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Criar e disponibilizar soluções e 
oportunidades rentáveis no 
Agronegócio.

Ser referência no agronegócio com
sustentabilidade.

“Nenhum de nós
é tão bom quanto todos 
nós juntos”.

• Responsabilidade Socioambiental      
• Fidelidade 
• Ética 
• Empreendedorismo 
• Competência 
• Geração de Resultados. 

Visão

Filosofi a

Valores

Missão
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Frísia Cooperativa Agroindustrial
Avenida dos Pioneiros, 2324 – Caixa Postal 1101
CEP: 84.145-000 – Carambeí – PR
Fone: 42-3231-9000/Fax 42-3231-9015
www.frisia.coop.br 
Data de fundação: 1º de agosto de 1941
Área de atuação: em todo território nacional.

Registro: 
CNPJ: 76.107.770/0001-08
Inscrição Estadual: 202.00330-30
Junta Comercial – PR: 414.000.430-02         02/05/1955
CECOOP: 122            19/05/1942
INCRA: 833            15/05/1974
OCEPAR: 13            26/06/1972
Alvará de licença: 0296           22/05/1997
Funrural: 78.900.0001

Carambeí 
Matriz
Avenida dos Pioneiros, 2324 – Caixa Postal 1101
Fone: 42-3231-9000

Peças, Insumos e Medicamentos Veterinários
Avenida dos Pioneiros, 2405
Fone: 42-3231-9056 

Fábrica de Rações
Avenida dos Pioneiros, 2324
Fone: 42-3231-9130 

Posto de Combustíveis 
Avenida dos Pioneiros, 2324
Fone: 42-3231-9062

Recria de Novilhas
Fazenda São João – Quinhão 1 – s/n° - Lote 2
Fone: 42-98887-9128

TRR
Transportador, Renovador, Retalhista de Combustível
Avenida dos Pioneiros, 2324 – fundos 
Fone: 42-3231-9000 

Unidade Produtora de Leitões – UPL
Estrada Tainha – Mangabeira, s/n°
Fazenda Santa Cândida - Distrito São João
Fone: 42-3231-9370

Filiais

Matriz
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Imbaú
Armazém Secadores
Rodovia do Café, Km 382 + 600m
Fone: 42-3278-1140

Imbituva
Insumos, Armazém Secadores, Loja Agropecuária 
e Farmácia Veterinária
Avenida Ana Paulina Stadler, 651
Fone: 42-3436-3226

Irati
Loja Agropecuária e Farmácia Veterinária
Rua Trajano Gracia, 347 – Centro 
Fone: 42-3422-9473

Palmeira
Loja Agropecuária e Farmácia Veterinária
Rua Conceição, nº783 – sala B - Centro
Fone: 42-3252-1867

Piraí do Sul
Loja Agropecuária e Farmácia Veterinária
Av. Bernardo B. Milléo, 246 - Centro
Fone: 42-3237-2042

Ponta Grossa 
Armazém Secadores, Loja Agropecuária e 
Farmácia Veterinária 
Rodovia Ponta Grossa – Palmeira, KM 0 - Vila Vendrami
Fone: 42-3219-7050

Unidade de Benefi ciamento de Sementes, 
Insumos e Armazém Secadores
Rodovia BR 376 – KM 495 – s/n° - Cará-Cará
Fone: 42-3219-7095

Ponta Grossa - Unidades Industriais 
Unidade de Benefi ciamento de Leite – UBL
Rodovia PR 151 - Km 316 - Rio Pitangui
Fone: 42-3228-5400

Moinho de Trigo
Rodovia BR 376 – KM 495 – s/n° - Cará-Cará
Fone: 42-3700-2900

Prudentópolis
Loja Agropecuária e Farmácia Veterinária
Rua Coronel João Pedro Martins, 106 - Centro
Fone: 42-3446-6670

Ribeirão do Pinhal
Unidade Florestal
Fazenda Nossa Senhora Aparecida
Estrada para Ibaiti - PR - KM 10, s/n°
Fone: 42-3231-9395

Teixeira Soares
Insumos, Armazém Secadores, Loja Agropecuária
e Farmácia Veterinária
Rodovia Reno João Neves – PR 438 – Km 15,8 - Boa Vista
Fone: 42-3460-1503

Tibagi
Unidade Administrativa / Unidade I
Insumos, Armazém Secadores, Loja Agropecuária, 
Farmácia Veterinária e Benefi ciamento de Sementes.
Rua Ernesto Kugler, 2815 - Centro
Fone: 42-3275-8050

Unidade II
Armazém Secador
Rua Desembargador Mercer Jr., 1075 - Centro
Fone: 42-3275-8095

Unidade III 
Unidade de Benefi ciamento de Sementes e
Armazéns Secadores
Rodovia Francisco Sady de Brito - PR 340 - Km 268 - Bairro 
Povo - Fone: Fone: 42-3275-8081

Posto de Combustíveis
Rua Ernesto Kugler, 2553 - Centro
Fone: 42-3275-8071

Terra Nova 
Loja Agropecuária e Farmácia Veterinária
Entroncamento Vias Vicinais 
TerraNova/Castro – Colônia Maracanã
Fone: 42-3700-2998

Tronco
Loja Agropecuária e Farmácia Veterinária
Rua Principal, nº 420
Fone: 42-3261-1129

Paraíso do Tocantins - TO
Armazém Secadores
Faz. Santa Maria (Gleba 02) Parte Lotes 77, 78 e 79 - Zona Rural 
Rodovia TO 080 - KM 16 - Paraíso/Palmas
Fone: 63-2101-1500
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A Frísia encerra 2017 com um resultado positivo, refl exo de um trabalho intenso para superar os 
desafi os impostos por um cenário ainda delicado, com uma uma política nacional repleta de turbu-
lências e economia instável, apesar da infl ação controlada e juros em baixa. A cooperativa cresceu 
exponencialmente nos últimos anos, e esta crise nos exigiu um pensar estratégico de forma mais 
aguçada para, junto com o associado, trabalhar gestão das propriedades com programas  voltados 
ao controle das atividades, à produtividade e ao gerenciamento dos processos para resultar em 
margens mais ajustadas. Este olhar para frente e força conjunta para enfrentar crises cíclicas no 
agronegócio está no DNA de nossa cooperativa. Sendo a mais antiga do Paraná, podemos dizer 
que temos certa experiência adquirida ao longo de nossa história. Um legado de coragem deixado 
pelos pioneiros, onde, através dos ideais cooperativistas, conseguimos sobreviver a cada tempo. 
Através de nossos valores, expressos em diretrizes, atuamos tanto em nível de cooperado quanto 
na administração da cooperativa, para chegarmos aos números deste relatório. Com expressivos 
2,4 bilhões de faturamento, realizamos mais de R$ 80 milhões em sobras, atingimos a marca de 
R$ 805 milhões em patrimônio e ultrapassamos R$ 2 bilhões em ativos. E isso só foi possível graças 
à confi ança dos nossos associados, a seriedade e comprometimento dos colaboradores e a credi-
bilidade junto aos nossos parceiros de trabalho. Adotamos e seguimos boas práticas, não somente 
para proporcionar bem estar, mas para assegurar que estamos usando critérios rigorosos na ado-
ção de medidas cautelares, para minorar o impacto ambiental de nossas atividades. A inovação 
também foi fator relevante através de oportunidades do uso de tecnologias nas propriedades e na 
forma de automação de nossas indústrias, garantindo uma produção cada vez mais competitiva, 
com  garantia de qualidade superior em nossos produtos, recebendo certifi cações importantes. 
Inovamos não somente nos processos, mas em novos produtos lançados por nossas indústrias, com 
destaque para a marca Alegra, que conquista os consumidores de forma surpreendente. Aliás, 
surpreender foi o mote de 2017. Promovemos a primeira feira de tecnologia digital para o agro-
negócio e a tornarmos uma das mais expressivas da América Latina. Nosso compromisso é mostrar 
para a sociedade novas tendência e a importância do setor para o futuro do planeta.
Apostamos constantemente no potencial de desenvolvimento do cooperativismo, exercendo seus 
princípios de forma plena. Investimos em novas estruturas, iniciando a ampliação de serviços nas 
regiões de expansão no Norte do país, além de consolidar ainda mais as parcerias de intercoope-
ração e novos negócios. Lançamos a Unium, um conceito para representar o aumento na indus-
trialização de commodities das cooperativas de origem holandesa e a consolidação nos mercados 
de lácteos, carnes e grãos, com as marcas Colônia holandesa, Naturalle, Colaso, Alegra e Herança 
Holandesa, respectivamente.
Finalizamos com a sensação crescente de atender às demandas da família de associados, as ex-
pectativas de nossos clientes, os anseios da sociedade e as motivações de nossos colaboradores, 
sempre com ética e transparência, com o importante apoio do Conselho de Administração e Fiscal, 
Comitês, e importante trabalho dos Diretores Executivos e Colaboradores. Afi nal, as estratégias 
só podem ter sucesso se vivenciarmos nossa fi losofi a de que “nenhum de nós é tão bom quanto 
todos nós juntos”.

Mensagem
do Conselho
de Administração
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Organograma

Assembleia
Geral

Diretoria

Diretoria
Executiva

Conselho
Fiscal

Auditoria

Marketing e
Comunicação

Integra
SGI/PE

Gerência de
Serv. e

Logística

Gerência
Negóc.

Pecuária

Gerência
Negóc.
Agrícola

Gerência
Negóc.

Industriais

Gerência
Marketing

Unium

Gerência de
Pessoas

Gerência
Corporativa

Superintendência

Unidade
Industrial de

Lácteos
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20172014

777 795 824 836

2015 2016

Quadro Social

O ano de 2017 começou com 824 cooperados.
Durante o ano tivemos:
- 56 admissões
- 44 demissões
Totalizando 836 cooperados

Cooperados homenageados por tempo de associação em 2017:
Os cooperados que completavam de 25 a 65 anos de cooperativismo receberam homenagens pela 
diretoria da Frísia:

GERALDO DEGGER 
WALTER DEGGER 
HERMAN MAARTEN VAN WESTERING 
WALDIR JOAO NADAL
AIZO NICOLAAS ELGERSMA
OLIVAN LOURENCO
BERNARDO GUILHERME VAN SANTEN
EMILIO EVALDO LOS
WILLIAM VRIESMAN SOBRINHO
LAURO DE JESUS BUTURE
ANNA CHRISTIE DE GEUS
FRANCISCO JOAO DE GEUS
JOSE ALEXANDRE DE ARAGAO
RICARDO JOAO GERMANO DE GEUS
MEINDERT BORG
WILANT VAN DEN BOOGAARD
ANDREAS LOURENCO SCHARATTENER
ANDRE JOAO GERHARDS
TACO ROORDA
JORGE ALBERTO KUHN
ALCEBIADES PENTEADO DA ROSA
ANDREAS LOS
ODIRCE CASPECHAQUE
FUNDAÇÃO ABC
ELIAS TULLIO
GELSON DA ROSA PEDROSO
LOIDES DA ROSA PEDROSO
TEODORO GEORG DEGGER
MAX WALTER TAQUES DE SOUZA KUHN
MARIA APARECIDA DE SOUZA NOLTE
SILVINO KREMER
JAN ERKEL
ANSELMO RIBEIRO DE MATTOS
ROBIN VINK
HAMILTON BARBOZA KRAVUTSCHKE
RONILDA GOMES BONAWITZ
GERMANO CARLOS ENGFER

60

65

PessoasTempo de Sócio

45

40

35

30

25
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Administração Carambeí

Controladoria

Financeiro

Informática

Marketing

Aprendizes

Engenharia

Ambiental

Auditoria Interna

Gestão de Pessoas

Logística

Armazém de Insumos

Armazéns e Secadores

Florestal - Biomassa

UBS

ASTEC

Comercial Agrícola / Compras

Veículos

Fábrica de Ração

Lojas Agropecuárias

Posto de Combustíveis

UBL

Moinho de Trigo

Pecuária / UPL / URN

Ribeirão do Pinhal

Integra

SESMT

Detalhamento por Setor

13
24
13
22
5
40
8
2
2
11
10
43
195
4
46
11
20
2
60
79
25
293
62
70
16
5
8

1.089
Total Frísia

20172014

806 898 983 1.089

2015 2016

Quadro Funcional

288
182

Durante o ano de 2017 foram:

Colaboradores
Admitidos

Colaboradores
Desligados
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Sementes Batavo

Rações Batavo

No mercado há mais de 40 anos, as 
Sementes Batavo levam o 

reconhecimento como “A Semente do 
Plantio Direto”. Sinônimo de qualidade 

e credibilidade entre os clientes.

Acompanhando as linhas de produtos da 
Cooperativa, as Rações Batavo são 
ensacadas em material plástico,
facilitando o carregamento e 
identifi cação dos usuários e 
colaboradores, em uma embalagem 
moderna e com cores que diferenciam 
suas fi nalidades.

