 

Reservas 
Reserva Legal 
Reserva para Desenvolvimento 

Fundos 
Fundo de Assistência Técnica. Educacional 

e Social - FATES 
Fundo Especial 
Fundo de Atividades de Cooperados 

Provisões 
Resultado do Exercício 

Operações com Cooperados 
Operações com não Cooperados - lei 5.764. 

Artigo 87 

Total do Passivo 

12 505 567 860 
814726895 

4390417889 
2161304278 

51 511 628387 
14 164229787 

12349145175 
388773563 

3059823765 
1449787577 

14150000000 
2218876379 

16 368 876 379 
86346228 

9269119600 
27667 

926914726' 

180683089 
539516900 
72~ 

309873258 
258578706 
585400825 

1 153852789 
16696767629 

2500431 309 

349433885 
2849865 194 

aI DERMIVAL OLIVEIRA SOUZA 
Contador C.R.C. -SP. 55,772 

197878274 

19872016922 

65675858174 

17247530080 
1118356340 

104 111 639790 

16455222607 

498758395 

30 689 832 868 
151 755453660 

\..O 
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DEMONSTRAÇÁO DO RESULTADO PARA O ANO FINDO 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1983 

(CENTAVOS OMITIDOS) 

OPERAÇOES COM COOPERADOS 
PROVENTOS 

Contribuições de serviços sobre vendas de 
produção de cóoperados 

Contribuições de serviços na distribuição 
de mercadorias a cooperados 

Outras contribuições 
Total 

CUSTEIOS 
Operacionais 

Pessoal 
Gastos Gerais 
Depreciações 

Administrativos 
Conselho Fiscal 
Honorários de Diretores 
Pessóal 
Gastos Gerais 
Depreciações 

Menos: Custeios apropriados a operações 
com não cooperados 

Sub·Total 
Encargos Financeiros, menos ressarcimento 

de Cr$ 21725126405 
Total 

RESULTADO DE OPERAÇOES COM COOP.ERADOS 

RESULTADO DE OPERAÇOES COM NÃO 
COOPERADOS - LEI 5.764, ARTIGOS 85 E 86 

Resultado antes do Imposto de Renda 
Menos: Imposto de Renda 

RESULTADO DO EXERCrCIO 

APROPRIAÇÃO 00 RESULTADO 00 EXERCICIO: 
Reserva Legal - 10% 
Fundo de Assistência Técnica, Educacional e 

Social· FATES • 5% 
Fundo Especial· 10% 
Juros sobre Capital Social· 12% a.a. 
Saldo à disposição da Assembléia Geral 

Sub·Total 
Resultado de operações com não cooperados • 

Lei 5.764, Artigo 87 

16 275 323 386 
1116618189 
5~0 

40976071 
173354377 

1012899571 
338791862 
~ 

665531226 
(3160973411 

250043131 

125021 565 
212536661 
360283440 

1552546512 
2500431 309 

349433885 

As notas explicatlvas anexas fazem parte Integrante desta demonstração, 

16501 364892 

24 383 215 165 
766066978 

~ 1 650 707 035 

24 013 175 275 

1 568222212 

(3537878458) 
22044 119029 

17106156697 
39 150 275 726 

2500431 309 

349433885 

2849865194 

2849865 194 

a) .GERVASIOTADASHIINOUE aI VAÇUO OGAWA a) DERMIVAL OLIVEIRA SOUZA 
Diretor Presidente Diretor Superintendente Contador C.A.C. - SP. 55.772 

DLMONSTRAÇÁO DAS ORIGENS L I\I'L f( :I\COES DE RECUf1S0S PARA 
O ANO FINDO EM 31 DE DEZEMBHO 111 I 'IH:! 

(CENTAVOS OMITIDOS) 

ORIGENS 

Operações 
Resultado do Exercício 
Mais: Itens que não representam movimentação de 

capital circulante no ano: 
Depreciação apropriada a proventos e custeios 
Acréscimo líquido às provisões decorrente das operações: 

Para Investimentos 
Para Imobilização 
Para desenvolvimento 
Outras 

Recursos gerados pelas operações 
Aumento de cajlital 
Aumento no exlglvel a longo prazo 
Venda de bens do Imobilizado 
Aumento de fundos de atividades de cooperados 
Aumento no resultado de exercicios futuros 
Outras origens' 

APLlCAÇOES 

Aquisição de bens do Imobilizado 
Aumento nos Investimentos 
DeVOlução de capital aos cooperados demissionários 
Outras aplicações 

ACRÉSCIMO NO CAPITAL CIRCULANTE 

O acréscimo no capital circulante é representado por: 

Ativo Circulante 
Passivo Circulante 
Capital Circulante 

SALDOS EM 
31 DE DEZEMBRO DE 

1983 1982 

137890544 166 
104111639790 
33 778 904 376 

38131 711 106 
34106037122 
4025673984 

As notas explicativas anexas fazem parte Integrante desta demonstração. 

2849865 194 

394749230 

5582190066 
1939786762 
2884360505 
1 132987590 

14783939347 
5916343164 

15580516510 
742461 399 
346617733 
308934657 
27727584 

37 706 540 394 

7599225035 
155557682 
114926360 
83600925 

7953310002 

29 753 230 392 

ACRÉSCIMO 

99 758 833 060 
70 005 602 668 
29 753 230 392 

'-.O 
I\) 
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BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1982 

ATIVO CIRCULANTE 

Caixa e Bancos 

Débitos de Cooperados 

Adiantamentos li Produção 
Poollng Despesas de Produtos 
Fornecimento de Insumos 
Débitos Eapeclals 
Outros Débitos 

ATI VO 

Menos: Provisão para Devedores Duvidosos 

Débitos de Terceiros 

Contas de Clientes a Receber 
Outras Contas a Receber 
Menos: Duplicatas Descontadas 
Menos: ProvlsAo para Devedores Duvidosos 

Estoques 

Valores Antecipados e Outros 

Total do Ativo Circulante 

REALlZAVEl A LONGO PRAZO 

Devedores por Contrato e Outros 

ATIVO PERMANENTE· AO CUSTO HISTóRICO 

Ativo Imobilizado 

Imóveis 
Bens de Uso da Produção 
Bens de Transportes 
Bens em Execução 
Bens de Uso Administrativo 
Menos: Depreciação Acumulada 

Investimentos 

Participações em Outras Entidades 

Ativo Diferido 

Valores em Formação 

Total do Ativo 

1 632854641 
1238464 792 
6587306769 
1230368429 

324697520 

6238674534 

(234 922 592) 10 778 769 559 

6565296220 
918668796 

(460026832) 
(197308929) 6826629255 

2331 536770 
1963818890 

412730104 
2006354763 

264757568 
(401 397986) 

6571800109 

266174812 

~ 

13200641427 

1 017857089 

38062571 864 

52375091 

6931 980236 

45046927191 

Ao notas explicativas anexas fazem parte Integrante deste balanço. 
a) Yaçuo Ogawa 

PASSIVO CIRCULANTE 

Créditos de Associadas 
Créditos de Cooperados 

Créditos de Produção 

PASSIVO 

Remanescentes de Prestação de Contas 
Fundo Rotativo 
Outros Créditos 

Instituições Financeiras 
Operações de Crédito Rural 
Outras Operações 

Créditos de Terceiros 
Fornecedores 
Antecipação de Clientes 
Encargos de Folha 
Outro$ Créditos 

Créditos do Poder Público 

Total do Passivo Circulante 

EXIGIVEL A LONGO PRAZO 
Instituições financeiras 

Outras Operações 
Outros Créditos de Terceiros 

RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS 
Receitas Diferidas 

PATRlMONIO LlOUIDO 
Contas de Capital 

Capital 
Elevação de Capital 

Reservas 
Reserva legal 
Reserva para Desenvolvimento 

Fundos 
Fundo de Assistência Técnica, Educacional 

e Social· FATES 
Fundo Especial 
Fundo de Atividades de Cooperados 

Provisões 
Resultado do Exerciclo 

Operações com Cooperados 
Operações com não Cooperados· lei 5.764, 

Artigo 81 

Total do Passivo 

a) Gervúlo Tad811hllnoue 
Diretor Presidente Diretor Superintendente 

(CENTAVOS OMITIDOS) 

64 620 277 

964 081 195 
1 226947186 

840220176 
437497274 3468745831 

19856890141 
4078781503 23 935 671 644 

4415960318 
148711 304 

1264 942 806 
417450868 6247065296 

369934074 

34 106037122 

853640978 
21 Q§J1.!. 874706097 

189823738 

3004 013 700 
17144 

3004030844 

116276587 
290996504 
~1 

220484 383 
203833179 
238783092 
663100654 

5128432581 

644065023 

~ 
6~ 9876380234 

45046927 191 

a) Dermlval Oliveira Souza 
Contador C.R.C .• SP. 55.772 
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DEMONSTRAÇAO DO RESULTADO PARA O ANO FINDO 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1982 

