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Sede - Cafelândia

TEMOS 54 ANOS



Área de ação

 Área de ação: 160.000 ha. 

 88% até 50 ha.



Empresa global



Conceito de cooperativa

Segundo o Código Civil Brasileiro, art. 53 –

“Constituem-se as associações pela união de

pessoas que se organizam para fins não

econômicos”.

É um agrupamento de pessoas para a realização e

consecução de objetivos comuns, sem finalidade

econômica e lucrativa, com personalidade jurídica

própria.



Objetivos das Cooperativas

Melhorar a qualidade de vida e participar do desenvolvimento de sua região.

Estimular a melhoria técnica, profissional e social dos associados;

Representar e defender os interesses dos associados;

Reunir esforços para reivindicar melhoria em sua atividade e comunidade;



Vantagens das Cooperativas

Os direitos e deveres proporciona maior poder dos mesmos;

Proporciona maior poder de negociação dos preços do seu produto;

Aumenta os rendimentos dos associados;

Afasta, ou disciplina a ação dos intermediários;

Proporciona melhores condições de negociação;

Presta assistência técnica, educacional e social aos associados;

Promove melhorias sociais às comunidades;

Cria consciência de grupo e da força que a união e organização podem 
trazer;



Principais problemas nas Cooperativas

Pouca educação cooperativista;

Pouca capacitação em gestão cooperativista;

Lideranças e formadores de opinião não visualizam os benefícios de uma 
cooperativa;

Exigência dos cooperados para obtenção de benefícios imediatos;

Poucos recursos tecnológicos;

Práticas paternalistas e de clientelismo;

Diminuta quantidade de lideranças cooperativistas e envelhecimento dos 

quadros diretivos.



Vídeo - Visão da Cooperativa





Envolvimento e comprometimento da família;

Transparência;

Sustentabilidade;

Solidariedade;

Lealdade;

Ética;

Respeito às Diferenças; 

Responsabilidade; 

Cooperação;

Crescimento contínuo;

Exploração de novas atividades;

Tecnificação e modernização;

Qualidade;

“A força que nos faz crescer juntos”.

Visão da Cooperativa



Exemplo de cooperativa Central



Negócio peixe na COPACOL –
modelo integrado/cooperativo



Unidade de melhoramento genético e 
produção de matrizes



Unidade de produção de alevinos

Safra 2017 – 2018 – 35.000.000 milhões de alevinos

Safra 2018 – 2019 – 53.000.000 milhões de alevinos



Time técnico e de gestão preparado



Qualificação dos Cooperados



Exemplo de propriedades integradas

220 FAMILIAS INTEGRADAS, GERANDO RIQUEZA E 
QUALIDADE DE VIDA



Alojamento de alevinos, alevinos 
juvenis e despesca realizada pela 

Copacol



Industria



Volume de abate média cabeças/dia
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 É daqui que tiramos o nosso sustento!

 Somos responsáveis pelo desenvolvimento de toda uma região!

 Produzimos alimentos para o Brasil e somos conhecidos no mundo 

por essa grande marca que leva qualidade!

 Trabalhamos em uma cooperativa que investe em projetos sociais, 

para crianças e adolescentes porque acredita em um mundo 

melhor!

 Aqui formamos uma família, a família COPACOL...



Essência do Cooperativismo: Enobrecer Gente

PESSOAS: 

Alicerce para o 

sucesso da 

cooperativa 

NEGÓCIOS: 

Sustentação 

econômica da 

organização 

cooperativa 



A Cooperativa que queremos... 

Copacol

Que preza pela 
essência do 

cooperativismo, pelo 
cuidado e 

preocupação com as 
pessoas.

Competitiva no 
mercado e 
promove a 

produtividade e 
resultados.

Que se 
preocupa com a 
propriedade do 

cooperado como 
um todo.

Que promove a 
troca de saberes, 

valoriza e 
respeita as 

particularidades.

Presente na 
comunidade e 

na vida do 
cooperado

Com processos 
e posturas 

simples e ágeis.

Cooperativa de 
referência no 

relacionament
o, processos e 

negócios.



Nossa Essência:

DEDICAÇÃO...

EMPENHO... CAPRICHO...PRUDÊNCIA...

FAZER BEM FEITO...

PLANEJAMENTO ...

Enfim, somos cooperativa e cuidamos de pessoas!

ATENÇÃO...



Porque “Juntos” é a filosofia Cooperativista que une 

pessoas em prol dos mesmos objetivos e resultados!



VÍDEO



Vídeo – Resultado final do trabalho 
cooperativo





OBRIGADO!