Nossos
Produtos
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Produtos da
Intercooperação

A Unium é o resultado da convergência de valores e princípios das cooperativas 
Frísia, Castrolanda e Capal. É fruto da profunda identifi cação que as cooperativas 
têm com sua terra e sua gente. A Unium é a nova marca que assina a industriali-
zação de lácteos, grãos e proteína animal da intercooperação. Os três segmentos 
originam os produtos das marcas Alegra, Colaso, Colônia Holandesa, Herança 
Holandesa e Naturalle.
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Moinho de Trigo
Em dezembro de 2017 o Moinho de Trigo passou 
pela auditoria de manutenção da ISO 22000 e a 
certifi cação foi mantida. O Moinho foi avaliado 

pelo nível de serviço de fornecedores 
Vendor Scorecard, com aprovação por seis meses 

com 100% de efi ciência.

Inaugurada em 2014, a planta está localizada em 
Ponta Grossa – PR.

Em 2017, o Moinho de Trigo processou 
120.955 toneladas de trigo e expediu 
121.044 toneladas de produto acabado. 
A projeção para 2018 é de atingir 
135.400 toneladas de moagem e está 
prevista a diversifi cação da produção, 
para uma maior frente de vendas que 
atue também no mercado de 
pré-misturas para pão francês, farinhas 
integrais para indústrias e mercado 
doméstico e farinhas embaladas em 
pacotes de 1kg e 5kg para mercado 
doméstico.

120.955

121.044
t/ano

t/ano

Processou

Expediu
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Unidades 
Industriais de Lácteos

O Negócio Leite da Intercooperação, com a participação 
das Cooperativas Frisia, Castrolanda e Capal, agora sob a 

bandeira UNIUM, é composto pelas fabricas de 
Ponta Grossa, Castro e Itapetininga/SP.

Nas plantas industriais há a produção das marcas
COLÔNIA HOLANDESA, NATURALLE, CASTROLANDA E 

COLASO, além de marcas de terceiros, para os quais há 
prestações de serviços.

Cada fábrica tem suas especialidades:

UBL Ponta Grossa: Leite UHT em embalagens Mid 
e Edge e Leite Condensado embalagem 395g e Bags de 
2,5 e 5 kg; 

UBL Castro: Leite UHT em embalagem Square, 
Creme de Leite, Formulados (leites saborizados), 
Bebidas Vegetais e Bebidas Enterais;

UBL Itapetininga: leite UHT nas embalagens Edge, 
Mid, Base e Evero.

Nestlé, DPA, Danone / Nutrimed, Italac, Piracanjuba, Tirol, Colaso, Prodiet, Abbott, 3 Corações, Ovomaltine, Aviação, 
Verde Campo (Coca Cola), Kiarroz, A Tal da Castanha, Caprilat, Witmarsun, Confepar, Pia, T. Viva,  e Lactoplasa.

LANÇAMENTO DO ANO:  Creme de Leite Leve marca COLÔNIA HOLANDESA na embalagem square de 1.020g.

Capacidade Instalada

1.450.000
litros/leite/dia

Capacidade Instalada

1.400.000
litros/leite/dia

Capacidade Instalada

1.500.000
litros/leite/dia

Volume Processado

1.250.000
litros/leite/dia

Volume Processado

1.250.000
litros/leite/dia

Volume Processado

1.250.000
litros/leite/dia

Colaboradores

293

Colaboradores

355

Colaboradores

420

Ponta Grossa

Castro

Itapetininga

1.068
colaboradores

Juntas contam com 

Parceiros Comerciais:
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Unidade 
Industrial de Carnes

A Unidade Industrial de Carnes, produtora da 
marca Alegra, é fruto da intercooperação entre 

Frísia, Castrolanda e Capal, que juntas formam a 
Unium.

Inaugurada em 2015, a planta está localizada em 
Castro – PR.

752

512

90.424.889

31,2%

1.477

mil suínos

milhões

Kg

destinados ao
Mercado Externo

R$

Volume de abate:

Faturamento:

Volume produzido:

Produção

Colaboradores

mais
de

mais
de

ABATE (CBS/DIA)
CORTES (CBS/DIA)
INDUSTRIALIZADOS (TONS/MÊS)

TOTAL ABATIDO (CBS)
PESO FATURADO (TONS)
VALOR FATURADO (R$)

PESO FATURADO (TONS)
VALOR FATURADO (R$)

Média Anual de Produção

Total Mercado Externo

2015

2016

2016

2016 2017

2017

2017

Variação

Variação

1.520
1.126

413

2.561
2.274

931

2.998
2.910
1.712

752.554
78.968

512.400.535

20.283
160.065.796

650.407
66.045

371.237.070

17.285
124.431.029

15,7%
19,6%
38,0%

17,3%
28,6%
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Gerência de 
Negócios Pecuária

O mercado de leite no primeiro semestre apresentou um bom resultado ao 
produtor, visto que os custos de produção reduziram em relação ao mesmo 
período de 2016. Já no segundo semestre, os produtores tiveram margens 
reduzidas devido à queda de preços dos produtos lácteos. Mesmo com o 
mercado instável, na produção de leite, os cooperados da Frísia cresceram 
em média 20%, devido à ótima produtividade de silagem de milho na Safra 
2016/2017 e dos baixos preços de grãos.  
Com o novo formato de assistência técnica e a realização de três novas 
turmas do curso MDA (Master Dairy Administration) em parceria com a Clí-
nica do Leite (ESALQ/USP), o setor e os produtores foram destaque pela 
evolução na premiação sobre o preço base. A Frísia está entre as melhores 
cooperativas do sistema Pool em preço de leite.
Esta evolução é resultado das ações de melhorias realizadas nos últimos 
anos no setor Pecuário. 

A Unidade de Recria de Novilhas encerra o ano com 100% de lotação animal 
e o maior número de cooperados clientes do Negócio. Devido à alta de-
manda, foram realizadas reformas de pastagens e melhoria nas instalações 
para oferecer prestação de serviço de alto desempenho zootécnico para os 
animais recriados. 
Com a terceirização da recria dos animais, o produtor pode focar mais na 
atividade de produção de leite, libera área para expansão de atividades e 
tem os animais parindo com uma idade média abaixo de 24 meses. Esses 
fatores geram melhores resultados de produtividade do plantel para o pro-
dutor.
Para 2018 estão previstos investimentos para aumento de lotação da uni-
dade.

Leite

Unidade de Recria de Novilhas

Com a estabilidade na produção e entendimento do negócio, os resultados 
das granjas de terminação foram consolidados. Dessa forma, a Frísia en-
cerrou o ano com a melhor bonifi cação e consequente maior precifi cação 
média do grupo Alegra.
A criação da média móvel para remuneração do terminador e a precifi cação 
dos grãos, realizada de forma conjunta pelas cooperativas Frísia, Castro-
landa e Capal, trouxeram para o suinocultor do Ciclo Completo e para o 
Terminador de Suínos a estabilidade no pagamento pela produção.
Com foco nas pessoas e nos resultados, a capacitação em gestão foi marca-
da pela formação da primeira turma da Escola de Suinocultura. Os técnicos, 
cooperados e gerentes de granja puderam se aprofundar em ferramentas de 
gestão com a realização do curso P+1, em parceria com a empresa Agriness.

A estabilização da equipe trouxe amadurecimento que, somado ao aumento 
da experiência na utilização das tecnologias disponíveis, resultou na me-
lhoria dos indicadores econômicos e zootécnicos, fazendo com que a UPL 
cumprisse com o orçamento estabelecido para 2017.
Os lotes de leitões vendidos aos cooperados superaram as expectativas por 
serem de origem única e apresentarem alto padrão zootécnico e sanitário, 
contribuindo para o resultado fi nal dos produtores e para a qualidade dos 
produtos ALEGRA.

Suinocultura

UPL - Unidade Produtora de Leitões

Em
 to

ne
la

da
s

20172014

10.263 10.751 18.240 25.605

2015 2016

Em
 m

ilh
õe

s 
de

 li
tro

s

20172014

152,2 166,2 176,2 212,1

2015 2016
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Gerência
de Negócios Agrícola
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Comercial Grãos

Milho

Soja

Trigo

Em um ano caracterizado por condições climáticas favoráveis para a oleaginosa, a temporada 2016/2017 da soja apresentou 
produtividade e produção recordes nos principais países produtores. Os Estados Unidos produziram a maior safra de sua história, 
com 116,92 milhões de toneladas (USDA, 2017). Em linha com o cenário internacional, a safra brasileira somou 114,08 milhões de 
toneladas (CONAB, 2017).  Este cenário proporcionou pequenas alterações nos preços, rentabilizando menos toda a cadeia pro-
dutiva no mercado global. Os preços pagos ao produtor da região de Ponta Grossa giraram em torno de R$ 70,00 a saca, mesmo 
com o Brasil atingindo um volume de exportações recordes nesta temporada, em torno de 67 milhões de toneladas (SECEX, 2017).

O milho no mercado internacional teve mais um ano de preços baixos devido à grande produção mundial que atingiu, nesta tempo-
rada, mais de 1 bilhão de toneladas (USDA, 2017). No mercado nacional não foi diferente: as condições climáticas ideais, principal-
mente na segunda safra brasileira, proporcionaram uma produção recorde. Somando as duas safras, o Brasil produziu cerca de 98 
milhões de toneladas do cereal (CONAB, 2017). Os preços se mantiveram estáveis, atribuindo rentabilidade baixa para o produtor. 
Em algumas regiões, houve a necessidade da intervenção do governo com leilões de PEP (Prêmio para Escoamento de Produto) e 
PEPRO (Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural), garantindo aos produtores remunerar o preço mínimo do produto de acordo 
com o PGPM (Programa de Garantia de Preço Mínimo) indicado pelo Governo Federal.  Os preços pagos ao produtor na região de 
Ponta Grossa fi caram na média de R$28,00 a saca de 60kg. 

A safra 2017 de trigo brasileiro teve redução de 9,5% na área plantada. Os problemas climáticos afetaram produção e qualidade 
do cereal, fazendo com que o país produzisse 4,5 milhões de toneladas (CONAB, 2017). Na região de atuação da Frísia não foi 
diferente: a seca no plantio e as chuvas na colheita afetaram o potencial produtivo e a qualidade dos produtos. Com isso, os pre-
ços giraram em média de R$ 550,00 a tonelada para o trigo básico e R$ 660,00 a tonelada para o trigo pão. No cenário nacional, 
os preços mantiveram baixos devido ao preço internacional da commodities, pressionado principalmente pelo aumento de área 
plantada na Argentina, que gerou uma sobra maior no produto para exportação. O trigo argentino vem sendo escoado com preços 
médios de US$ 180,00 por tonelada para retirada no país.
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Cenário Mercado de Insumos
Fertilizantes
O ano de 2017 foi marcado com algumas mudanças no cenário 
mundial, principalmente no que diz respeito ao Nitrogênio e 
Fósforo. A China, mais uma vez, surpreendeu o mercado com 
uma alta demanda interna de fertilizantes, o que fez com que 
os preços do mercado subissem. Esse aumento pegou o mercado 
de surpresa, principalmente por ser um ano onde não existia 
uma expectativa de alta para as principais commodities.

Nitrogênio: O primeiro semestre foi pressionado pela oferta 
mundial, ocasionando preços baixos, alcançando o preço de 
custo em algumas fábricas e gerando pouca rentabilidade para 
outras.  Esse cenário se inverteu no fi nal de agosto e início 
de setembro, quando a China, que estava com demanda in-
terna aquecida, deixou de exportar nitrogenados para os seus 
principais mercados (destaque para o mercado da Índia). O au-
mento de preços do carvão (produção de ureia na China), gás 
(produção de ureia nos EUA e Golfo Árabe) e amônia também 
contribuíram para o aumento de preços da ureia, que estava 
custando cerca de U$ 195,00 CFR e saltou para U$ 315,00 CFR, 
entre fi nal de outubro e meados de novembro, um aumento de 
mais de 50%.

Fósforo: Iniciou o ano com forte demanda mundial, mas a falta 
do produto no Marrocos (principal produtor mundial) devido a 
problemas climáticos, fez com que a oferta de fosfatados fi -
casse restrita. Os preços saíram de U$ 330,00 CFR no início de 

janeiro para U$ 400,00 CFR entre meados de fevereiro e março. 
Com isso, as principais empresas de fertilizantes do mercado 
nacional aumentaram seus estoques de fosfatados mesmo com 
pouca demanda. 

Em 2017, o produtor brasileiro atrasou ao máximo a compra de 
insumos. Esta decisão fez com que os estoques nas principais 
praças de fertilizantes fi cassem altíssimos, deixando o produtor 
confortável em relação à disponibilidade do produto e também 
a preços. Em outubro, com o alto consumo de enxofre (princi-
palmente chinês) e com o anúncio do fechamento de uma fábri-
ca da Mosaic, que produzia 2 milhões de toneladas, o mercado 
voltou aos patamares do início do ano. A previsão é que o preço 
do MAP continue fi rme em 2018.

Potássio: Os produtores de potássio foram mais cautelosos. Em 
2016, a China atrasou bastante a compra de fertilizantes e isso 
fez com que os produtores não conseguissem segurar o pre-
ço elevado. Em 2017, várias paradas para manutenção foram 
anunciadas e o mercado conseguiu absorver a demora na de-
cisão da China (repetindo o atraso de 2016) com fornecimento 
para outros mercados. Essa estratégia em disponibilizar produ-
to limitado para o mercado funcionou e os produtores consegui-
ram, aos poucos, emplacar aumentos signifi cativos nos preços.  
O Cloreto de Potássio granulado iniciou o ano a U$ 235,00 CFR 
e fi nalizou em U$ 285,00.
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Defensivos
Em razão do ano 2016 ter um clima menos favorável à proli-
feração de pragas e doenças, em 2017 foi necessário um forte 
trabalho na intenção de reduzir os estoques restantes, cenário 
que se repetiu em todo o mercado. Este trabalho demandou um 
grande esforço para que o custo do estoque não chegasse ao 
produtor rural.