OPERAÇOES COM COOPERADOS 

PROVENTOS 
Contrlbulçõ'es de serviços sobre vendas de 

produção de cooperados 
Contribuições de serviços na distribuição 

de mercadorias a cooperados 
Outras contribuições 

Total 
CUSTEIOS 

Operacionais 
Pessoal 
Gastos Gerais 
Depreciações 

Administrativos 
Conselho Fiscal 
Honorários de Diretores 
Pessoal 
Gastos Gerais 
Depreciações 

Menos: Custeios apropriados a operações 
com não cooperados 

Sub-Total 

Encargos Financeiros. menos ressarcimento 
de Cr$ 8 809 484 345 

Total 

RESULTADO DE OPERAÇOES COM COOPERADOS 
RESULTADO DE OPERAÇOES COM NAO 

COOPERADOS· LEI 5.764. ARTIGOS 85 E 8G 
Resultado antes do Imposto de Renda 
Menos: Imposto de Renda 

RESULTADO DO EXERCrCIO 
APROPRIAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO: 

Reserva Legal • 10% 
Fundo de Assistência Técnica. Educacional e 

Social· FATES • 5% 
Fundo Especial· 10% 
Juros sobre Cllpltal Social· 12% 11.8. 
Saldo /I disposição da Assembléia Geral 

Sub-Total 
Resultado de operações com nllo cooperados· 

Lei 5.164, Artigo 81 

(CENTAVOS OMITIDOS) 

7 134864855 
2855349256 

207264627 

22389 830 
103646197 
526369376 
206619994 

812309 

42082915 
(12624874) 

64 406 502 

32203251 
54745527 

166081644 
'326628099 
644065023 

29458041 

6268295065 

6279895531 
403023600 

129512141961' 

10197478738 

859837706 

(1615049401) 
9 442 267 043 , 

~~,.. 

12307149173 

644065023 

29458041 

673523064 

673523064 

As notas explicativas anexas fazem parte Integrante desta demons.traçllo. 
II CervA.lo Tadashllnoue a) Vac;:uo Ogawa aJ Oermlval Oliveira Souza 

Diretor Presidente Diretor Superintendente Contador C.R.C.· SP.55.712 

DEMONSTRACAO DAS ORIGENS E APllCACÕES DE RECURSOS 
PARA O ANO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1982 

(CENTAVOS OMmOOSl 

ORIGENS 

Operações 
Resultado do Exercrclo 
Mais: Itens que nAo representam movimentação de 

capital circulante no IIno: 
Depreclaçlio apropriada a proventos e custeios 
Acréscimo Uquldo às provisões decorrente das operações: 

Para Investimentos 
Para ImoblllzaçAo 
Para desenvolvimento 
Outras 

Correção monetária sobre empréstimos e financiamentos 8 
longo pralo 

Recursos gerados pelas operações 

Aumento de capital 
Aumento no~ empréstImos 8 longo prazo· novos Ingressos 
Venda de bens do Imobilizado 
Aumento de fundos de atividades de cooperado9 
Aumento no resultado de exerclclos futuros 
Outros origens 

APlICAÇOES 

Aquisição de bens do Imobilizado 
Aumento nos Investimentos 
DlmlnulçAo nos empréstimos a longo prazo 
Devolução de capital aos cooperados demissionários 
Outras aplicações 

ACR~SCIMO NO CAPITAL CIRCULANTE 

O acréscimo no capital circulante 6 representado por: 

Ativo Clrculanta 
Pa9slvo Circulante 
Capital Clrculente 

SALDOS EM 
31 DE DEZEMBRO DE 

1982 

38 062 511 864 
34106 037122 
3956534742 

1981 

11 088 925 093 
13 586 991 838 
3501933255 

613523064 

178264 351 

586401670 
463782609 
316521090 
401 182016 

~ 
2624864 700 

1430905356 
573754 040, 
354 441573 
99567898 

163270174 
10652637 

5257456378 

4426558 527 
123203648 
111471200 
62541162 
79079554 

4802854 891 

454 601487 

ACR~SCIMO 

20 913 646 711 
20 519 045 284 

454 601487 

As notas axpllcatlvas anexas fazem parte Integrante desta demonstraçlio 

'.O 
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BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1981 

ATIVO CIRCULANTE 

Caixa e Bancos 

Débitos de Cooperados 

Adiantamentos à Produção 
Poollng Despesas de Produtos 
Fornecimento de Insumos 
Outros Débitos 

A!lJ!..Q 

Menos: Provisão para Devedores Duvidosos 

Débitos de Terceiros 

Contas de Clientes a Receber 
Outras Contas a Receber 
Menos: Duplicatas Descontadas 
Menos: Provisão para Devedores Duvidosos 

Estoques 

Valores Antecipados e Outros 

Total do Ativo Circulante 

AEALIZAvEL A LONGO PRAZO 

Devedores por Contrato e Outros 

ATIVO PERMANENTE· AO CUSTO HISTÓRICO 

Ativo Imobilizado 
Imóveis 
Bens de Uso da Produção 
Bens de Transportes 
Bens em Execução 
Bens de Uso Administrativo 
Menos: DepreCiação Acumulada 

Investimentos 

Participações em Outras Entidades 

Ativo Diferido 

Valores em Formação 

1479044561 
762616807 

2285842569 
582427778 

(1052654941 

3545526118 
196057521 

(361015212) 
(1081736401 

1090088959 
950352710 
218744961 
516766900 
114197753 

(233 594 635) 
2656556648 

142970964 

~ 

2982419096 

5004 666 221 

3272394787 

5367829920 

548011873 

17175321897 

56475560 

2808453373 

PASSIVO CIRCULANTE 
Créditos de Associadas 
Créditos de Cooperados 

Crédltos de Produção 

PASSIVO 

Remanescentes de Prestaçâo de Contas 
Fundo Rotativo . 
Outros Créditos 

Instituições Financeiras 
Operações de Crédito Rural 
Outras Operações 

Créditos de Terceiros 
Fornecedores 
Antecipação de Clientes 
Encargos de Folha 
Outros Créditos 

Créditos do Poder Público 
Total do Passivo Circulante 

EXIGIVEL A LONGO PRAZO 
Instituições Financeiras 

Outras Operações 
Outros Créditos de Terceiros 

RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS 
Juros Diferidos e Outros 

PATRIMÓNIO LlOUIDO 
Contas de Capital 

Capital 
Elevação de Capital 

Reservas 
Reserva Legal 
Reserva para Desenvolvimento 
Outras Reservas 

Fundos 
Fundo de Assistência Técnica. Educacional e 

Social· FATES 
Fundo Especial 
Fundo de Atividades de Cooperados 

Provisões 
Resultado do Exerciclo 

Operações com Cooperados 
Operações com não Cooperados ·LeI5.764. 

Artigo 87 

(CENTAVOS OMITiDOSl 

48876996 

876 176651 
754721 185 
506509020 
329551521 24669583n 

6983367975 
1313430912 8296798887 

1410748172 
291 275891 
624231625 
193813095 2520068763 

254288795 
13586991 838 

366 166236 

~ 402374246 

112950368 

t 392086700 
17242 

1392103942 

82229954 
260029127 
~ 
~ 

75423658 
174893540 
139215193 
~ 
3~ 

340466337 

126344351 
466810688 5937934378 

-- --- ~50 830 Total do Ativo 20040250830 Total do Passivo ~u 

As notas explicativas aneXOS fazem parte Integrante deste balanço . 

• ) GervMlo Tad ... hl Inoue 
Presidente 

a) Vaçuo Ogawa 
Superintendente 

-_._- _ .. _.- _.-

aI Derml.al Oliveira Souza 
Contador C.R.C.- SP.55.772 
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DEMONSTRAÇÃO DO nESIJLTAIYJ l'An!, O ANO FINDO 
EM 31 DE DEZEMrmo DE f9Hl 

OPERAÇOES CqM COOPERADOS 

PROVENTOS 

Contribuições de serviços nobre vendas de 
produção de cooperado. 