Durante as negociações, que foram realizadas em intercoope-
ração com as cooperativas Castrolanda e Capal, além da busca 
pelas melhores e mais competitivas condições dos produtos, foi 
conseguido, junto aos fornecedores, o ajuste de grande parte 

do custo de estoque, reduzindo em aproximadamente 8% nos 
preços dos defensivos agrícolas para o cooperado em relação 
a 2016.

A maior pressão da política ambiental chinesa às indústrias quí-
micas tem ocasionado o fechamento de diversas fábricas de 
matérias-primas de agroquímicos. Esta redução de fornecedo-
res, e consequente redução da oferta, tem elevado seus preços 
em todo o mundo. Para as Safras 2018/2018 e 2018/2019, pode 
ser um fator de pressão nos preços, principalmente se, aliado a 
isso, houver elevação do câmbio.

Preço saca de soja
2015/2016 = R$ 77,61 / 2016/2017 = R$ 72,00 / 2017/2018* = R$ 75,00

*Preços médios estimados.
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Apesar de 2017 ter sido um ano crítico para o setor de sementes de soja, o resultado foi po-
sitivo. O fator determinante do sucesso foi a escolha correta das variedades para a produção. 
Estar atento ao mercado é fundamental, principalmente em um ano com excesso de oferta.
A busca de novos mercados e parceiros possibilitou ter uma boa participação no mercado. Por 
outro lado, o excesso de oferta ocasionou a queda nos preços praticados, reduzindo signifi ca-
tivamente a margem de lucro nos negócios realizados.

No Paraná, foram produzidas 28 variedades na última safra e foram programadas 65, sendo 
necessária a aquisição das 37 variedades não produzidas. 

No Tocantins, onde a Frísia não produz sementes, foram adquiridas 13 variedades para o aten-
dimento das programações. Em razão das altas temperaturas, equipamentos de refrigeração 
foram instalados para preservar a qualidade fi siológica durante o período de armazenagem.

Novamente houve redução na área plantada em função da baixa rentabilidade da cul-
tura. Apesar disso, os preços das sementes mantiveram a trajetória de alta e foram 
programados 68 híbridos de diversas marcas.

Em relação à safrinha, a estiagem ocorrida em agosto e setembro impossibilitou o plan-
tio de muitas áreas, pelo atraso na colheita da primeira safra (verão).

Como nos anos anteriores, a compra das sementes foi realizada em conjunto com as 
cooperativas parceiras Capal e Castrolanda, sempre buscando condições melhores para 
os cooperados.

A grande oscilação nos preços, permanecendo em baixa nos últimos meses, e a falta de chuva 
em agosto e setembro, reduziram a área plantada (safra e safrinha), em comparação ao ano 
anterior. 

Em relação às sementes, houve disponibilidade normal de todas as variedades do grupo carioca 
e um pouco de difi culdade nas variedades de feijão preto.

Apesar de um pequeno atraso nas colheitas dos produtores das sementes de feijão carioca 
(goiás), foram recebidas em tempo hábil, sem atraso.

O clima instável com predomínio de períodos secos e chuvas desuniformes, no decorrer 
do ciclo da cultura, e posteriormente, as chuvas ocorridas na colheita, tiveram como 
consequência grandes variações na produtividade e na qualidade do produto colhido.

Em relação às sementes, os preços sofreram queda em função da alta produtividade da 
safra anterior, o que causou sobra no mercado.

Soja

Milho

Feijão

Trigo e Cevada

Comercial Sementes
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Ribeirão do Pinhal

Florestal

Projeto Biomassa
Florestal

Durante o ano foi dada continuidade no projeto de Ribeirão do Pinhal, que tem como objetivo o manejo do refl orestamento de 
Eucalipto da Cooperativa, nas atividades de desbaste seletivo e corte raso.

Na execução do manejo foram comercializados 90 mil toneladas de madeira entre toras e cavaco, tendo uma evolução compara-
da ao ano anterior.

Após estudos realizados em 2016, o Projeto de 
Produção de Biomassa Florestal iniciou as 

operações em 2017, quando foi adquirido um 
módulo de colheita para prestação de serviços 

de corte, baldeio e carregamento. As atividades 
iniciaram em março para os cooperados que 

aderiram ao projeto e os respectivos 
refl orestamentos que já estavam aptos à 

colheita. Estava programada para o primeiro ano, 
a colheita de aproximadamente

36 mil toneladas de madeira e o realizado foi de 
47.118,80 toneladas.
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CAR - Cadastro 
Ambiental Rural

Coleta Legal 

Programa
Jogue Limpo

Ações
Socioambientais

Pedido de mudas nativas

O setor Ambiental presta serviços aos cooperados com orientações técnicas e licenciamentos ambientais nas diversas atividades 
desenvolvidas na propriedade rural. Realiza também a gestão e o monitoramento dos aspectos ambientais e cumprimento dos 
requisitos legais das unidades próprias da Cooperativa.

A equipe técnica representa a Frísia e seus cooperados à frente de todos os órgãos ambientais, participando de reuniões, comitês 
e conselhos, defendendo a visão da cooperativa de ser referência no agronegócio com sustentabilidade.

Mais de 500 propriedades de cooperados 
da Frísia foram cadastradas no CAR. 

Em 2017 foram realizadas três coletas de resíduos veteri-
nários do programa Coleta Legal, resultando em mais de 
16 toneladas de material. A participação dos cooperados 
superou 10% o número de 2016. Os 192 participantes re-
presentam 53% do total de criadores de Bovinos e Suínos 
da Cooperativa.

A Frísia, em parceria com a ASSOCAMPOS no
programa Jogue Limpo, desenvolvido pela INPEV, 
participou da coleta e entrega de embalagens 
vazias de agrotóxicos em 2017. 
Atendendo solicitações de cooperados, um novo 
ponto de entrega voluntária foi inserido na lo-
calidade de Catanduvas, em Carambeí. A Frísia 
também fi rmou parceria com a ADIATO, para que 
seus cooperados do Tocantins entreguem embala-
gens vazias.

Em parceria com o Parque Histórico de Carambeí, 
o setor ministrou palestras sobre temas ambientais 
para alunos de escola do município, na semana do 
Meio Ambiente. 
Também foram realizadas visitas técnicas em pro-
priedades rurais de cooperados com alunos da PUC 
Paraná e da Universidade Federal do Paraná, onde 
conheceram os programas e boas práticas socioam-
bientais desenvolvidos pela Frísia.

Atendendo às solicitações de cooperados, foram de mais 
de 3.500 mudas de árvores ao IAP (Instituto Ambiental do 
Paraná), resultando na recomposição de aproximadamente 
30 hectares de vegetação  nativa.

2017

Mudas nativas

3660 2860 3560

2015 2016

Ambiental

2017

Participação de 
Cooperados 
Pecuaristas de Leite
e Suinocultores

156 172 192

2015 2016
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Gerência de
Negócios Industriais

Unidade de Benefi ciamento
de Sementes
Em 2017, as condições climáticas foram favoráveis à produção agrícola e de sementes. A Frísia bateu mais um recorde de produção 
de sementes de soja, com volume de 705.794 sacas de 40kg, 31% superior ao ano anterior. Ao todo, foram 28 cultivares de soja de 
oito empresas obtentoras, sendo 76% com tecnologia Intacta, 19% com tecnologia RR e 5% convencional. Alcançamos bons índices 
de qualidade de semente, onde 96% das sementes de soja estavam acima de 85% de germinação. Isto mostra o porquê a Frísia se 
consolidou no mercado de sementes de soja de alta qualidade. 

A UBS realizou um dia de campo de soja e patrocinou o 1º Show Tecnológico de Inverno da Fundação 
ABC, no modelo de Intercooperação. Na prestação de serviço, foi realizado o Tratamento Industrial de 
Sementes nas duas unidades e a entrega de sementes em big-bag.

Produção de Sementes na Frísia
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Fábrica de Rações
Em 2017, o atendimento às necessidades e a busca por melhoria nos índices de satisfação dos cooperados foram os trabalhos re-
alizados pela Fábrica de Ração. Instalação e modernização do laboratório, ampliação e consolidação na produção de rações para 
terceiros e outras cooperativas e o início dos trabalhos para a certifi cação ISO 22.000 foram algumas das ações realizadas.

Foram 97,7% dos pedidos entregues dentro do prazo (93,1% em 2016). Com relação à qualidade da ração, os números de PDI de 
97,6% e 96,4%, fi nos de 1,20% e 1,96%, dureza de 5,02 kgf/cm² e 4,26 kgf/cm², DGM de 518µ e 555 µ, respectivamente para bo-
vinos e suínos. Ainda, foi permitida a qualifi cação das matérias primas pré-recebimento, com análises rápidas pelo método de 
espectroscopia por infravermelho próximo (NIRS – Near Infrared Spectroscopy).

Quanto ao números da Fábrica de Ração, o crescimento foi de aproximadamente 11% sobre o ano anterior (de 166.000t para 
185.00t), sendo 55,4% bovinos e 37,6% suínos.

As vendas totais para sócios cooperados atingiu aproximadamente 145.900t, para terceiros 28.000t e outras cooperativas 20.100t. 
Para 2018, o foco na excelência no atendimento ao cooperado e certifi cação à ISO 22000 serão mantidos. Desenvolvimento de 
novas opções de produtos com objetivo de maximizar performance e rentabilidade ao cooperado, bem como ampliar as ações de 
comercialização de produção a terceiros e outras cooperativas. 

PDI e Finos - Rações Bovinos - 2016/2017
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PDI e Finos - Rações Suínos - 2016/2017
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Operacional
Grãos Armazéns e Secadores

Engenharia

Em 2017, a área operacional recebeu 884.387 toneladas de 
grãos na safra de verão e inverno, com um resultado 30% 
maior que no ano anterior. Em Tocantins, foram recebidas 54 
mil toneladas de grãos, fi nalizando o ano com 28 cooperados 
na unidade.
Ao todo são 10 unidades de recebimento, sendo nove locali-
zadas no Paraná e uma no Tocantins. A capacidade de arma-
zenagem estática da Frísia é de 605.200t à granel e 28.650t 
ensacadas, totalizando 633.850t de capacidade.
Em Tocantins foi aprovado o investimento em mais uma linha 
de recepção de produto seco, que inclui dois silos de 7.000t 

A Engenharia atua em todos os projetos civis, elétricos e mecânicos da Cooperativa, priorizados em conjunto com a Supe-
rintendência e Gerências, sempre com foco nos interesses da Frísia.
O desenvolvimento dos projetos e o acompanhamento de obras seguem metodologias estabelecidas para controle máxi-
mo dos vários aspectos e demandas que cada projeto impõe. Em 2017, a atenção foi para obras como o novo Depósito de 
Defensivos em Carambeí, ampliações e reformas na Fábrica de Rações, ampliações no Parque de Exposições, reformas na 
unidade de Imbaú, acesso rodoviário e ampliações na unidade de Tocantins, nova Loja de Peças em Piraí do Sul, projetos e 
instalações para combate a incêndios, entre outras.
O setor de Engenharia trabalha com indicadores de controle de custos e cronograma de obras, garantindo assertividade 
orçamentária e prazos dos investimentos.
Na área de Engenharia Elétrica, os trabalhos foram para otimizar custos de energia elétrica das unidades de negócios, em 
novos projetos e no controle dos gastos das instalações existentes.
A Engenharia Mecânica está em fase de implantação e desenvolvimento, buscando alcançar em 2018 os mesmos níveis de 
assertividade das áreas Civil e Elétrica.
Em um trabalho conjunto com outros setores, foi desenvolvido um fl uxo por onde todos os investimentos devem passar, 
como um check-list de obrigações e tarefas a serem verifi cadas e/ou cumpridas, para que nenhum aspecto seja esquecido.
A reestruturação da área de Manutenção está em fase de implantação, com planejamento previsto para 2018.

cada, um silo pulmão, uma máquina de limpeza, um calador, 
uma balança rodoviária e uma carreta resfriadora de grãos. 
Este investimento foi considerado pela necessidade da unida-
de e o aumento e fi delização dos associados.
Em Imbaú, devido à obra de duplicação da rodovia BR-376, 
que afetou de forma intensa a unidade e criou riscos a aci-
dentes aos motoristas, foi aprovado o investimento de um 
novo acesso para o entreposto, com a liberação de área para 
a portaria, casa de motoristas, novo pátio de caminhões e a 
construção da nova balança e escritório administrativo, com 
novo layout e locação fora da faixa de domínio da rodovia.
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Para melhor atender aos cooperados e clientes, no decorrer do 
ano, duas lojas passaram por estruturações, ampliações e mo-
dernizações em suas estruturas: Piraí do Sul e Tibagi.  Na loja 
de Carambeí, foram realizadas adequações dos espaços físicos 
e ampliação da capacidade de armazenagem.
As rações ensacadas Batavo alavancaram as vendas nas dez fi -
liais das Lojas Agropecuárias Frísia. Os indicadores mostram o 

alcance de 1000t/mês. Outro destaque de valor é a parceria 
com a Alisul Alimentos S/A, consolidando a venda das rações 
SUPRA, com distribuição e atuação na região dos Campos Ge-
rais. Para apoiar na logística de distribuição de rações Batavo 
e Supra, foram adquiridos caminhões para as Lojas de Ponta 
Grossa e Tibagi, contando também com uma equipe de vende-
dores externos.

Os três pilares: Pessoas, Processos e Sistema, trabalhando de forma integrada, formam a sustentação, execução e entrega das 
estratégias corporativas da Unidade de Negócios Serviços & Logística.  A área possui uma equipe tática, formada por colaboradores 
especializados em processos, gestão de estoque e indicadores, que dá suporte ao gerente, aos coordenadores e equipes.
Em 2017, para aperfeiçoar o conhecimento dos colaboradores, foram realizados investimentos em capacitação de pós-graduação 
em Lean Manufacturing, treinamentos em vendas e visitas a fornecedores estratégicos da Cadeia de Suprimentos, contribuindo 
para a efi ciência individual e para o fl uxo expandido que compreende todos os processos logísticos.
Neste cenário, como destaque no provimento de soluções corporativas de gestão de armazenagem e logística, houve a implemen-
tação do sistema WMS (Warehouse Management System) no setor de Defensivos e o ritmo logístico antecipado da movimentação 
de Fertilizantes.

Peças e Acessórios

Lojas Agropecuárias

Farmácias Veterinárias

Gerência de 
Serviços e Logística
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dezembro

novembro

outubro

setembro

agosto

julho

junho

maio

abril

março

fevereiro

janeiro

1.059
1.087
1.030
973
987
859
849
890
741
839
673
747

Faturamento Rações Ensacadas
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Postos e TRR

. . . .

Em 2017, objetivando a segurança nas rotinas da atividade, desde a aquisição do combustível até o abastecimento nas proprie-
dades de cooperados e clientes, foi ampliada a frota TRR Frísia, garantindo rapidez na entrega por uma estrutura preparada para 
qualquer demanda.

10%

7%93%

36%

47%

nº de dias para entrega

Li
tro

s 
po

r n
º d

e 
di

as
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e 
en
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s

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.190.965

4.924.155

1.128.010

13.243.130 842.880

523.650
191.010 91.600 24.820 9.800 2.000 0 0

Indicadores de Atendimento TRR (Litros)

Logística
O ano de 2017 foi de desafi os para o setor de Logística, quando a principal tarefa foi otimizar o ritmo logístico antecipado da mo-
vimentação de fertilizantes, que se fez cumprir com grande efi ciência. Com empenho dos colaboradores envolvidos e a parceria 
dos cooperados, os objetivos de antecipação via agendamentos foram alcançados. Outros pontos positivos do foram a homologação 
de novas transportadoras, a integração das operações logísticas da Cadeia de Suprimentos (milk run) e a aquisição de um bitruck 
com guindaste hidráulico para atender as demandas de entregas aos cooperados.

 

Com o objetivo de agilizar e otimizar o atendimento e entregas aos cooperados, o setor Armazém de Insumos, em 2017, rees-
truturou seus processos e sistemas: implementação do WMS atingindo 100% de controle da operação no segmento de Defensivos; 
implantação do PAGER (gestão de fi las); instalação do totem ”Fala Cooperado” e customização do Receituário Digital. Em termos 
de estruturação, ocorreu a construção de um amplo e moderno barracão de Defensivos em Carambeí e a readequação do barracão 
de Fertilizantes em Imbituva (armazém pulmão).

O setor Armazém de Insumos também serviu de ponto de referência em benchmarking no quesito sistema WMS, recebendo a visita 
de representantes de outras Cooperativas e empresas.

Armazém de Insumos
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Escola de Líderes

Assessment

Pós-graduação in company

Em 2017, a Gerência de Pessoas, focada no conjunto de práticas e políticas que visam a potencialização das habilidades, compe-
tências, valorização das pessoas, perspectiva de crescimento individual e coletivo, desenvolveu os projetos Assessment e Escola 
de Líderes, planejados aos gerentes, coordenadores, supervisores e especialistas de diversas áreas.

Visando o desenvolvimento de competências comportamentais e téc-
nicas, foram trabalhados os temas de inteligência emocional, comuni-
cação, feedback, resoluções de confl itos e ferramentas de coaching.
Os resultados foram percebidos em aumento de produtividade, as-
sertividade no time, engajamento e motivação, redução do nível de 
estresse, ganho de performance, desenvolvimento de inteligência or-
ganizacional e redução no absenteísmo.

Programa planejado para os gerentes e coordenadores, 
com técnicas que visaram a avaliação de competências 
para buscarem pelo autoconhecimento e gestão, objeti-
vando na sensibilização das lideranças e na preparação 
para as mudanças. 

Desenvolvido em parceria entre Frísia e Castrolanda, com 
Sescoop e Universidade Positivo, foi realizada a Pós-Gradu-
ação in Company, especialização em Inovação e Gestão Es-
tratégica no Agronegócio, que proporcionou uma formação 
abrangente ao mercado e tendências do agronegócio. Com 
duração de 13 meses, iniciou em outubro de 2016 com fi na-
lização em novembro de 2017.

Gerência 
de Pessoas

Total de eventos
Participações
Horas disponibilizadas de treinamento
Dias disponibilizados de treinamento
Total de horas de treinamento pelas pessoas

OCB TOCANTINS SESCOOP PR

2
14
32
4

224

216
4.494
2.384

298
51.423

Total de eventos
Participações
Horas disponibilizadas de treinamento
Dias disponibilizados de treinamento
Total de horas de treinamento pelas pessoas

SENAR PR - CARAMBEÍ SENAR PR - RIBEIRÃO DO PINHAL

20
154
284
36

2.224

2
17
56
7

488

Total de eventos
Participações
Horas disponibilizadas de treinamento
Dias disponibilizados de treinamento
Total de horas de treinamento pelas pessoas

TOTAL GERAL
240

4.679
2.756

345
54.359

Total de eventos
Participações
Horas disponibilizadas de treinamento
Dias disponibilizados de treinamento
Total de horas de treinamento pelas pessoas

Total de eventos
Participações
Horas disponibilizadas de treinamento
Dias disponibilizados de treinamento
Total de horas de treinamento pelas pessoas
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Inauguração da Unidade
Administrativa de Tibagi 

Show Festivo

Cooperados no Tocantins

Unium é lançada: 
a marca da Intercooperação

Auditório Fazenda Fortuna

Mais um marco na história da cooperativa 
Frísia aconteceu em 9 de março: a inauguração 

da Unidade Administrativa de Tibagi. 
No novo prédio estão alocadas atividades

administrativas, atendimento dos Agrônomos e
do Insumos, Segurança e Medicina do Trabalho. 

Também foi construído um refeitório para os
colaboradores. Anexo à unidade, o novo espaço que 
abriga a Loja Agropecuária e Farmácia Veterinária. 

Em 1º de dezembro, aconteceram as homenagens para os 
cooperados que completavam de 25 a 65 anos de cooperati-
vismo. Em 2017, os homenageados que participaram de um 
coquetel servido no Koffi  ehuis. Os convidados se uniram aos 
demais cooperados e colaboradores da Frísia para o Show 
Festivo da Família, com a apresentação musical do grupo 
Família Lima, em um evento com cerca de 2000 pessoas 
no Pavilhão de Exposições, marcando também o início do 
Natal no Parque. 

Os cooperados do Tocantins foram reunidos em evento 
com o presidente Renato Greidanus e o superintendente 
Emerson Moura no dia 12 de dezembro. Com cerca de 70 
presentes, o grupo pode se informar sobre os resultados 
de 2017 e o andamento da unidade da Frísia em Paraíso 
do Tocantins.

Em 10 de novembro, foi lançada ofi cialmente a marca da 
intercooperação: Unium. Estruturada para simbolizar a união 

das cooperativas Frísia, Castrolanda e Capal, a nova marca 
assina os produtos Colônia Holandesa, Herança Holandesa, 

Naturalle, Colaso e Alegra, com o principal objetivo de
sinalizar a industrialização de qualidade e a origem nas 

cooperativas. Pela primeira vez, Frísia, Castrolanda e Capal 
juntaram seus cooperados em uma noite especial, batizada 

como Encontro da União. Além de celebrarem o ano, a Unium 
foi apresentada e a conquista brindada pelos presentes.

Cerca de 2300 pessoas participaram do evento que
aconteceu em Castro, na Cidade do Leite.

Toda a cerimônia foi apresentada pela jornalista Thays Beleze 
e para a noite, o cantor Daniel se apresentou aos convidados.

A Unidade Administrativa recebeu um novo e 
equipado auditório, com capacidade para até 60 

pessoas, que foi  batizado com o nome da primeira 
propriedade adquirida por cooperados em Tibagi: 

Fazenda Fortuna.

Eventos

Mar

Nov

Dez Dez
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Dia de Campo 
Tocantis - Soja

Dia de Campo - Soja 
O Dia de Campo - Soja foi realizado dia 8 de março, com diversas 
variedades apresentadas pelos parceiros da cooperativa. O evento 
aconteceu no Pesque Pague do Areião, em Carambeí.

Eventos
Técnicos

Show Tecnológico
Fundação ABC
A Frísia, junto com as cooperativas Castrolanda, Capal e Sicredi, esteve 
presente no 20º Show Tecnológico da Fundação ABC, promovido nos dias 
22 e 23 de fevereiro. O evento contou com milhares de visitantes que pu-
deram verifi car as mais de 30 vitrines de plantios.

No dia 2 de fevereiro, a Frísia realizou em parceria 
com a Fundação ABC, no município de Nova Rosalân-
dia, o primeiro Dia de Campo – Soja, reunindo cerca 
de 100 produtores e parceiros. O evento apresentou 
70 cultivares de soja e os resultados de estudos de 
entomologia e fi totecnia. 

Agrotins
Entre os dias 9 e 13 de maio, 
a Frísia esteve presente na 
Agrotins, importante feira na-
cional agropecuária, realiza-
da no Tocantins. Com estande 
institucional e atendimento da 
cooperativa, durante os dias 
da feira, milhares de visitan-
tes participaram do evento.

Dia de Campo
Tocantins - Milho Safrinha

Fev

Mar

Fev

Jun

Mai

Aconteceu em 20 de junho, o Dia de Campo 
que apresentou o plantio de Milho safrinha, 
conduzidos em parcelas na Fazenda Brasil, 

propriedade de cooperados da Frísia.
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Expofrísia 2017
A exposição da Frísia aconteceu entre os dias 27 e 29 de abril e 
atraiu um público de aproximadamente oito mil pessoas.
Temas como Desempenho na Produção de Bezerras, Período de 
Transição das Vacas na região dos Campos Gerais, Gestão de Quali-
dade de Leite Frísia, Inovação e Resultados e Silagem de Grão Úmi-
do de Aveia Branca estiveram em pauta. Foram julgadas as raças 
Holandesas Preto e Branco e Vermelho e Branco. Ao todo, foram 
332 animais e mais de 40 expositores presentes nos três dias de 
evento. 
A feira inovou com a ambientação do pavilhão de exposições, com 
layout estilizado e estandes internos com dois pavimentos. 

Feiras

Digital Agro
A feira Digital Agro, idealizada e realizada pela 
Frísia com o apoio da Fundação ABC, foi sucesso 
de público e de atrações com foco na inovação 
para o Agronegócio. Tecnologia, robótica, au-
tomação, gestão e diversos outros temas foram 
apresentados pelos expositores e discutidos am-
plamente nos painéis que aconteceram nos dois 
dias de feira, em 21 e 22 de setembro.
A participação do público, calculada em torno de 
cinco mil pessoas que circularam pelo Pavilhão 
de Exposições Frísia, foi intensa e movimentada, 
resultando no sucesso da feira.

Abr

Set
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Receituário Agronômico
com Assinatura Digital

Programa Gestor Agrícola 

Em 8 de junho, foi lançado na OCEPAR, em Curitiba, 
o Receituário Agronômico com Assinatura Digital, 
projeto realizado em parceria entre a Frísia e ADAPAR, 
apoiado pela OCEPAR e desenvolvido pela AGROTIS. A 
proposta permite que o engenheiro agrônomo emita a 
assinatura digital em suas receitas, evitando a 
necessidade da assinatura em papel físico, 
proporcionando ganho de tempo e agilidade no 
processo do uso de agroquímicos.

Em agosto foi lançado o Programa Gestor Agrícola, 
desenvolvido pela Frísia em parceria com a Agriwin. 
A nova ferramenta busca atender as principais 
demandas de gestão fi nanceira dos agricultores. Os 
lançamentos aconteceram em Carambeí, Tibagi, 
Imbituva e Teixeira Soares. 

Totens para Cooperados 
A Frísia, em parceria com a Fundação ABC, e apoio da 
parceira ADAMA, instalou totens para que cooperados 
possam ter acesso às condições climáticas das regiões 
de suas propriedades e usar de funcionalidades como 
o FALA COOPERADO, um canal onde o associado 
avalia os serviços prestados pelo setor de 
Insumos. O lançamento aconteceu em Carambeí, 
Tibagi e Imbituva.