Contribuições de nervlços na dlstrlbulç50 de 
mercadorias a cooperados 

Outras contribuições 
Total 

CUSTEIOS 

Operacional. 
Pessoal 
Gastos Gerais 
Depreciações 

Administrativos 
Conselho Fiscal 
HonorárIos de Diretores 
Pessoal 
Gastos Gerais 
Depreciações 

Menos: Custeios apropriados a operAções 
com nllo cooperados 

Sub-Total 

Encargos Financeiros, menos ressarcimento 
de Cr$ 2 582 449161 

Total 

RESULTADO DE OPERAÇOES COM COOPERADOS 

RESULTADO DE OPERAÇOES COM NAO 
COOPERADOS· LEI 5.764, ARTIGOS 85 E 86 

Resultado antes do Imposto de Rende 
Menos: Imposto de Renda 

RESULTADO DO EXERCICIO 

APROPRIAÇAO 00 RESULTADO DO EXERCrCIO: 

Reserva Legal· 10% 
Fundo de Assistência Técnica, Educacional 

e Social- FATES· 5% 
Fundo Especial· 10% 
Juros sobre Capital Social -12% a.a. 
Saldo à disposição da Assembléia GerAI 

Sub·Total 

Resultado de operações com nlio cooperados· 
lei 5.764, Artigo 87 

3 131 752488 
1389782613 
~ 

11439773 
50051662 

248663651 
80941012 
~ 

203211418 
(768670671 

34046634 

17023317 
28939639 
79625091 

180831656 
~ 

126344351 

!CENTAVOS OMITIDOS) 

3041421940 

2976967083 
228030693 

6246419716 

4633301877 

391625135 

(696 543 288) 
4328383724 

1517569655 
5905953379 

340466337 

~ 

466810688 

466810688 

As notas explicativas anexas falem parte Integrante desta demonstração. 

a) GervAslo Tadashllnoue 
PreSidente 

a) Vaçuo OgAwa 
Superintendente 

a) Oermlval Oliveira Souza 
Contador C.R.C.· SP. 55.772 

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLlCAÇOES DE RECURSOS 
I'ARA O ANO FINDO EM 31 DE DEZErl.1BRO DE 1981 

ORIGENS 

Operações 
Resultado do Exercrclo 
Mais: Itens que não representam movimentação de capital 

circulante no 8no: 
DepreCiação apropriada a proventos e custeios 
Acréscimo Irquldo às provisões decorrente das operações: 

Par. Investlmentos 
Par. Imoblllzaçfio 
Para desenvolvimento 
Par. reposlçfto de estoque 
Outras 

Correçilo monetária sobre empréstimos e financiamentos 
a longo prazo 

Recursos gerados pelas operações 

Venda de bens do Imobilizado 
Aumento de capital 
Aumento de fundos de atividades de cooperados 
Aumento nos empréstimos a longo prazo· novos Ingressos 
Aumento no resultado de exerclclos futuros 

APLlCAÇOES 

Aquisição de bens do Imobilizado 
Aumento no realizável a longo prazo 
Diminuição nos empréstimos a longo prazo 
Diminuição em outros exlgrvels a longo prazo 
Devolução de capital aos cooperados demissionários 
Aumento nos Investimentos 
Outras aplicações 

ACRESCIMO NO CAPITAL CIRCULANTE 

O acréscimo no capital circulante é representado por: 

SALDOS EM 

Ativo Circulante 
Passivo Circulante 
Capital Circulante 

31 DE DEZEMBRO DE 

1981 

17 175321 897 
13586991 838 
3588330059 

1980 

8838205462 
6816898369 
2021307093 

tCENTAVOS OMITIDOSi 

~66 810 68B 

115193754 

6161tO 541 
220065520 
165926835 
201768654 
173 730 3~8 

16707939 
19~ 

231521964 
566157153 

64 163361 
118233103 

~ 
3002165251 

1200 373 777 
6638437 

64 661218 
42119719 
29031261 
44 64~ 370 
27673503 

1435142285 

1 567022966 

ACRESCIMO 

8337116435 
6770093469 
1567022966 

As notas explicativas anexas fazem parte Integrante desta demonstração. 
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BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1980 

ATIVO CIRCULANTE 

Caixa e Bancos 

Débitos de Associadas 

Déblt os de Cooperados 
Adiantamentos à Produção 
Pooling Despesas de Produtos 
Fornecimento de Insumos 
Outros Débitos 

ATIVO 

Menos: ProviSão para Devedores Duvidosos 

Débitos de Terceiros 
Contas de Clientes a Receber 
Outras Contas a Receber 
Menos: Duplicatas Descontadas 
Menos: Provisão para Devedores Duvidosos 

Estoques 

Valores Antecipados 

Total do Ativo Circulante 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

Devedores por Contrato e Outros 

ATIVO PERMANENTE· AO CUSTO HISTÓRICO 

Ativo Imobilizado 
Imóveis 
Bens de Uso da Produção 
Bens de Transportes 
Bens em Execução 
Bens de Uso Administrativo 
Menos: Provisão para Depreciação 

Investimentos 
Participações em Outras Entidades 

Ativo DiferidO 
Valores em Formação 

Total do Ativo 

698 518 649 
255 aoO 162 

1 577 296 131 
310625 761 
(62 847 016) 

893 327 726 
347 842 037 

(128 820 735) 
(56 799 832) 

770 865 587 
464 144 952 
126 308 164 
413 846·864 
69 882 523 

(130 575 036) 

716 473 074 

98 326 594 

~ 

AS notas expllca1ivas .anexas fatem parte Integrante deste balanço. 

a) G.",éslo TadashllnoUé 
Presidente 

168 805 271 

1 468 372 

2 779 393 687 

2 055 549 196 

2 509 903 253 

323 085 683 

6 838 205 462 

49 837 123 

1 822 188 431 

10 710 231 016 

(CENTAVOS OMITIDOS) 

PASSIVO 

PASSIVO CIRCULANTE 
Crédllos de Associadas 
Créditos de CooperadOS 

Créditos de Produção 
Prestação de Contas a Pagar 
Remanescenles de Prestação de Contas 
Fundo Rotativo 
Outros Créditos 

Inslllulções Financeiras 
Operações de Crédito Rural 
Outras Operações 

Créditos de Terceiros 
Fornecedores 
Antecipação de Clientes 
Encargos de Folha 
Outros Créditos 

Créditos do Poder Público 
Total do Passivo Circulante 

EXIGíVEL A LONGO PRAZO 
Instituições Financeiras 

Outras Operações 
Outros Créditos de Terceiros 

RESULTADO DE EXERCíCIOS FUTUROS 
Juros Diferidos e Outros 

PATRIMÓNIO LIQUIDO 
Contas de Capital 

Capital 
ElevaçãO de Capital 

Reservas 
Reserva Legal 
Reserva para DesenvolVimento 
Outras Reservas 

Fundos 
Fundo de Assistência Técnica, Educacional 

e Social·FATES 
Fundo Especial 

Provisões 
ResultadO do Exerclclo 

OperaçOes com Cooperados 
Operações com não Cooperados 

Lei 5.764, Artigo 87 

Total do PaSSivo 

a) Keyro Slmomoto 
Superlntendenle 

325 840 133 
71 590 834 

408 467 519 
257 550 102 
195 076 221 

2 724 919 562 
946 397 595 

302 878 877 
20 674 198 

281 620 833 
125 961 ;)99 

335 888 412 
58 325 729 

542 966 200 
211 609 397 
754 575 597 

42 731 376 
173 003 593 

3 576 518 
219 311 487· 

31 378 476 
50 401 280 
81 779 756 

LQ;!~ 

394 985 771 

43 148 897 
438 134 668 

27 354 938 

1 258 524 609 

3 671 317 157 

1 731 135 307 
128 566 158 

6 816 89B 369 

394 214 141 

74 375 003 

3 424 743 503 
10 710 231 016 

8) Derml.al Oliveira Souza 
Conl.dor C.A.C .. S.P. 55.n2 
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTAriO PAf'~A O /lhl' ! ti mo 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1980 

OPERAÇOES COM COOPERADOS 

PROVENTOS 
ContrlbulçOes de serviços sobre vendas de 

produção de cooperados 
Contribuições de serviços na distribuição 

de mercadorias à cooperados 
Outras contribuições 

Total 

CUSTEIOS 
Operacionais 

Pessoal 
Gastos Gerais 
DepreclaçOes 

Administrativos 
Conselho Fiscal 
Honorários de Diretores 
Pessoal 
Gastos Gerais 
Depreciações 

Menos: Custeios apropriados a operações 
com nao cooperados 

Sub·Total 

Encargos Financeiros, menos 
ressarcimento de Cr$ 685 488 168 

Total 

RESULTADO DE OPERAÇOES COM COOPERADOS 

RESULTADO DE OPERAÇOES COM NÃO 
COOPERADOS· LEI 5.764, ARTIGOS 85 E 68 

Resultado antes do Imposto de Renda 
Menos: Imposto de Renda 

RESULTADO DO EXERClclO 
Reserva Legal· 10% 
Fundo de Assistência Técnica, Educacional 

e Soclal-FATES· 5% 
Fundo Especial· 10% 
Juros sobre Capital Social· 12% a.a. 
Saldo IJ disposição da Assembléia Geral 

Sub-Total 

Resultado de operações com não 
cooperados· Lei 5.764, Artigo 81 

(CENTAVOS OMITIDOS) 

1 455 290 481 
586 868 349 
79 046 649 

4 709 428 
18 973 242 

105 685 513 
42 278 145 

!l§.UJJ 

68 382 918 
(23 234 021) 

39 498 577 

19 749 289 
33 573 791 
38 982 526 

263 201 588 
394 985 771 

43 148 897 

1 272 565 002 

1 342 338 617 
109 751 162 

2 724 654 781 

2 121 205 479 

172 009 239 

(320 570 113) 
j 972 644 605 

357 024 405 
2 329689 010 

394 985 771 

43 148 897 

438 134 668 

As nolas explicativas anexas fatem parte Integrante desta demonstração 

.) 08rv6.1O Taelalhl Inoue 
PrelIldont. 

a) Keyro Slmomoto 
Superlnlendente 

a) oerml.ol Ollvelro Sou •• 
Contador C_R C, . S P 55}72 

DEMONSTRAÇAO DAS ORIGENS E APUCA,CCle::; 
DF r1ECl!I~SOS f'!'\nA O ANO FINDO EM 
:11 DE DEZEMEWl DE 1980 

(CENTAVOS OMiTlOOSl 

Origens 

Operações 

Resultado do Exerclclo 

Mais: Itens que nao representam-movlmentaçao de capital 
circulante no ano: 

Depreciação apropriada a proventos e custeios 

Acréscimo liquido às provisões decorrente das operaçOes: 
Para Investimentos 
Par-. Imobilização 
Para desenvolvimento 
Para reposlçAo de estoque 
Outras 

Correção monetária sobre empréstimos e financiamentos 
a longo prazo . 

Recursos gerados pelas operações 

Venda de bens do Imobilizado 
Aumento de capital 
Aument.o nos emprésllmos a longo prazo - novos Ingressos 
Aumento em outros exlglvels a longo prazo 
Aumento no resultado de exerclclos futuros 

Aplicações 
Aquisição de bens do Imobilizado 
Aumento no realizável a longo prazo 
Diminuição nos empréstimos a longo prazo 
Retorno de resultado aos cooperados 
Devoluçao de capital aos cooperadOS demlsslonllrlos 
~umento nos Investimentos 
Outras aplicações 

Acréscimo no capital circulante 

O acréscimo no capital circulante é representado por. 

Ativo Circulante 
Passivo Circulante 
Capital Circulante 

SALDOS EM 
31 DE DEZEMBRO DE 

1!1.§Q 1979 
8 838 205 462 4 229 885 720 
6 816 898 369 3 361 180 136 
2 021 307 093 868 705 562 

As notas explicativas ane~as falem parte integrante itêsta demonslrAÇaO 

438 134 868 

54 298 613 

583 730 467 
314 097 907 

76 357 178 
154 299 642 
97 414 618 

5 588 480 
172~ 

87 646 367 
288 535 855 
167 895 817 
34 034 012 
20 976 360 

2 323 007 964 

998 081 672 
14 056 675 
83 764 542 
18 787 243 
15 683 792 
25 590 649 
16 219 700 

170 406 473 

152601 511 

ACRÉSCtMO 
4 608 319 742 
3 455 718 231 
1 152 60t 5t1 
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BALANÇO GERAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1979 

U!J!...Q. 
ATIVO CIRCULANTE 

Caixa e Bancos ............ . 
Titulos e Valores Mobiliários 
Débitos de Associadas .•. . ............. . 
Débitos de Cooperados 

Adiantamentos 11 Prod.ução 

Poollng Despesas de Produtos .. 
Fornecimento de Insumos ......... . 
Outros Débitos .......................... . 

Menos: Provisão para Devedores Duvidosos .. 

Débitos de Terceiros 
Contas de Clientes a Receber ........... . 
Outras Contas a Recebêr .•.................. 
Menos: Duplicatas Descontadas ............ ,. 
Menos: Provisão para Devedores Duvidosos 

Estoques 
Mercadorias ..... , .. , ....... , ... , .. , .... ,. 
Produção de Cooperados , ............ . 
Embalagens ...... , .. , .. ".,., ...... , .. . 
Importação em Andamento ., ... ,. 

Valores Antecipados 

Total do Ativo Circulante 

REALlZAVEl A LONGO PRAZO 
Devedores por Contrato .. 
Outros Débitos , ..•..... 

ATIVO PERMANENTE - AO CUSTO HISTóRICO 
Ativo Imobilizado 

Imóveis ... ,., ...................... . 
Bens de Uso da Produção , ..... , .... ,. 
Bens de Transportes .... , .. , .•... , ... , ..... . 
Bens em Execução ......... , .............. , , 
Bens de Uso ·Admlnlstratlvo .......... . 
Menos: Provisão para Depreciação .,. 

Investimentos 

Participações em Outras Entidades 

Ativo Diferido 
Valores em Formação 

Total do Ativo ., ......... . 

521664846 

123232628 
644447053 
'5'210'72 
(28827107) 

785296957 
114046213 

(123371639) 
(19857760) 

941276217 
46531805 
51 940221 
66290~11 

29181845 
6596603 

444463716 
219684578 
66655501 

107857809 
42317519 

(85625832) 

795353351 

72735745 

4715766 

As notas explicativas anexas fazem parte Integrante deste balanço. 
8) Gerváslo Tadashl Inoue 

Presidente 

780576700 
37394 753 
2684399 

1411727594 

756113771 

1 106044654 

135343849 

4229885720 

35718448 

872804862 

5138469030 

PASSIVO 

PASSIVO CIRCULANTE 
Créditos de Associadas 
Créditos de Cooperados 

Créditos de Produção ... 
Prestação de Contas a Pagar 
Remanescentes de Prestação de Contas 
Fundo Rotativo 
Outros Créditos ... 

Créditos de Terceiros 
Bancos Operações de Crédito Rural . 
Bancos Outras Operações ... . 
Fornecedores ., .......... . 
AnteCipação de Clientes .... ,. 
Empréstimo Projeto Cabal 
Outros Créditos ....... , ..... . 

Créditos do Poder Público , ... ,. 

Total do Passivo Circulante 

EXIGIVEL A LONGO PRAZO 
Créditos de Terceiros 

Bancos Outras Operações 
Outros Créditos 

RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS 
Juros Dlferldos e Outros 

PATRIMÓNIO LIQUIDO 
Contas de Capital 

Capital .. ,." ... , ... , .. .. 
Elevação de Capital .... . 

Reservas. Fundos e Provisões 
Reserva Legal ...... , .......... . 
Reserva para Desenvolvimento 
Outras Reservas ... ,., .... , ..... . 
Fundo de Assistência Técnica, Educacional e 

Social - FAT.E.S. .. 
Fundo Especial 
Provisões 

Resultado do Exerclclo 
Operações com cooperados ..... 
Operações com não cooperados - Lei 5.764, 

artigo 87 

Total do Passivo ...... . 

(CENTAVOS OMITIDOS) 

2B8 979 885 
47617422 

174217657 
88440836 
86038231 

1862484842 
54906942 

456446 123 
80978245 
45813257 
89149220 

246 188655 
24291719 

330781000 
89462054 

420243054 

26310330 
106022561 

3576518 

23553084 
23261 350 

673725201 

856449044 

164210468 

13161572 

177372 040 

16890214 

685294031 

2589778629 

68563001 

3360525875 

270480374 

53398643 

1454 064138 

5138469030 _._---
aI Kayro Slmomoto 

Superintendente 
a) Tadaca Uemura 

Contador C.R.C. 10.148 - S.P. 

I--' 
O 
\.N 



DEMONSTRAÇÃO DE FH:SUUADO PARA O ANO FINUu 
EM 31 DE DEZEMBFlO DE 1:3'19 

(CENTAVOS OMITIDOS) 
---------------- ------~-~. 

OPERAÇOES COM COOPERADOS 

PROVENTOS 

Contríbuições de serviçOs sobre vendas de produção de 
cooperados" .", ." "~o """"'_ • , ••••••• < 

Contribuições de sp-rvlços na distribuição de mercadorias tt 
cooperados ",'" . 