1º Show Tecnológico de Inverno
Uma nova metodologia de Dia de Campo foi realizada em 5 de outu-
bro, pela Fundação ABC em parceria com as cooperativas, que leva-
ram suas sementes para apresentação. As sementes Batavo, produzi-
das pela Frísia, foram representadas com estande e atendimento da 
equipe. Cultivares de trigo foram apresentadas, além de tratamento 
de sementes, qualidade, manejo de doenças e cultivares de Cevada.

Lançamentos

Jun

Ago

Out Nov
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II Fórum Comercial 

Encontro Florestal 

Reunião
Semestral

Escola de Suinocultura 

Cooperados, diretoria e gestores, colabora-
dores e convidados da Frísia participaram no 
dia 14 de junho, do II Fórum Comercial, que 
reuniu cerca de 150 pessoas em Carambeí. 
O evento trouxe os renomados palestrantes 
Alexandre Mendonça de Barros, engenhei-
ro agrônomo e economista conceituado no 
agronegócio, e Luka Barbosa. O Fórum foi 
transmitido ao vivo para os cooperados do 
Tocantins.

Aconteceu em 4 de agosto, o Encontro 
Florestal Frísia, que reuniu cerca de 50 
pessoas em Carambeí. A palestra Ten-
dência do Mercado Florestal trouxe atu-
alizações do setor por engenheiros de 
consultoria especializada. O represente 
comercial da Frísia, Afonso Baldrati, tam-
bém fez apresentação sobre o Projeto 
Biomassa e a Rentabilidade das Florestas 
dos associados.

Em 5 de agosto, aconteceu a reunião 
de fechamento de semestre para os 
cooperados. O evento reuniu cerca de 
70 cooperados que acompanharam as 
apresentações feitas pelos gerentes e 
diretores da cooperativa, com resul-
tados de janeiro a junho dos principais 
desafi os para o segundo semestre de 
2017. 

Começou no primeiro dia de setembro 
a Escola de Suinocultura Frísia, com a 
participação de 30 pessoas. A escola foi 
pensada para levar os principais concei-
tos, fundamentos, padrões de produção 
e a importância de trabalhar a quali-
dade do animal ao longo do processo 
produtivo, focada no atendimento aos 
trabalhadores das granjas de suínos. O 
dia 1º de dezembro foi de conclusão de 
curso e entrega dos certifi cados para os 
participantes.

Encontros, Fóruns,
Treinamentos e Palestras

Fórum
Trabalhista
Promovido pelo Sescoop-Pr, foi re-
alizado um Fórum Trabalhista com 
palestra sobre as Reformas e as no-
vas leis para os profi ssionais de Re-
cursos Humanos das cooperativas 
da região. 

MDA
O MDA (Master Dairy Administration) 
formou cerca de 70 cooperados par-
ticipantes do programa em Carambeí 
e Imbituva, no dia 30 de junho. O 
curso, ministrado por profi ssionais da 
Clínica do Leite, ampliou ainda mais o 
número de produtores que são capa-
citados nas ferramentas de gestão da 
pecuária de leite.
Em 29 de agosto, iniciou a quarta 
turma, com 52 alunos inscritos, entre 
produtores e os técnicos da suinocul-
tura da Frísia. Estes alunos receberam 
a certifi cação em novembro. Ao todo, 
cerca de 140 pessoas já passaram 
pelo curso e puderam vivenciar na 
prática os ensinamentos de gestão.

Reforma
Trabalhista 
Em agosto, em Carambeí, e novem-
bro, em Tibagi, foram realizadas pa-
lestras sobre Reforma Trabalhista para 
os cooperados da Frísia. 
Com a apresentação de advogados es-
pecialistas, os participantes puderam 
se atualizar com os temas.

Mercado de Feijão 
Em 15 de dezembro, o setor Comer-
cial Agrícola promoveu um encontro 
técnico para os cooperados. Com 
aproximadamente 100 pessoas, em 
Carambeí, a apresentação sobre o 
Cenário de Mercado de Feijão trou-
xe atualizações e previsões sobre o 
grão.

Fórum de RH
em Cascavel

Educação
Financeira

A Frísia foi representada no Fórum de RH 
em Cascavel, promovido pelo Sescoop, 
nos dias 18 e 19 de maio. Na ocasião, fo-
ram apresentadas as práticas de gestão e 
o projeto Educação Cooperativa.

O Sicredi realizou uma série de pales-
tras sobre Educação Financeira para os 
colaboradores da Frísia, em julho. As 
palestras foram em Carambeí, Ponta 
Grossa e Tibagi.

Ago/Nov

Dez

Nov

Ago
Ago

Jul

Set

Mai Jun Jun/Ago
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Moinho Conquista ISO 22000

Curso de
Conselheiros 

Certifi cação de Milho Waxy

Programa 
Aprendiz

Cooperativo

Pós Graduação 

Outubro Rosa e Novembro Azul

Clube
de Bezerras

O Moinho de Trigo conquistou em 2017 a ISO 
22000, certifi cação internacional para o sistema de 
gestão de segurança de alimentos, que abrange toda 
a cadeia produtiva. Entre os benefícios da ISO estão o 
reconhecimento internacional do trabalho realizado 
na indústria, a identifi cação e controle dos processos 
de produção e a validação da forma como a empresa 
está sendo administrada.

Cooperados da Frísia, Castrolanda e Capal 
concluíram, em 10 de junho, o curso de Cer-
tifi cação de Conselheiros, promovido pela ISAE 
em parceria com Sescoop e Cooperativas. Os 
participantes apresentaram seus trabalhos de 
conclusão, deixando um legado a ser seguido. 
O grupo focou em Comunicação entre as co-
operativas e seus associados. O encerramento 
do curso foi realizado no Auditório Leendert de 
Geus e contou com a presença do presidente 
Renato Greidanus e diretores da Frísia, além do 
presidente da Castrolanda, Frans Borg, e da Ca-
pal, Erick Bosch.  

Em 7 de julho, cooperados da Frísia receberam certifi ca-
dos de sustentabilidade e qualidade de Milho Waxy. A 
entrega aconteceu no auditório do Moinho de Trigo, em 
Ponta Grossa. A empresa Ingredion realiza  auditoria em 
propriedades agrícolas que plantaram Milho Waxy para 
verifi car se todos as exigências estão sendo cumpridas. 
Em 2016, quatro cooperados passaram por auditoria e 
foram aprovados: Taco Roorda, Bauke Dijkstra, Ricardo 
Sleutjes e Rodrigo Sleutjes.

Do grupo de 41 
estudantes que 

começaram a 
trabalhar como

Aprendiz em abril de 
2015, 18 foram

efetivados ao longo da 
experiência, outros 

sete tiveram 
oportunidades 

externas e os 16 que 
restaram fi nalizaram 
o programa Aprendiz 

Cooperativo em 
fevereiro. Em março, 
uma nova turma com 

40 jovens iniciou as 
atividades na 
cooperativa. 

Os colaboradores que foram alunos da terceira turma de 
pós-graduação em Governança Estratégica do Agrone-
gócio, realizado pela Frísia em parceria com o Sescoop 
e ISAE, receberam seus certifi cados de conclusão do cur-
so no começo de abril. A quarta turma do curso de pós-
-graduação in company iniciou as aulas no fi nal de 2016 
e fi nalizou em novembro. Os estudantes participaram de 
aulas e visitas técnicas e o curso foi em Gestão e Inovação 
Estratégica no Agronegócio, realizado pela Universidade 
Positivo com as parcerias do Sescoop-PR e cooperativas 
Frísia e Castrolanda.

A Frísia promoveu campanhas para lembrar da prevenção a doenças e diagnóstico precoce.
No Outubro Rosa, as colaboradoras e cooperadas foram as protagonistas de uma campanha de 
fotos. Para o Novembro Azul, a cooperativa promoveu aos colaboradores exames preventivos 
nas unidades da Cooperativa. As ações receberam o apoio da empresa Bayer.

Filhos de cooperados 
da Frísia participaram 

da 2ª Colônia de 
Férias do Clube de
Bezerras, em 8 de 
julho, no Instituto 

Cristão, em Castro.

Fatos 2017
Fev Jun

Jul

Abr/Nov
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Dia Internacional
da Mulher

Elicoop Feminino

Visita à Montadora

Visita na Indústria

Mulheres Cooperativistas
e a Cultura da Cooperação

Núcleos Representam 
Mulheres Cooperativistas 

Palestra Discute 
Liderança
Cooperativa

Em homenagem ao Dia Internacional da 
Mulher, as mulheres cooperativistas pu-
deram participar de um evento especial, 
promovido em parceria com a Bayer. Em 
10 de março, cerca de 100 participantes 
assistiram a apresentações sobre saúde e 
empoderamento da mulher. 

O 12º Encontro da Liderança Cooperati-
vista Feminina (Elicoop) aconteceu em 
maio, na Associação Cocamar, em Ma-
ringá. Com 230 mulheres de comitês fe-
mininos de 11 cooperativas, foram sete 
mulheres as representantes da Frísia, 
que participaram e reforçaram a pre-
sença nestes eventos. Em 2018, a Frísia 
sediará o 13º Elicoop.

Cerca de 40 cooperadas e esposas de 
cooperados da Frísia participaram de 
evento de conscientização da prevenção 
ao câncer de mama, na fábrica da New 
Holland, em Curitiba, realizado em par-
ceria com as concessionárias da marca, 
no fi nal de outubro.

Um grupo de 30 mulheres parti-
cipantes do Programa de Desen-
volvimento da Mulher Cooperati-
vista no Agronegócio de Imbituva 
e Prudentópolis visitou a Unidade 
de Benefi ciamento de Leite (UBL) 
para acompanhar o processo in-
dustrial dos lácteos. Para a grande 
maioria delas, produtoras de leite 
na região, foi uma oportunidade 
de conhecer mais sobre o benefi -
ciamento de sua produção.

Cerca de 120 mulheres estiveram envolvidas entre os meses 
de maio e novembro com o Programa de Desenvolvimento da 
Mulher Cooperativista no Agronegócio. A iniciativa tem como 
objetivo integrar a mulher no contexto e fortalecer seu papel 

no agronegócio. Foram realizados encontros em 
Tibagi, Imbituva e Carambeí, reunindo cooperadas, esposas e 
familiares. Também estiveram presentes mulheres de Teixeira 

Soares, Prudentópolis, Irati, Imbaú e Terra Nova.

Dentro do grupo de 120 Mulheres Cooperativistas da Frísia, 14 delas foram eleitas para 
representar os núcleos femininos das localidades em que a cooperativa atua. Elas es-
tiveram reunidas no dia 28 de novembro em Carambeí para trabalhar o planejamento 
estratégico das próximas atividades do grupo, enfatizando iniciativas que fortalecem a 
cultura da cooperação. 

A palestrante Mara Beckert, profes-
sora da FGV Management e escri-
tora, esteve no Auditório Leendert 
de Geus em Carambeí e discutiu “A 
mulher e a liderança cooperativa” 
para cerca de 80 participantes do 
grupo de Mulheres Cooperativistas 
da Frísia no dia 28 de novembro. O 
evento encerrou as atividades do 
ano, coroando o semestre de traba-
lho dedicado ao fortalecimento da 
mulher no agronegócio.

Mulheres na
Cooperativa

Out

Mar Nov

Mai
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Cooperjovem no Tocantins

Premiação
de Redação

Cooperjovem 2017 

Cooperjovem e Dia C 

Encerramento com as Crianças

No primeiro dia de fevereiro, colaboradores da Frísia estive-
ram na OCB – Tocantins (Organizacao das Cooperativas do Brasil) 
para apresentar as ações realizadas pelo Programa Cooperjo-
vem no Paraná a representantes de cooperativas atuantes no Es-
tado, como SICOOB, Sicredi e Unimed. No encontro, debateram 
a possibilidade de reimplantar o Cooperjovem nos municípios de 
Palmas, Paraíso do Tocantins e outros da região, com a parceria 
das cooperativas.

A Frísia esteve presente no evento 
que premia os alunos selecionados 
por suas redações em concurso lança-
do, promovido pelo Sescoop-PR, nos 
dias 4 e 5 de abril. O encontro reuniu 
agentes das cooperativas, professores 
e alunos participantes do Cooperjo-
vem, em Caiobá.

Cerca de 40 professores participaram dos 
encontros de capacitação do programa Co-
operjovem em 2017. As vagas e o número 
de participantes aumentaram e também 
aconteceu o retorno dos professores de Ti-
bagi entre os municípios que fazem parte 
do programa junto à cooperativa. Ao todo, 
foram 33 escolas municipais de Carambeí, 
Ponta Grossa, Tibagi, Imbituva e Teixeira 
Soares. Com este número de profi ssionais, 
cerca de dois mil alunos de 4º e 5º ano fo-
ram benefi ciados e levaram às suas casas 
e comunidade escolar o conceito de coo-
perativismo.

Para celebrar o Dia C, Dia de Cooperar, a Frísia realizou ações 
com as escolas parceiras participantes do Cooperjovem. Em 
Carambeí, colaboradores da Frísia foram ajudar na construção 
de um jardim e em apresentação musical no Lar Aurora. Das 
escolas participantes do projeto, 12 delas conduziram ações, 
incluindo revitalização de espaços públicos, limpeza de bairros, 
construção de bibliotecas, hortas comunitárias e diversas ini-
ciativas que reforçaram a importância do trabalho cooperativo.