Outras Contribuições 

Toral 

CUSTEIOS 

OperIJCiOnSlfJ 

Pessoal .. " .. 
GaS10S Gerais 
Depreciações , 

Administrativos 

Conselho Fiscal 
Honorários de Diretores 
Pessoal ., .' 
G;a;stos Gereis 
Depreciações 

Menos: Custeios apropriados a operações com não 
cooperados 

Sub·Tolal 

Encargos Financeiros, menos ressarcimentos de 
CrS 240452514 

TOlal 

RESULTADO DE OPERACOES COM COOPERADOS _ 

RESULTADO DE OPERAÇõES COM NAO COOPERADOS - LEI 
5.764, ARTIGOS 85 E 86 

Resultado antes do Imposto de Renda 
Menos: Imposto de Renda 

RESULTADO DO EXEACfCIO 

ReserVEI legal _ tOnj(l ,.""'" •.•.•••• ,.,." •. ".,.' 

Fundo de Assistênc18 Técnica, Educacional e Social 
F .A,r,f,S, - 5% '" 

fundo Especial -- tOO/., " 
Juros sobre Capital SociDI ".. .."",. 
Saldo à disposição d. Assembléia Geral 

Sub,Total . _ _ _ _ .. __ . . _____ . _ .. _. _ ... _ ., . _ .. , . 
Resultado de operações com nAo cooperados - lal 5.164, 

artigo 81 

653692494 
336 106 72. 

16613282 

2 26f 776 
n 193 9f8 

57323887 
21 300 15f 

460707 

20248572 
(70870001 

f6 421 047 

8 210 523 
13957890 
26572884 
99 048124 

164 210 468 

13 161 572 

As notas eKpllcatlvas anexas faz:em parte Integrante desta demonstração, 

a) Co,.,"I. rad •• hl lnou. a) Key,o Slmom.to a) Tada •• Uemu,. 

553132201 

64303646f 
51 556609 

f 248325271 

f 006612497 

90540439 

(f55 083 5701 

942069366 

142045437 

f 084 114803 

f64 2fO 468 

f3 161 572 -----

f77 372 040 

Presidente Superintendente Contador C.R.C. 10.148 -: S_P 

I 

. iS E AI'LlCll.l;OES DE 
;uU Uvl 

DEMONSHiAÇAO UI\S /. Jili' 

HECUriSO::; PAHA O /\i'~1) ; i 

31 DE DEZEMBRO DEI:I!:I (CENTAVOS OMITIDOS) 

Origens 
Operações: 

Resultado do bordeio . .' , , , 
Mais: itens Que nao representam mOllinHHHiiçilo de cflpital 

círcullnto no ano: 
Depreciação apropriada a proventog e cu!;teIO~ 
Acréscimo liquido às provisões decorrenl'iS dus operacões 
Correção monetária sobre ernpréstunos t~ finunclamentos 

8 longo prazo 

Venda de bf:!ns do Imobilizado . 
Aumento de capital . . .. " .... 
Aumento no!=} empréstimos tl longo pritw ~". nÚ\los ingre~sos 
Aumento no resultfldo de c.kercicios futuros 
Dlminuiçâo no realLtável a longo prato 

Aplicações: . 
Aquisição de bens do Jmobilizado 
Diminuição nos empréstimos a longo prato 
Diminuição em outros exigíveis a: longo ptHZO " 
Retorno de resultado aos cooperados .. ., ..' 
Devolução de capital aos cooperados demissionários 
Devolucão de capital rotativo aos cooperados 
Aumento nos Investimentos . 
Outros aplicações 

Acréscimo no capital circulante , 

O acréscimo no capital circulante é representado por: 

SALDOS EM 

1919 1918 

Ativo Circulante 

Caixa e Bancos ." .. " .... 780576700 536 8f3 f65 
Títulos e Valoros Mobiliários 31394 753 87935808 
Débitos de Associadas . 2684399 f 899886 
Débitos de Cooperados ,. f 4fl 727591 837377 952 
Débitos de Terceiros 756113771 449521 464 
Estoques .. ".,.,. 1 f 06044654 620541 228 
Valores '«ntedpados f35 343 849 89258733 ----- -----

4229885720 2623348236 -----
Passivo Clrculanlé 

Créditos de ASSOCiadas 16 890 2f4 13043510 
Créditos de Cooperados 68529403' 525100418 
Créditos de terceiros .,. , 2589778629 f 720937768 
Créditos do Podar Público 6856300f 32979876 ----- -----

3360525875 2292061 572 -----
Capital Circulante 869359845 33f 286664 

As 'nõtas' expliêáúvas---áõéxas' faiem parte Integrante deste ·'demônstrat;ão. 

171372 040 

32540551 
390832563 

f '37393 

60' 882553 

44935700 
no 297 f41 
129737366 
19427858 
2f 599 081 

"27879105 

2836220f4 
33652412 
f O 472 338 
10967642 
10 758 944 
4442036 

34966641 
924237 

389806524 

538-073 18f 

VARIAt;:Ao 

243763535 
(5054f 0551 

164 5f3 
574349642 
306592307 
485503426 
46065 116 

t 606537484 

3846704 
160 193813 
868840861 
35 Sll3 125 

1 OSll464 303 

1--1 
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Balanço geral levantado em 31 de dezembro de 1978 (CENTAVOS OMITIDOS) 
.'-,--_ .. _-----_.,~-----------

A TlVO CIRCULANTE 
Caixa .. ". 
Bancos ............ . 
Débitos de Associadas 
Débitos de Cooperados 

Adiantamentos à Produção. . 

~ 

Pooling Despesas de Produtos 
Antecipação de Financiamentos Banc~rios 
Bens por Remissão de Dividas 
Débitos Especiais 
Outros Débitos ... 
Menos: Provisão pare Devedores Duvidosos 

Débitos de Terceiros 
Contas de Clientes á Receber 
Outras Contas a Receber 
Menos: Duplicatas Descontadas 
Menos: Provisão para Devedores Duvidosos 
Títulos e Valores Mobiliários .. 

Estoques 
Mercadorias 
Produção de Cooperadas 
Embalagens .............. . 
Importação em Andamento 

Valores Antecipados 
Valores em Formação 
Despesas Antecipadas 
Valores a Recuperar 

Total do ativO circulante 

REALlZAVEL A LONGO PRAZO 
Devedores por Contrato ... 
Depósitos F.G.T.S. e Outros 

ATIVO PERMANENTE 
Ativo Imobilizado 

Imóveis .. 
Bens de Uso da Produção 
Bens de Transportes 
Bens em Execução .. 
Bens de Uso Administrativo 
Menos: Depreciação 

Investimentos 
Participações em Outras Entidades 

Ativo Diferido 
Valores em Formação 

Total do ativo 

413271909 
81 436285 

2731·12815 
9934292 

46066821 
28991717 

(15 t 12 047) 

420846841 
76200256 

(33460399) 
(f 1 621 593) 
87935808 

501212483 
57871153 
23155675 
38301317 

53356017 
28730398 
7172318 

50896985 
3033069 

336963118 
139 184958 
40968564 
79192510 
29495358 

(58194974) 

567609534 

37169104 

2902343 

• As notes expflcatlvas anexas falem parte Integrante dêS to balanço., 
a) Oerv6slo Tod •• hl Inoue 

Presidente 

18641396 
518171 769 

1899886 

838301 792 

539980913 

620 54t 228 

89258733 

2626795717 

53930054 

608280981 

3289006752 

PASSIVO 
PASSIVO CIRCULANTE 

Créditos de Associadas 
Créditos de Cooperados 

Créditos de Produção 
Prestação de Contas a Pagar 
Remanescentes de Prestação de Conta. 
Fundo Rotativo ................. . 
Cooperados Contas de Antecipação 
OlJtros Créditos .. 

Crédito. de Terceiros 
O.ocos Operações de Crédito Rural 
Sancos Operações Especiais - BNCC 
Bancos Operações Especiais - Outros .. . ... 
Bancos Operações de Investimentos - BADESP 
Bancos Operações de Investimentos - Outros 
Bancos Outras Responsabilidades 
Fornecedores ... 
Outros Créditos .. 

Créditos do Poder Público 
Total do passivo circulante 

EXIGIVEL A LONGO PRAZO 
Créditos d. Terceiros 

Bancos Operações Especiais - BNCC ....... . 
Bancos Operações de Investimentos - BADESP 
Bancos Operações de Investimentos - Outros 
Outros Créditos ............ . 
F G.T S. e Outros 

RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS 
Juros Diferidos ..... . 
Outros ...•............... 

PATAIMONIO LlOUIDO 
Contas de Capital 

Capital ............. . 
Elevação de Capital 
Capital Rotativo .... 

Reservas 
Reserva Legal ............... . 
Reserva para Desenvolvimento ..... 
Fundo de Assistência Técnica. Educacional e 

Social - F.A.T.EcS. 
Outras Reservas ... 

Fundo Especial 
Provi sões " 
Resultado do Exercfclo 

Operações com cooperados 
Operações Com não cooperados - Lei 5.764. 

artigo 87 

Total do passivo 

276621 836 
41 114721 
88349316 
57867250 
11 681 291 

__ 4..9~?2~~ 
1 285246 (f 02 

9273848 
38728546 
4186241 

16899243 
25289469 

271 163002 

...2~~ 

91 667542 
4443687 

52855 139 
30521 945 
_43~ 

33348201 
622584 ------

223 394 400 
50581630 
4316272 

__ ~.!l292 302 

15650531 
84424501 

12828868 
3576518 

116480418 
-j42Ô052I 

25(4§Iõ5T 

t06 597 993 

4211685 
-1-10809678 

a) T adaee Uemu". 

13043510 

525100418 

1 720937 7r.a 
32979876 

2292061572 

183730425 

33970785 

779243 970 
3289006 752 

a J Ké)'ro Slmomoto 
Supp-rln'l:9ndente Contador C.R.C. 10,148 - S P 
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Demonstração de resultado para o ano findo em 31 de 
dezembro de 1978 
___________________ -'-(C_ENTAVOS OMITIDOS) 

OPERAÇOES COM COOPERADOS 

Proventos 
Contribuições de serviços sODre venda$ de produção 

de cooperados ............................... . 
Contribuições de serviços na distribuição de merca· 

darias à cooperados ' .. 
Outras Contribuições 

Total 

Custeios 
Operacionais 

Pessoal 
Gastos Gerais 
Depreciações 

Administrativos 
Conselho Fiscal 
Honorários de Diretores 
Pessoal 
Gastos Gerais 
Depreciações 

Menos: Custeios apropriados a operações com não 
cooperados 

Sub-total 

Encargos Financeiros, menos ressarcimentos de 
Cr$ 131222458 

Total 

RESULTADO DE OPERAÇOES COM COOPERADOS 

RESULTADO DE OPEAAÇOES COM NAO COOPERADOS 
- lEI 5.764. ARTIGOS 85/86 

Resultado antes do Imposto de Renda 
Menos: Imposto de Renda 

RESULTADO DO EXERCfCIO 
Reserva Legal - 10% . . • . . . .. . ..... 
Fundo de Assistência Técnica. Educacional e Social 

- FAT.E.S. - 5% .. . 
Fundo ~speclal - 10% ........ . 
Juros sobre Capital Social ..... . 
Saldo à dispOSição da Assembléia Geral 

Sub·total .......... . 
Resultado de operações com não cooperados - Lei 

5.764, Artigos 85{86 

413351 151 
213497858 

10264746 

1219538 
5318131 

40072603 
11910366 

561172 

6016693 
(1805008) 

10659799 

5329900 
9060829 

16050504 
65496961 

108 591993 

4211685 

As notas explicativas anexas fatem parte Integrante desta demonstração, 

a} Gervátio rada.h' 'nou. a} Tadace UemUt8 

362203008 

449393 118 
20606207 

~32 202 333 

631113755 

59081810 

(98318386) 

597877179 

127727161 

725604 340 

106597993 

4211685 

110809678 

Presidente 
8) Keyro Slmomoto 

Superintendente Contador C.R.C. 10.148 - S.P. 

Demonstração das origens e aplicações de recursos para o 
ano findo em 31 de dezembro de 1978 

(CENTAVOS OMiTiDOS) 

Origens 

Operações: 
Resultado do exercicio ... 
Mais: itens que não representam movimentação de recursos no ano 

Depreciação ....... . . . . . . . . . . . . . .. .......... . ..... . 
Acréscimo líquido às provisões decorrentes ria. operações 

Venda de bens do inwbílilado 
Aumento de copital , ' , 
Aumento nos empréstimos a longo prazo ~ novos ingressos 
Aumento em outros ey,iÇJlveis 9 longo prazo 
Aumento no resultado de exerclcios futuros 
Outras origens 

Aplicações: 
'AqUisiçâO de bens do Ilnobíljzado ". 
Aumento no realilável " longo prazo ... . . . . . . . . . . . . . . . . 
Diminuição nos empréstimos a longo prazo. por amortizações e trans· 

ferênclas para curto prazo ..... . 
Devo1ução de capital aos cooperados demiSSIOnários 
Outras aplicações 

Acréscimo no capital circulante 

o acréscimo no CApital circulante é representada por: 

SALDOS EM 

1978 1977 

Ativo Circulante 

Caixa e Bancos 536813165 289219563 
Débitos de Cooper~d!)s 83830! 792 1064054316 
Débitos de Terceiros 539980913 435201 540 
Estoques ......... 620541228 372 123 593 
Valores Antecipados e Outros 91 158619 70913516 

2626795717 2231512528 
-----

Passivo Circulante 

Créditos de Cooperados 525100418 842759264 
Créditos de Terceiros 1 720937768 1 114081122 
Outros Créditos 46023386 29486258 

2292061572 1986326644 

Capital Circulante ~.234 734 145 245185884 

110809678 

10 825 918 
79649661 

201285257 

48871 346 
74161431 
41832 186 
23603602 
12081009 
11 588030 

413422861 

225946299 
30036354 

48348415 
1575425 

11 968 107 

323874600 

~ 

VARIAÇAO 

247593602 
(225 752524) 
104779373 
248417635 
20245103 

395283189 

(317658646) 
606856646 

16537128 

305734 928 

89548261 
-~ 

f-A 
O 
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~ 1-Situaç40 patrimonial- Geral-l.OOO empresas -1980/86 - CzS mllhlJes 

/ttmI 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Atil'O dtaúlZlfle 2.863 ~ $.621 10.686 30.396 ]07.816 363.384 664.536 

Düponil'd 192 389 887 3.39] 11.694 44.64$ 86.047 ==.., 11 N!t:ebtr 
UP/8 1.945 3.$43 9.395 30.402 96.336 194.942 
1.066 2.JJ1 4.220 J1.664 42.312 /44.856 260.366 

COIflJ'(Jlad4s e coli;r;r:dt# 15 76 171 698 J.499 10.410 5.068 
A~fi-tcd_ 83 189 301 1.144 8.361 22.288 56.091 
TltuJo'lI réceber I 22 552 2.844 7.008 5.257 
Outro, "tl_ ciradallt/lS 398 905 1.542 3.552 10.704 37.841 56.765 

AtiI'O ",,,lizQwl,, 1<N\gO p_ 848 2.329 5.141 16.222 53.937 205.480 $58.489 
~'olllJlPItlZO 8 10 25 230 288 359 1.103 

ttU""'= 205 406 417 U88 4.635 12/.968 22.551 
Contn:Jll1di1ie . flp 426 M9? $70 1.199 3.611, 26.952 27.883 
Aplica;4es fDwti:dNllp 50 123 3.146 11.114 40.239 . 42.081. 240.918 
TltuJo,,, TeC$M' lI!. 13 32 JI5 748 525 
Outro. TetllizQl'd" Ip 159 593 970 2.459 5.048 13.372 65.509 

AtiI'O pe"",,_e 6.868 15.352 34.198 109.544 383.797 1.306.164 '2.404.084 
InPettiml:nto$ ~ 1.444 3.285 1.892 '24.338 100.358 349.516 103.333 
AtiI'O lmobiliudo liquido 4.990 10.995 24.188 76.345 252.911 842.061 1.515.994 
AtiI'O diferido 434 1.012 2.106 8.843 30.401 lU.406 l/U.757 
Outro,lIti_ pentUllJellfa 12 15 59 181 O 

TotlZl do _ "'111 10.579 23.302 $0.625 156./62 545.5$0 1.875.028 3.427.109 
/'Iltsho ciradlfllle 2.577 5.3U ,9.962 3J.4/U dg~~i~ 368.557 ,7U.393 
F~ 598 1.209' 2.381 8.356 74.038 130.020 
Controllldil.e ~ 30 /U 193 600 2.078 7.983 14.385 
F"l'fIUIdtzmentOl 9$0 /.836 3.388 12.813 42.900 172.18:2' 338.344 
V"/on:r,, ucolluJo ... ptItIII' 9$5 1.771 3.962 9.644 3J.l22 111.131 ,217.343 
~_ci'Cldanll. 44 421 38 , 7/ J.338 3.223 1/.301 

l'ia#1'O 1'd,,1o_ pnuIi 3.072 6.904 15.662 $0.,723 164.646 550.539 849.768 
Fornt«dora Io~ /INID • 29 92 246 320 $07 
COIttrollldil. e co igpdu Ip 49 83 200 595 2.685 10.570 25.181 
FintmJ:iIlmellto,'p 2.559 5.274 11.969 . 41.907 129.488 423.603 ' 601.351 
Outro. e:rig(W!Ú IIlp 464 1.547 3.332' 32.227 116.046 222.129 