No Pavilhão de Exposições da Frísia aconteceu, no dia 23 de 
novembro, com cerca de 1100 estudantes, o encerramento do 
Programa Cooperjovem 2017. A Escola Municipal São Bento, de 
Tibagi, foi a escolhida com o melhor projeto do ano pelo 
#BorAgir, um programa que desenvolveram no distrito de São 
Bento do Amparo, na comunidade onde estão inseridas. Com 
várias ações voltadas à conscientização e à separação de reci-
cláveis, que até então era uma problemática na localidade. No 
evento também foram premiadas as melhores redações com o 
tema “O que aprendi com o cooperativismo?”. Todos que parti-
ciparam do concurso foram reconhecidos com uma medalha e 
os cinco alunos premiados com os melhores trabalhos levaram 
para casa uma bicicleta.

Cooperjovem

33
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Unidade Industrial de Carnes

Cooperados Paranaenses 
no Tocantins

Cooperados em
Montadora Industrial

Diretores e Conselheiros 
na Coonagro

Cooperados do
Tocantins no Paraná

Sementes Batavo
recebem parceiros
comerciais

Ex-presidentes da
Ocepar e OCB

Em 2017, diversos grupos da Frísia puderam conhecer a Unidade Industrial de Carnes 
e a produção que leva a marca Alegra: Em abril, Conselheiros Fiscais das coopera-
tivas Frísia, Castrolanda e Capal. A turma de Pós em Inovação e Gestão Estratégica 
do Agronegócio visitou a Unidade em agosto. Em setembro, colaboradores da antiga 
Cooperativa Central de Laticínios do Paraná Ltda, a CCLPL e, no mesmo mês, casais 
cooperados do Tocantins.  No mês de outubro, foram recepcionados na indústria os 
membros do Comitê Agrícola da Frísia. Em novembro, os participantes da Escola de 
Suinocultura foram os visitantes.

Casais cooperados do Paraná visitaram o 
Tocantins e puderam conhecer outros ca-
sais que moram no Estado e suas produti-
vidades. Na ocasião, também visitaram o 
estande da Frísia na Agrotins.

Em junho, quinze cooperados membros dos Comitês 
participaram de visita à planta da New Holland, em 
Curitiba. A convite da Tratornew, representante da 
marca na região, os visitantes conheceram a fábrica e 
acompanharam as linhas de montagem de 12 modelos 
de tratores, colheitadeiras de grãos, sistemas de trans-
missão e plataformas de corte.

No dia 2 de junho, um grupo de Diretores 
e Conselheiros Fiscais esteve em Parana-
guá para visita à fábrica de fertilizantes 
da Coonagro, da qual a Frísia faz parte, 
onde assistiram às apresentações e co-
nheceram um pouco mais sobre o traba-
lho junto ao Porto de Paranaguá.

Em setembro, um grupo de 12 pessoas do Tocantins 
esteve em Carambeí e puderam conhecer a Matriz da 
cooperativa, a feira Digital Agro, as indústrias, Funda-
ção ABC e Parque Histórico. Foram três dias de inte-
ração entre os Cooperados do Tocantins e a equipe da 
Frísia no Paraná.

Durante o ano, a equipe da 
Sementes Batavo recebe 
visitas de alguns principais 
clientes. O objetivo  foi mostrar 
aos convidados o funcionamento 
da cooperativa, principalmente 
sobre o processo de produção e 
garantia de qualidade das 
sementes.

Wilson Thiesen, ex-presidente da Ocepar, 
e Silvio Galdino, ex-presidente da OCB 
estiveram na Expofrísia, em 28 de abril, 
e foram recebidos pelos diretores presi-
dente e vice-presidente da Frísia, Renato 
Greidanus e Gaspar João de Geus, e pelo 
presidente da Associação do Parque His-
tórico de Carambeí, Dick de Geus.

Confi ra algumas visitas que a 
Cooperativa recebeu ou 
realizou no último ano:

Visitas e 
Visitantes

Abr Mai Jun

Jun Set
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Nota: Não está incluso a receita com prestação de serviços no valor total de MR$ 116.087

Faturamento do Exercício por Produto - 2017
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Evolução da Comercialização da Produção e Fornecimento de Insumos 

BENS DE FORNECIMENTO UNIDADE 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Beneficiamento de Sementes 69.005        119.560      105.578      

Combustíveis e Lubrificantes 46.445        53.779        52.524        

Medicamento Veterinário 22.864        25.908        31.064        

Peças e Acessórios 24.627        25.558        26.344        

Defensivos Agrícolas 130.267      151.433      138.546      

Fertilizantes t. 188.700      225.945      185.722  147.191      175.426      136.535      

Sementes Forrageiras 21.852        38.305        32.541        

Sacaria 4                 -                  -                  

Sêmen Congelado mil / ds 26               33               56           1.157          1.492          2.723          

Fábrica de Rações t. 137.893      163.696      183.895  113.389      173.605      162.020      

Reflorestamento 52.983        73.045        90.330    4.778          7.805          9.178          

Biomassa Florestal t. -                  362             24.891    -                  53               3.402          

Diversos 113             253             154             

(=) Totais 581.691      773.177      700.611      

PRODUTOS PECUÁRIOS

Unid. Benef. De Leite 445.287      564.682      609.801      

Unid. Prod. De Leitão 40               14.695        20.487        

Suinos t. 10.751        18.448        26.079    39.073        70.404        93.741        

Recria de Novilhas Und. -                  -                  -              -                  -                  -                  

(=) Totais 484.400      649.781      724.029      

PRODUTOS AGRÍCOLAS

Cevada Industrial t. 5.694          10.346        10.286    4.178          7.476          7.555          

Soja Industrial e Semente t. 407.198      393.473      424.642  463.526      514.216      518.225      

Milho Industrial e Quirera t. 150.303      98.418        194.234  64.806        69.578        92.702        

Milho Waxy Industrial t. 65.286        56.624        32.761    38.862        38.474        30.534        

Trigo Industrial e Semente t. 161.592      99.616        129.321  102.640      70.344        94.529        

Triticale Ind. e Semente t. 5                 63               -              6                 93               -                  

Diversos t. -                  -                  -              3.671          3.600          1.720          

Moinho de Trigo t. 95.411        114.788      120.447  92.405        133.488      122.227      

(=) Totais 770.093      837.269      867.492      

IMÓVEIS P/VENDA -                  -                  2.061          

(=) SUB-TOTAL 1.836.184   2.260.228   2.294.192   

RECEITAS COM SERVIÇOS PRESTADOS

Industrialização de Rações -                  -                  -              3.297          13               -                  

Industrialização - UBL -                  -                  -              22.927        28.666        35.656        

Outros Serviços Prestados -                  -                  -              48.252        57.149        80.430        

(=) Total 74.476        85.828        116.087      

( = ) TOTAL GERAL 1.910.660   2.346.056   2.410.279   

VOLUME FISICO VALOR EM MILHARES DE REAIS
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2012 2013 2014 2015 2016 2017
PRODUTOS AGRICOLAS 502.729           606.590           643.276           770.093           837.269           867.492            

PRODUTOS PECUARIOS 256.209           351.329           424.029           484.400           649.781           724.029            

BENS DE FORNECIMENTO 390.150           397.375           433.749           581.691           773.177           700.611            

SERVIÇOS 44.180             65.052             68.062             74.476             85.828             116.087            

BENS IMÓVEIS PARA VENDA 6.717               -                   -                   -                   -                   2.061                

TOTAL DO FATURAMENTO 1.199.985      1.420.346      1.569.116      1.910.660      2.346.056      2.410.279       

QUADRO SOCIAL 675                  742                  777                  795                  824                  836                   

FATURAMENTO MÉDIO POR ASSOCIADO 1.778               1.914               2.019               2.403               2.847               2.883                

Nº DE FUNCIONÁRIOS 651                  764                  806                  898                  983                  1.089                

FATURAMENTO MÉDIO POR ASSOCIADO 1.843               1.859               1.947               2.128               2.387               2.213                

Evolução do Faturamento
Em milhares de reais
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2 -  DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 

2.1 - BALANÇO PATRIMONIAL 
- ATIVO 
- PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

2.2 - DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE SOBRAS OU PERDAS 

2.3 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

2.4 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

3. - NOTAS EXPLICATIVAS DA   DIRETORIA   SOBRE   AS   DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS 
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FRISIA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 

2.1 - BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
   

(Valores expressos em Milhares de Reais) 
   

ATIVO 

 31.12.2017   31.12.2016 
CIRCULANTE     

Caixa e Equivalentes de Caixa (Nota 04) 280.206 387.121
Valores a Receber de Cooperados (Nota 05) 369.142 348.523
Valores a Receber de Terceiros (Nota 6) 157.684 152.370
Estoques (Nota 07) 269.553 266.038
Créditos Tributários a Recuperar (Nota 08) 56.863 51.499
Despesas do Exercício Seguinte (Nota 9) 5.640 7.132
Outros Créditos (Nota 16) 3.554 6.113

   Total do Ativo Circulante 1.142.642 1.218.796

NÃO CIRCULANTE 
Valores a Receber de Cooperados (Nota 05) 74.987 75.130
Bens Imóveis Destinados a Venda (Nota 11) 31.136 24.764
Depósitos Judiciais (Nota 10) 114.079 92.618
Outros Créditos (Nota 16) 3.030 3.457

Ativo Biológico (Nota 12) 11.588 11.536
Investimentos (Nota 13) 208.221 191.129
Imobilizado (Nota 14) 462.026 472.156
Intangível (Nota 15) 10.952 10.966

   Total do Ativo Não Circulante 916.019 881.756

TOTAL DO ATIVO 2.058.661 2.100.552

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras. 
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FRISIA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 

2.1 - BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 

(Valores expressos em Milhares de Reais) 

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 31.12.2017   31.12.2016 
CIRCULANTE 

Empréstimos e Financiamentos (Nota 18) 344.336 519.336
Fornecedores (Nota 17) 43.996 53.747
Obrigações com Cooperados (Nota 05) 247.740 185.380
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 19) 23.303 20.116
Adiantamentos de Clientes 5.704 2.113
Obrigações Provisionadas (Nota 20) 43.883 40.958
Outros Débitos (Nota 16) 53.796 54.534

   Total do Passivo Circulante 762.758 876.184

NÃO CIRCULANTE 
Empréstimos e Financiamentos (Nota 18) 174.862 187.808
Obrigações com Cooperados (Nota 05) 99.247 121.493
Obrigações Fiscais e Trabalhistas (Nota 19) 113.793 92.332
Obrigações Provisionadas (Nota 20) 102.156 90.514

    
Total do Passivo Não Circulante 490.058 492.147

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
Capital Social Integralizado (Nota 21) 217.601 194.803

Reserva Legal 57.108 49.990
Reserva Assist. Técnica Educacional e Social 109.245 97.620
Reserva para Expansão e Investimento 361.387 322.168

Total das Reservas de Sobras 527.740 469.778

Sobras à Disposição da AGO 60.504 67.640

   Total do Patrimônio Líquido 805.845 732.221

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.058.661 2.100.552

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras. 
 
 
 



59Relatório Anual

8

FRISIA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 

2.2 - DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 
DE 2017 E 2016 

     
(Valores expressos em Milhares de Reais) 

31.12.2017  31.12.2016 
Ato Ato Não Total 

Cooperativo Cooperativo
INGRESSO E RECEITA BRUTA 

Ingresso/receita bruta de vendas e     
serviços 2.221.110 189.169 2.410.279 2.346.056

( - ) Devoluções e Impostos sobre ingresso 
e receita de vendas e serviços (55.767) (9.494) (65.261) (64.021)

INGRESSO E RECEITA LIQUÍDA DE VENDAS E 
SERVIÇOS 2.165.343 179.675 2.345.018 2.282.035

DISPÊNDIO/CUSTO DAS VENDAS E SERVIÇOS 
(Nota 23) (1.970.109) (154.128) (2.124.237) (2.048.034)

SOBRA/LUCRO BRUTO 195.234 25.547 220.781 234.001

INGRESSOS/RECEITAS (DISPÊNDIOS E 
DESPESAS) OPERACIONAIS

 Com Vendas ( Nota 23) (54.049) (6.310) (60.359) (54.895)
Administrativas e Gerais ( Nota 23) (72.151) (11.280) (83.431) (81.873)
Outros Ingressos/Receitas, líquidos ( Nota 24) 3.252 395 3.647 4.539

SOBRA/LUCRO OPERACIONAL 72.286 8.352 80.638 101.772

Ingressos financeiros/receitas financeiras 
( Nota 25) 46.827 38.088 84.915 82.094
Dispêndios/despesas financeiras ( Nota 25) (47.932) (31.539) (79.471) (81.224)

SOBRAS ANTES DA PROVISÃO DE IMPOSTOS 71.181 14.901 86.082 102.642

Provisão para Imposto de Renda ( Nota 26) - (3.968) (3.968) (6.333)
Provisão para Contribuição Social ( Nota 26) - (1.470) (1.470) (2.289)