1'lIItrim6Iüo liquido 4.930 JJ.011 25.001 73.954 279.975 955.932 1.865.948 
Origt>os do ptIlrimônio llquido O O 

CIlpàIll >OciIII 1.8/0 3.638 8.617 19.708 63.285 19].911 110.721 
(-) Ct:pit1l1Í1 'i)(Jliu:r 8 11 316 211 563 17~ ll.893 

Ct:pit1l1 nl"/iz4do 1.801 3.627 8.301 19.431 62.722 191.738 698.828 R ___ 
3.128 1.4$0 16.700 54.523 217.253 764.194 1.167.120 

R ___ deettpit1ll 1.606 4.459 9.621 33.837 131.372 471.504 554.962 
RestnIZ1 de ",,,wz1icí#O 397 4/J . 1.006 5.329 ' 25.667 89.3/J 166.876 
R~delll_ ' 1.166 2.746- 6.410 18.023 69.593 250.437 528.432 

l-I l'rc;IufzOQcu ...... 4J 168 487 2.928 10.110 41.592 83.367 
Ou"." tuerI'G 1$0 262 131 532 ,217 
Total dII, orig ..... 4.930 11.077 ,25.001 13,954 279.975 _ 955.932 1.865.~ , 

Ap&opSel do ptUrim6n1o llquldo 
.Ú86-

' '.11 
1,,>ettimt:fttOl,'inlmcdrrn 1.444' 7.893 24.339 100.3$8 349.516" 703.333 
11mbi1izlldooptftciolt4/ IlqIIido 4.990 10.9" 24.188 76.345 252.971. 842.061 . 1.51S.994 
Diferido . 433 /.071 2.1'1~ , ·8.843 30.401 114.406 . 184.757 

_ Outro, .til'Ol pcl'lrlllml:llJ. 15 59 181· O 
Ct:pit1l1 di: gi,o próprio: -1.937 -4.275 -9.798 -:35.588 -103.820 -350.232 -$38.136 
TotIl1du"~ :: 4.930 11.077 2$.001 73.954 279.975 9$5.932.' 1.865.948 

DemonstnItiV9 de resultado, 
. R~ opcnzciOltlll bnttII • 6.182 12.763 24.584 59.987 . 196.772 683.619 ' 1.623.914 

f-I =: dII TeC$W bnttII 551 1.431 2.812 5.864 20.485 74.$03 187.504 
... R opcTtlciomlllquidtl $.63J 11.332 21.772 54.123 176.287 609.JJ6 J.436.410 
f-I CustOl <IM produtot e setlI/pn 4.120 8.303 16.056 37.786 118.289 402.211 1.045.752 
.. Lw:to /)lUIO , • " • 1.511 3.029 5.716 16.337 57.998 206.905 '39D.658 

(-) Dt:;palllopcnzciOltIlilt '. , 1.546 3.434 8.339 23.371 55.911 164.581 ' 296.010 
• Dape3lll de 1fendIu- 206 402 926 2.272 7.272 28.454 ' 63.920, 

/)apesz. adltlinim!JtiPtIJ S82 153 1.272 3.196 -10.517 43.8Ql 113.714 
/)apesz.jinlzncdnll' , 756 2.269 5.625 11.284 35.744 82.540 105.371 
Olanu de<f'I"JIU optftcloM/It 2 10 516 619· 2.378 9.786 13.005 

f+J ReceittUoperocionllb , ,1S9 264 1.8J8 4.726 22.871) 77.489 ' 100.602 
« ~cioMlllquido , 124 -UI -785 -2.308 24.966 119.813 195.2$0 

f~ 
R .~pe",c""'c/It 11 114 139 -/J -3.634 -7.329 18.158 
RauIudo d4 ~ monetdrl. • 411 1.217 2.854 6.734 5.133 -29.594 -11.254 

... RnulttIdo "n/e< do imposto de mt4a , $46 , 1.190 2.208 4.413 n065 82.890 202.154 
I-} PIOIIitdoptllt:O impollo denndll 121 217 458' 1.257 5.127 18.984 34.291 
," Lucro 1f4ui4o do ut!l'êlcio . 419 913 i.7SO 3.156 21.938 63.906 167.863 
(-I hrticipsçóa e dimibuipSel , . 75 172 381 640 1.687 887 5.086 
.. Lw:to liquido nrIdo ' 344 801 1.369 2.516 20.251 1)3.019" 162.777 

,-';;;Í " '7~ ~ .~~ .• >~ 
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Tllbekj -SitulJÇ4o patrimDnilll-letorqgrfcolll-18empreslls -1980/86 - Czl milMa ,) ~ 

-- 1980 198/ 1982 /983 1984 1985 1986 
Albt> dlcullurte /9 $7 80 2U 6S3 2.598 .1411 
~fnl 1 2 5 20 46 134 729 

~ 7 /5 29 80 266 1.234 .- 2.582 
,,~ l' 12 3$' 70 1$5 907 " ,1.374 

C~,,~ 2 8 8S 16 66 
A~ (iruutcd- 1 5,' 5 26 '1$ 197 
Tltubz"recebu - J 1 U 3 19 
0uJr0s ilfiPOI arada/ll. 1 3 1 21 61 189 444 

AIiPo",~" 1011&0 proo I 5 9 18 70 410 ' 455 ==10
1l&OPI'tUO 

2 2 8 9 38 20 
tIU"rect'~ 88 6 

COIIf1'Dilldt/t e co ' lp I 15 198 169 
ApIiaoçõa f~_lp 4 18 124 
TitI4JoúlJw:"b.e,lp O O 
OuJrosmdimw141p 1 2 6 10 42 68 136 

Adio J::.T1IUlIItnte 31 13 lU 453 1.836 6.222 11.905 
n_i_orf_nceirot 3 8 24 61 238 841 1.471 

A til'() imobilizJ14o liquido 27, 6J 134 365 1.546 .1274 10.092 
Atil'() diferido 1 2 5 12 52 107 336 

, 0uJr0s "tipos JN!T--- 1 1$ O O 
TOI4ldo"ti"",re41 53 115 2S3 682 2.559 9.230 17.771 
huno cin:ulilllle 14 30 67 162 465 1.769 3.636 
F~ 2 4 8 2S 75 321 587 
ContIOl4da • • co%lldt/l 42 6 
FiMrId"men,OI .8 14 J7 87 228 ,791 ,', 1.903 
y~" ",colh.er~ 3 11 22 49 1$9 609 1.130 
~tsiPOld "nta 1 - 1 3 6 10 

hmf!O . 'w1" lofIGO ptrIZI) 6 14 22 66 215 1.070' 1.607 
Fcmecedorel ~ ptrIZI) O 'o 
Conrmllldtlte ~lp 21 45 431, ' 242 
Fin4N:umenzoslp $ 8 12 27 89 227 347 
0utr0I exigl1!dt 11 lp 3 6 10 17 80 411 1.018 

~lIquldo 32 70 lU 452 1.878 6.391 12.528 
~ do I"'frimônio Ifquido . O O 

Cilpibzl -*1 15 29 U 150 561 1.612 .1901 
(-J CllpitIf1l1~ - 1 6' 8J 

CIIpiIItI rea1iZ4do 15 29 6J 150 559 1.606 .1818 
Reu:n« /1. 41 100 302 1.318 4.785 6.110 
R __ d~QlpiUl ,9 27 69 138 1.081 3.109 4.716 
R~de",,,,,,,li<Ipro 2 5 10 11 31 229 406 
R __ deluaOl 5 9 13 67 264 1.001 1.989 

I-J he/rl(zoll"'~ 2' 6 24 60 154 '401 
Outrureu:nc 4 10 ' O 

12.53 ToWdu~nl 31' 70 lU 452 1.878 6.391 
.tplictzçõa do paf1im6llio liqrddD O O 

l,,-'mmto.~ 3 8 24 61' 138 841 1.477 
lmobí1izlldo opetJlci0n41 liquido 27 6J 134 365 1.546 .5.274 ' , 10.092 
Diferido I 2 5 12 52 107 336 
OutrOI"ti_ per""''''''''. 1 15 - 'O O 
CIIpiJIfl de giro prof'io -3 -1 ' 42 169 613 
TOlIll t1Ifupliatçõa , 31 70 lU 452 1,878 6.391 $2.528 

Demonsinúiro de resultado, 
, . RecdfIt optnu:ion41 bndIf 34- 671' 141' 369; 1.260 ' 4.954 13.298 

(.;.} Dedup5a t1If receir« brut/l 1 3 9 30 9S 442 983 
.. RecdfIt optrucionlll 1Iquid4 31 63 132 339 1.165 4.512 12.315 