SOBRAS LÍQUIDAS DO EXERCÍCIO ANTES 
DAS DESTINAÇÕES 71.181 9.463 80.644 94.020

 
 

            As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras. 
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FRISIA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 

2.2 - DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 
DE 2017 E 2016

     
(Valores expressos em Milhares de Reais) 

 
DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS À 31.12.2017 31.12.2016 
DISPOSIÇÃO DA AGO Ato Ato Não Total 

Cooperativo Cooperativo 
SOBRAS LÍQUIDAS DO EXERCÍCIO ANTES DAS DESTINAÇÕES 71.181 9.463 80.644 94.020

DESTINAÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS
Reserva Legal - 10% do Resultado Ato Cooperativo (7.118) - (7.118) (7.958)
RATES - Resultado Ato Não Cooperativo - (9.463) (9.463) (14.443)
RATES - 5% do Resultado Ato Cooperativo (3.559) - (3.559) (3.979)

   Total das Destinações Legais e Estatutárias (10.677) (9.463) (20.140) (26.380)

SOBRAS À DISPOSIÇÃO DA AGO 60.504 - 60.504 67.640

DESTINAÇÃO "AD REFERENDUM DA AGO" 
   Fundo de Expansão e Investimento (35.225) - (35.225) (37.165)

SOBRAS LÍQUIDAS À DISPOSIÇÃO DA AGO 25.279 - 25.279 30.475

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras. 
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FRISIA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 
2.3 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 

2016
(Valores expressos em Milhares de Reais) 

MUTAÇÕES CAPITAL RESERVA RATES RESERVA EXP. SOBRAS A TOTAL
SOCIAL LEGAL INVESTIMENTO DISP. AGO

Saldo em 31 de dezembro de 2015 173.482 42.032 80.525 291.642 52.611 640.292
Destinação/Distribuição Sobras Ex. Anterior 9.607 ‐  ‐  30.442 (52.611) (12.562)
Retenção Capital s/ Produção e Insumos 15.080 ‐  ‐  84 ‐  15.164
Restituição Capital Sócios Demissionários (2.019) ‐  ‐  ‐  ‐  (2.019)
Restituição Capital Sócios Aposentados (516) ‐  ‐  ‐  ‐  (516)
Aplicação dos Fundos ‐  ‐  (1.327)  ‐  ‐  (1.327)
Retorno Capital Excedente de Sobras 365 ‐  ‐  ‐  ‐  365
Devolução Capital Excedente Sobras (1.196) ‐  ‐  ‐  ‐  (1.196)
Sobras Líquidas do Exercício ‐  ‐  ‐  ‐  94.020 94.020
Destinações Legais e Estatutárias ‐  7.958 18.422  ‐  (26.380) ‐ 

Saldo em 31 de dezembro de 2016 194.803 49.990 97.620 322.168 67.640 732.221
Destinação/Distribuição Sobras Ex. Anterior 9.490 ‐  ‐  37.165 (67.640) (20.985)
Retenção Capital s/ Produção e Insumos 20.014 ‐  ‐  2.054 ‐  22.068
Restituição Capital Sócios Demissionários (1.681) ‐  ‐  ‐  ‐  (1.681)
Restituição Capital Sócios Aposentados (1.843) ‐  ‐  ‐  ‐  (1.843)
Aplicação dos Fundos ‐  ‐  (1.398)  ‐  ‐  (1.398)
Retorno Capital Excedente de Sobras 1.988 ‐  ‐  ‐  ‐  1.988
Devolução Capital Excedente de Sobras (5.170) ‐  ‐  ‐  ‐  (5.170)
Sobras Líquidas do Exercício ‐  ‐  ‐  ‐  80.644 80.644
Destinações Legais e Estatutárias ‐  7.118 13.022  ‐  (20.140) ‐ 

Saldo em 31 de dezembro de 2017 217.601 57.108 109.245 361.387 60.504 805.845

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras. 
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FRISIA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 
2.4 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 

2017 E 2016 
(Valores expressos em Milhares de Reais)

31.12.2017 31.12.2016 
1. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 
Sobra Líquida do Exercício 80.644 94.020
Ajuste ao Lucro Líquido 

Depreciação/Amortização/Exaustão 40.111  30.216
Resultado na Alienação e Baixa do Permanente 260  3.096
Juros transcorridos e não pagos 47.021  41.915
Obrigações Provisionadas 14.565  41.463

182.601 210.710
Variação nos Ativos 

Valores a Receber de Cooperados (20.474)  (35.142)
Valores a Receber de Clientes (5.314)  7.803
Estoques (3.516)  (48.228)
Créditos Tributários a Recuperar (5.364)  (5.659)
Despesas do Exercício Seguinte 1.492  (6.245)
Bens Imóveis para Venda (6.371)  (6.054)
Depósitos Judiciais (21.461)  (18.914)
Outros Créditos 2.986  (4.707)

(58.022) (117.146)
Variação nos Passivos 

Obrigações com Cooperados 40.113  10.823
Fornecedores (9.751)  4.377
Obrigações Fiscais e Trabalhistas 24.647  21.691
Adiantamentos de Clientes 3.592  956
Outros Débitos (737)  3.804

57.864 41.651
Caixa Líquido gerado pelas Atividades Operacionais 182.443 135.215

2. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 
Aquisição de Imobilizado (26.167)  (37.617)
Aquisição de Investimentos (17.092)  (15.513)
Aplicação no Ativo Biológico (1.249)  (351)
Aplicação no Intangível (2.862)  (7.045)

Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimentos (47.370) (60.526)

3. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 
Integralização de Capital 22.002  15.445
Devolução de Capital aos Cooperados (8.694)  (3.731)
Distribuição de Sobras aos Cooperados (20.985)  (12.563)
Aumento/Redução Reservas 655  (1.241)
Captações de Financiamentos 473.646  537.516
Pagamentos de Financiamentos (principal e juros) (708.612)  (513.488)

Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamentos (241.988) 21.938

4. AUMENTO/(REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES (106.915) 96.627

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 387.121 290.494
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Exercício 280.206 387.121

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras. 
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FRÍSIA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 

3 - NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 

3.1 – Contexto Operacional 

A Frísia Cooperativa Agroindustrial (a “Frísia” ou “Cooperativa”), cooperativa de 
produção agropecuária com sede em Carambeí, estado do Paraná, desenvolve 
as seguintes atividades: (a) Comercialização de produtos agrícolas e pecuários 
dos cooperados, mantendo, no caso dos produtos agrícolas, silos e armazéns 
para sua estocagem, equipamentos para secagem, beneficiamento e 
padronização; (b) Industrialização e comercialização de sementes e rações; (c) 
Compra e estocagem de insumos agropecuários para fornecimento aos 
cooperados; (d) Prestação de serviço de assistência técnica agropecuária, (e) 
Indústria  de  processamento  de  leite,  Moinho  de  Trigo   e, (f) Serviços de 
apoio à comunidade dos cooperados, empregados e seus familiares. 

A Cooperativa tem como objetivo institucional a observação e melhoria da 
qualidade de vida econômica social dos seus cooperados, e para consecução 
desse objetivo, a Cooperativa tem como missão a “Criação e disponibilização de 
soluções e oportunidades rentáveis no agronegócio, conquistando a satisfação 
de seus clientes, cooperados e colaboradores com produtos, serviços e 
processos continuamente melhores, respeitando o meio ambiente”. A Frísia atua 
em mais de 45 municípios, distribuídos entre os estados do Paraná e Tocantins, 
prestando o atendimento aos seus cooperados através do Centro Administrativo, 
nove Entrepostos de Recebimento e Armazenamento de Produtos Agrícolas, 
onze Lojas Agropecuárias, dois Postos de Combustíveis, TRR, Fábrica de 
Rações, Unidade de Produção de Leitões, Unidade de Recria de Novilhas, duas 
Unidades de Beneficiamento de Sementes, Unidade de Beneficiamento de Leite 
e Moinho de Trigo. Em 31 de dezembro de 2017 possuia 836 cooperados (Em 
2016 - 824). 

Intercooperação – São parcerias firmadas entre as Cooperativas Frísia, Capal e 
Castrolanda para investir e operar em conjunto, industrias que processam a 
produção primaria de seus cooperados, com objetivo principal de agregar valor e 
resultado a produção do cooperado. As unidades de beneficiamento de leite e 
moinho de trigo estão em pleno funcionamento e são geradoras de caixa e de 
resultados positivos em 2017. A unidade de carnes em 2017 gerou resultado 
negativo, porem o resultado alcançado melhorou substancialmente em relação a 
2016 e a expectativa para 2018 é que melhore ainda mais, como previsto nos 
planos das Diretorias, porém ainda sem sobras de balanço. 

Estas parcerias estão formalizadas através dos contratos de “Intercooperação”, 
individuais por negócio, que determinam as regras e normas de gestão, 
percentuais de participação de cada Cooperativa e a política de investimento e 
distribuição de sobras (Nota 13). 
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A emissão das demonstrações financeiras da Frísia foi autorizada pela Diretoria 
e pelo Conselho Fiscal em 25 de janeiro de 2018. 

3.2 – Base de Preparação 

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis 
adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPCs), considerando as Normas Brasileiras de 
Contabilidade, especificamente aquelas aplicáveis às entidades cooperativas e a 
Lei do Cooperativismo nº 5.764/71, e evidenciam todas as informações 
relevantes, próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais 
estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. 

As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico 
como base de valor e os ativos e passivos financeiros mensurados ao valor justo 
contra o resultado do exercício, quando necessário. 

A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas 
contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da 
Administração da Cooperativa no processo de aplicação das políticas contábeis. 
Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior 
complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são 
significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 3.3. 

3.2.1 - Apuração das sobras ou perdas 

Os ingressos e dispêndios com cooperados e as receitas, custos e 
despesas com terceiros, inclusive as provisões quando aplicáveis, foram 
escrituradas pelo regime de competência. 

Para efeito de cálculo das sobras relativas às operações com cooperados e 
terceiros foram adotados os seguintes critérios: (a) Para os Produtos 
Agrícolas, a proporcionalidade no recebimento dos cooperados e não 
cooperados, (b) Para os Insumos e Bens de Fornecimento, a 
proporcionalidade nas vendas realizadas a cooperados assim como aos 
não cooperados e, (c) Para a Indústria de Processamento de Leite e de 
Moinho de Trigo, a proporcionalidade no recebimento de matéria prima 
(Leite e Trigo) dos cooperados e não cooperados. 

3.2.2 – Moeda funcional e moeda de apresentação 

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras da Frísia são mensurados 
utilizando a moeda do principal ambiente econômico no qual está inserida 
(“a moeda funcional”). As demonstrações financeiras estão apresentadas 
em Reais, que é a moeda funcional e de apresentação da Cooperativa.  
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3.2.3 - Caixa e Equivalentes a Caixa 
Caixa e equivalentes de caixa incluem o Caixa, os depósitos bancários, 
outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos 
originais de até três meses, com risco insignificante de mudança de valor e 
que são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de 
curto prazo. 

3.2.4 – Ativos financeiros 

a) Classificação 

A Cooperativa classifica seus ativos financeiros sob as seguintes 
categorias: mensurados ao valor justo por meio do resultado e empréstimos 
e recebíveis (não mantém ativos financeiros classificados como disponíveis 
para venda). A classificação depende da finalidade para a qual os ativos 
financeiros foram adquiridos. 

b) Reconhecimento e mensuração 

Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos 
pelo valor justo, e os custos da transação são contabilizados na 
demonstração das sobras. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados 
pelo custo amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros. Os ativos 
financeiros são baixados quando a Cooperativa tenha transferido, 
significativamente, todos os riscos e os benefícios da propriedade desses 
ativos. 

Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos 
financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são 
apresentados na demonstração das sobras em "Ingressos 
financeiros/receitas financeiras" no período em que ocorrem. 

c) Compensação de instrumentos financeiros  

Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é 
apresentado no balanço patrimonial quando há um direito legal de 
compensar os valores reconhecidos e há uma intenção de liquidá-los numa 
base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 

d) Impairment de ativos financeiros 

i. Ativos mensurados ao custo amortizado 

A Cooperativa avalia no final de cada encerramento de exercício se há 
evidência objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de ativos financeiros 
está registrado por valor acima de seu valor recuperável (impairment). As 
perdas por impairment são reconhecidas somente se há evidência objetiva 
de impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o 
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reconhecimento inicial dos ativos (um "evento de perda") e aquele evento 
(ou eventos) de perda que tem impacto nos fluxos de caixa futuros 
estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser 
estimado de maneira confiável. 

Os principais critérios que a Cooperativa usa para determinar se há 
evidência objetiva de uma perda por impairment, são a identificação de 
dificuldade financeira relevante do devedor, quebra de contrato ou 
inadimplência. 

Se, num período subsequente, o valor da perda por impairment diminuir e a 
diminuição puder ser relacionada objetivamente com um evento que 
ocorreu após o impairment ser reconhecido (como uma melhoria na 
classificação de crédito do devedor), a reversão dessa perda por 
impairment reconhecida anteriormente será reconhecida na demonstração 
das sobras. 