I-J CusfOl dos prodU/OI uenÍÇOl 13 47 97 236 766 2.902 9.250 
- Lu,aabwln ,., ' 8, 16 $5 103 399 1.610 3.065 
f-J Dt::IpeIl.d opt",donllb 6 11 32 84 308 1.2U· :. 2.249 

De:pt1iIl' d. vendu 1 'I -6 15 36 190 581 
De:pt1iIl' adminàtnzti .. 2 '5 8 18 55 211 626 
~. ji1fII:nctirr# • 2 4 .17 50 200 855 886 
Outru delpetllt optrudoM/S 1 1 17 8 156 

{~ Recmu optrucio"q ,~ 5 20 113 247 338 
.. ' Lucro:J:':cioMI liquido 2 8 39 214 593 ).154 
(~Rmilt It6o-opeTtlckmllil 1 2 1 10 $O lU _118 
I~ Re:ult4do t1If carrepro lftOlIe14rlIl -2 -6 -20 -63 -261 _ -290 
.. Re:ult4do IInta do impóuo de,.". 3 4 9 29 201 496 982 
l-I PnJv_paruoimpoP;oderentllf 2 6 ,41' 107 230 
.. Lucro llquidu do exercido 3 4 7 13 160 389 7,52' 

1-) Itutidp:tçõet e distribuiçõa 1 2 8 1 < 1 
Lucro llquidD reUdo 3 3 6 21 152 388 751 

~ ... ".' 
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Tabela 6 - Situaçfo patrimonial - setor tndustrlal- 743 empresas - 1980/86 - CzI milMez 

/telll 1980 198/ /982 1983 1984 1985 1986 
AtiPO cI,culante 2.283 4.419 8.498 24.420 86.312 288.871 508.426 

Dlspo.f.., 132 281 658 2.127 9.238 34.923 61.m 
Esto!1leI 886 1.651 3.026 7.871 26.020 80.225 163.939 
Dup "'''/4,_b", 876 1.755 '3.4J1 9.627 33.199 112.564 196.463 
Controlodlzs e co/igtldlu 19 36 93 431 1.256 4.157 4.180 
ApliCllÇÓeI flnance/18I 71 131 203 807 6.065 19.026 29.303 
Tllulo •• ,eceb" 20 257 2428 6.070 5.076 
Outro. Iltipo. clrculamu 299· 563- 1.087 2.700 8.106 31.912 47.741 

Afivo TtIlIiz4"e!lllongo pTtlIO 238 715 1.653 5.055 15.028 63.860 124.401_ 
Eúo~1leI JOI1tO pmUJ 7 j 17 209 239 181 801 
Dup ",laSll receber ~ 27 97 388 1.087 2.940 4.871 12.298 
Controlodlzre co/igtl IIp 36 101 351 492 2.219 6.993 15.232 
AplJc4fÕa finllncelTtl.lp 46 116 250 1.741 7.437 41.579 43.018 
Titulo. ti ,ecebe, Ip 13 31 111 652 525 
Outro. realWwd "'p 122 396 634 1.495 2.082 9.584 52.527 

AtiVOtn;,manente ' 4.275 9.595 21.700 71.199 251.618 859.127 1.567.402 
nvutlmento. financeiro, 590 1.380 li~~- 10.461 44.380 160.188 317.492 

Ativo imobiliZJJdo liquido _ 3.357 7.394 53.562 182./82 602.882 1.01)7.166 
Ativo diferido . - 328 621 2.096 7.173 24.994 95.876 152.7# 
Outro, ativo. pernullle1l/u - 10 3 62 181 O 

Totol do "tlvo ,ell' 6.797 U.729 31.851 100.674 352.958 1.211.864 2.200.229 
ItzlSlvo circulante 1.971 4.073 7.656 23.689 74.018 260.872 481.986 

Fo,necedora 461 902 1.910 6.698 18.419 58.433 91.700 
Controlodlz. e Cli/igtldlu 20 56 121 413 1.542 5.270 10.621 
FinanclamentOl 732 1.462 2.643 8.911 29.277 107.827 210.497 
y"loret 4 recolJulr e 41::'J'" 722 1.264 2.945 7.610 24.067 86.394 J66.685 
Outro't:JlSlvo$ cI,cu .mu 42 389 37 51 713 35i~:' 2.483 

I!zlSlPO exig .eI" 1tm,go pro'" 1.990 4.318 9.952 32.716 104.073 547.742 
Fornecedora lo;:,;; prrllO 29 36 87 276 413 
Controlodlz, e co igadiz.,p 18 61 126 373 1.621 7.091 18.IJD 
Financiomell/Dllp 1.599 3.631 8.408 28.217 90.397 302.673 411.47$ 
Outro, exigfl'eÚ .lp 173 686 1.389 4.090 11.968 '12.106 97.746 

Itzlrim4n1o liquido 2.830 6.278 14.243 44.268 114.865 598.646 1.170.501 
Origens do ptllrlm6nlo liquido O 1) 

.CtzpltallOeúJl 1.156 2.142 5.367 11.894 41.900 126.156 462.067 
(-) Ceplto/IZ _li"'" 7 8 248 149 202 - 138 L#9 

Ctzpltol realiZlldo 1.149 2.134 S./l9 - nU5 41.698 126.018 460.618 
RereTIIiU- 1.682 4.1# 9.123 32.523 133.167 472.628 709.883 
R .. 1!TWll de azpltel 992 2.636 5.714 20.340 79.439 294.010 342.901 
Reserwll de nll.wepfo 82 207 460 4.612 22.623 77.828 139.461 
Reruwu de luClOl 634 1.418 3.171 9.180 16.746 131.612 276.992 

(-J PrejuizOQcumulado 27 117 324 1.848 5.997 31.119 49.471 
Outrtl.r~ 96 239 355 277 () 

Toto/dtu""",,.. 2.810 6.278 14.243 44.268 174.865 5~64$ 1.170.501 
Ap/ioIlfÕer do ptltrimónio liquido O 

Inve.ti""""OI flnaflceiror 591 1.180 3.158 10,461 #.380 160.188 $17.492 
. ImobOlZlldo opertlcionalliquido 3.357 7.394 16.436 51.562 182.182 602.882 1.097.166 

Diferido 327 820 2096 7.i73 24.994 95.876 152.7# 
.outro: "'ivo. pertnllfle1l/U 10 :I 62 /81 O 
Capital d. giro pr6prio -1.444 -1.316 -7.457 -26.931" -76.753 -260.481 -396.901 
Totol das "pIi",çõet 2.830 6.278 14.243 44.268 174.865 598.646 1.170.501 

Demonstrativo de reslÚtados 
Receita opemeionrd brut/l 4.399 IU50 17.371 42.387 146.197 495.132 1.172953 

(-) Ded~danceltabrutD 417 1.063 2.365 4.941 18.048 62201 155.981 
= Rece 11 opeTtlcio""r lfquJda 3.982 7.587 15.006 37.446 128.149 431.911 1.016.912 

(-J Cuslordor produtos,IUViÇOl 2. 765 5.460 - 10.611 24.945 79.519 268.506 " 717.059 
- ruao bruto - 1.216 2.126 4.195 12.501 48.610 164.425 299.913 

(-J Derpua.openc/ofll'lt 1.259 2.568 6.506 19.925 39.592 121.561. 219.266 
. Despesa. de _diz, 148 282 616 1.591 5.201 20.805 43.295 

Derpesa. <Jdminirtratiwu 450 493 828 2.214 7.248 31.289 82.508 
Despe ... flnancdnt" 659 1.783 4.811 15.652 25.484 6I.507 83.717 
OutrlZ.derpesa.oper4dO ... 1t 9 251 468 l.'657 7.960 9.686 

1+) Receito,opera.ianalt 67 13$ . 955 3.237 12.538 55.673 81.093 . LuClO operlld01IIl1lfquldo 24 -305 -1.156 -4.187 21.576 98.537 16/.740 
(+J Ruultado. n4o-opeNclonlZ/t 62 98 259 6H -2.246 -8.616 -3.852 

(ij Ruultlldo da correpf(> I1I<mI!ldri/l 105 902 2.265 6.913 -91. -29.798 -21.842 - Resultado fImer do imporlo d. nna. 392 695 l.368 3.370 19.219 60.123 143.75Q 

- f-J ProJlÚi4ó ptlra O imposto dtt~ 101 /63 360 1.016 4.170 16.261 27.583 
- Luao liquido do ex",clcio 291 532. I.0Ó8 2.354 14.869 43.860 116.167 

_1-1 l!zrIic/pi!fÕesediJtribl4çõa 55 126 285 420 1.247 718 3.657 

- Luao liquido TIlido 235 405 723 1.934 13.622 43./42 112510 
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