3.2.5 - Valores a receber de Cooperados e de Terceiros 

As duplicatas a receber e os financiamentos e repasses a cooperados 
correspondem aos valores a receber de clientes e de cooperados pela 
venda de mercadoria, prestação de serviços ou ainda, repasses de 
recursos captados com finalidade especifica junto às instituições financeiras 
no curso normal das atividades da Cooperativa. Se o prazo de recebimento 
é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no 
Ativo Circulante. Os valores a receber classificados no Não Circulante, são 
títulos com prazo de vencimento e expectativa de recebimento superior a 
um ano (inclui os títulos vencidos que estão em cobrança judicial). 

As Contas a receber de clientes e cooperados são inicialmente 
reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo 
amortizado com o método da taxa efetiva de juros menos a provisão para 
devedores duvidosos “PDD” (Impairment). Na prática são normalmente 
reconhecidas ao valor faturado ou repassados aos cooperados, ajustadas 
ao valor presente, acrescidas por juros e, se necessário, ajustadas pela 
provisão para impairment. 

3.2.6 - Estoques 

Os estoques de produtos agrícolas, para comercialização ou 
industrialização são avaliados pelo custo médio de aquisição, líquidos dos 
impostos e contribuições recuperáveis. É efetuado analise considerando o 
preço de venda desses produtos na data das demonstrações financeiras, 
liquido dos esforços necessários para a sua realização.  

Os estoques dos produtos industrializados foram avaliados pelo custo 
médio de produção, também inferior ao valor de mercado. 
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Os estoques de mercadorias para revenda, representados 
substancialmente por insumos agropecuários, almoxarifados e outros, são 
demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. 
O custo é determinado pelo método de avaliação dos estoques da “média 
ponderada móvel”. O valor liquido de realização é o preço de venda 
estimado no curso normal dos negócios, menos os custos estimados 
necessários para efetuar a venda.  

3.2.7 - Bens Imóveis destinados a Venda 

Os bens imóveis para a venda foram avaliados pelo valor de aquisição.  
Na sua grande maioria são propriedades rurais adquiridas de cooperados 
que possuíam débitos junto a Cooperativa, possuem contrato de compra e 
venda com clausula de prioridade de recompra em condições pré-
estabelecidas com valores de recompra superiores ao valor do custo de 
aquisição. 

3.2.8 - Investimentos 

Os investimentos em sociedades cooperativas são avaliados ao custo de 
aquisição, uma vez que as práticas adotadas no Brasil (NBCT 10.8 – Dos 
Aspectos contábeis específicos em entidades diversas – Entidades 
Cooperativas) não permitem a avaliação dos investimentos em sociedades 
cooperativas pelo método de equivalência patrimonial. O valor contábil 
desses investimentos é imediatamente baixado para o seu valor 
recuperável se o valor contábil do ativo for maior do que seu valor 
recuperável estimado.  

Esses investimentos não são consolidados, uma vez que a Cooperativa não 
detém o controle. 

Os ganhos e as perdas apurados nas sociedades cooperativas associadas 
são reconhecidos na demonstração das Sobras e Perdas como Ingressos 
Financeiros/Receitas Financeiras. 

3.2.9 - Imobilizado

Terrenos e edificações compreendem, principalmente, lojas, fábricas, 
armazéns e escritórios. O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, 
menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos 
diretamente atribuíveis à aquisição dos itens. O custo histórico também 
inclui os custos de financiamento relacionados com a aquisição de ativos 
qualificados.

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou 
reconhecidos como ativo separado, conforme apropriado, somente quando 
for provável que fluam benefícios econômicos futuros cooperados ao item e 
que o custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor contábil 
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de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os outros reparos e 
manutenções são reconhecidos na demonstração de Sobras e Perdas, 
quando incorridos. 

Os terrenos não são depreciados. As depreciações dos outros ativos são 
calculadas usando o método linear, de acordo com as taxas médias 
divulgadas na Nota 14, para alocar seus custos aos seus valores residuais 
durante a vida útil estimada. 

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados se 
apropriado, ao final de cada exercício. 
O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para o seu valor 
recuperável se o valor contábil do ativo for maior do que seu valor 
recuperável estimado.  

Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação 
dos resultados com o valor contábil e são reconhecidos em “Ingressos” na 
demonstração de Sobras. 

3.2.10 - Ativo Biológico

Os ativos biológicos (árvores para corte) foram avaliados pelo custo de 
implantação e manutenção, deduzido da exaustão pela extração da lenha. 

Os ativos biológicos são mensurados ao valor justo, deduzidos dos custos 
estimados de venda no momento do corte. Na determinação do valor justo 
foi utilizado o método de fluxo de caixa descontado de acordo com o ciclo 
de produtividade projetado desses ativos. 

As Matrizes, animais para reprodução, foram avaliadas pelo custo de 
aquisição. 

3.2.11 – Ativos Intangíveis 

Os ativos intangíveis são bens incorpóreos, separáveis ou resultante de 
direitos contratuais ou de outros direitos legais. A Cooperativa possui 
registrado os direitos de uso de software e os gastos com o 
desenvolvimento e implementação de softwares de sua propriedade. As 
licenças de software são contabilizadas com base nos custos incorridos 
para aquisição e fazer com que estejam prontos para serem utilizados. As 
amortizações são calculadas pelo método linear ao longo de suas vidas 
uteis. 

Os custos associados à manutenção de softwares são reconhecidos como 
dispêndios/despesas conforme incorridos. 
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3.2.12 – Impairment de Ativos não Financeiros 

Os ativos não financeiros são revisados para a verificação de impairment 
sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor 
contábil pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é 
reconhecida pelo valor ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor 
recuperável.  

Os ativos não financeiros que tenham sofrido impairment são revisados 
subsequentemente para a análise de uma possível reversão do impairment 
na data de apresentação do Balanço. 

3.2.13 –Fornecedores 

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou 
serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos 
negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento 
for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são 
apresentadas como passivos não circulantes. 

Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 
mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de 
juros, se aplicável. 

3.2.14 – Empréstimos e financiamentos 

Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido 
dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, 
demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores 
captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é 
reconhecida na demonstração das sobras durante o período em que os 
empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de 
juros.

Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que a 
Cooperativa tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo 
por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço. 

3.2.15 - Provisões 

As provisões para ações judiciais (trabalhista e previdenciária, cível e 
tributária) são reconhecidas quando: a Cooperativa tem uma obrigação 
presente ou não formalizada como resultado de eventos já ocorridos; é 
provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a 
obrigação; e o valor possa ser estimado com segurança. 
As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem 
ser necessários para liquidar a obrigação, conforme riscos específicos da 
obrigação. O aumento da obrigação é reconhecido no resultado do 
exercício, como dispêndios/despesas operacionais. 
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3.2.16 - Imposto de Renda e Contribuição Social 

Foram constituídas provisões sobre os resultados das operações com o ato 
não cooperativo. Os resultados das operações com o ato cooperativo são 
isentos desses tributos. 

3.2.17 - Outros ativos e passivos circulante e não circulante 

Os outros ativos são apresentados ao valor de custo ou de realização, 
incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias 
auferidas. 

Os outros passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou 
calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, 
das variações nas taxas de câmbio e das variações monetárias incluídas. 

3.2.18 - Reconhecimento da receita 

O ingresso/receita compreende o valor justo recebido ou a receber pela 
comercialização de produtos e serviços no curso normal das atividades da 
Cooperativa.  

A Cooperativa reconhece o ingresso/receita quando o seu valor pode ser 
mensurado com segurança, é provável que benefícios econômicos futuros 
fluirão para a entidade e quando critérios específicos tiverem sido atendidos 
para cada uma das atividades da Cooperativa, conforme descrição a seguir: 

a) Venda de Produtos Agrícolas 

    A Cooperativa recebe, armazena, padroniza e comercializa produtos 
agrícolas tais como soja, milho, trigo e outros. As vendas dos produtos são 
reconhecidas sempre que a Cooperativa efetua a entrega dos produtos 
para o cliente, o qual passa a ter total liberdade sobre o canal e o preço de 
revenda dos produtos, e não há nenhuma obrigação não satisfeita que 
possa afetar a aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não ocorre 
até que: (i) os produtos tenham sido enviados para o local especificado; (ii) 
os riscos de obsolescência e perda tenham sido transferidos para o cliente; 
(iii) o cliente tenha aceitado os produtos de acordo com o contrato de 
venda; e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, ou a 
Cooperativa tenha evidências objetivas de que todos os critérios para 
aceitação foram atendidos.  

Essas vendas, quando são realizadas com prazo de pagamento superior a 
90 dias e têm caráter de financiamento, são descontadas ao valor presente.
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b) Revenda de insumos e produtos agropecuários 

    A Frísia opera através dos seus setores de Armazém de Insumos, Lojas 
agropecuárias, postos de serviços e a sua unidade de produção de leitão, 
comercializando insumos agropecuários (defensivos, fertilizantes, 
sementes, peças e acessórios, óleo diesel, rações, medicamentos 
veterinários, leitões e outros). As vendas dos produtos são reconhecidas 
quando a Frísia entrega um produto para o cooperado. As vendas de 
insumos agropecuários são, geralmente, realizadas com prazo superior a 
90 dias e têm o caráter de financiamento de safra. Essas vendas, quando 
aplicável, são descontadas a valor presente.

c) Venda de produtos industrializados 

    A Cooperativa industrializa e comercializa produtos Lácteos, farinhas de 
trigo e seus subprodutos. As vendas dos produtos são reconhecidas 
sempre que a Cooperativa efetua a entrega dos produtos para o cliente, o 
qual passa a ter total liberdade sobre o canal e o preço de revenda dos 
produtos, e não há nenhuma obrigação não satisfeita que possa afetar a 
aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não ocorre até que: (i) os 
produtos tenham sido enviados para o local especificado; (ii) os riscos de 
obsolescência e perda tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o 
cliente tenha aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; e 
(iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, ou a Cooperativa 
tenha evidências objetivas de que todos os critérios para aceitação foram 
atendidos.  

d) Venda de Serviços 

    A Cooperativa vende serviços, substancialmente, recepção, analise 
padronização e armazenagem de produtos agrícolas. Esses serviços são 
prestados com base no tempo incorrido, e a ingresso/receita é 
reconhecida pelas taxas contratadas. 

e) Receita financeira 

A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, usando o 
método da taxa efetiva de juros. As contas a receber com caráter de 
financiamento são descontadas, se necessário, ao valor presente quando 
do seu reconhecimento inicial, e os juros são incorporados às contas a 
receber, à medida que o tempo passa, em contrapartida de “ingressos 
financeiros/receitas financeiras”. Essa receita financeira é calculada, 
substancialmente, pela mesma taxa efetiva de juros utilizada para apurar o 
valor presente, ou seja, a taxa original das contas a receber. 
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3.2.19 – Destinações Legais e Estatutárias 

As destinações estatutárias e legais, incluindo os juros sobre o capital 
integralizado (quando aplicável) são reconhecidas nas demonstrações 
financeiras da Frísia ao final do exercício, com base em seu estatuto 
social. As destinações das sobras à disposição da Assembleia somente 
são provisionadas na data em que são aprovadas pelos cooperados, em 
Assembleia Geral. 

3.3 – Estimativas e Julgamentos contábeis críticos 

As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e 
baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo 
expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as 
circunstâncias. 

3.3.1 – Estimativas e premissas contábeis criticas 

Com base em premissas, a Cooperativa faz estimativas com relação ao 
futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão 
iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que 
apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste 
relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo 
exercício social, estão contempladas a seguir: 

(a) Provisão para devedores duvidosos "impairment" 

Está constituída em montante considerado suficiente para suportar 
eventuais perdas na realização dos créditos junto a cooperados e 
terceiros. A provisão para devedores duvidosos é calculada sobre 100% 
dos valores a receber de terceiros vencidos a mais de 30 dias, cujo 
faturamento seja proveniente da Unidade de Leite ou do Moinho de Trigo. 
Em relação aos valores a receber de terceiros das demais atividades, a 
provisão é calculada sobre os valores a receber vencidos a mais de 60 
dias. A provisão para devedores duvidosos relativa a valores a receber de 
cooperados é constituída após análise individual do cooperado, 
considerando a natureza, condição de recebimento e garantias existentes. 

(b) Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 

A Cooperativa reconhece provisão para causas tributárias, cíveis e 
trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das 
evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências 
disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no 
ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As 
provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas 
circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de 
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inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em 
novos assuntos ou decisões de tribunais. 

3.4 – Gestão de Risco Financeiro 

3.4.1 Fatores de Risco Financeiro 

As atividades da Cooperativa a expõem a diversos riscos financeiros: risco 
de crédito e risco de liquidez. O programa de gestão de risco da 
Cooperativa se concentra na imprevisibilidade dos mercados financeiros e 
busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro da 
Cooperativa. A Cooperativa usa instrumentos financeiros derivativos para 
proteger certas exposições a risco. 

A gestão de risco é realizada pelo departamento Financeiro da 
Cooperativa, e está de acordo com as políticas aprovadas pela Diretoria.  

O Financeiro da Cooperativa identifica, avalia e protege a Cooperativa 
contra eventuais riscos financeiros em cooperação com as unidades 
operacionais da Cooperativa. A Diretoria estabelece princípios, por escrito, 
para a gestão de risco, bem como para áreas específicas, como risco 
cambial, risco de volatilidade do mercado de commodities agrícolas, risco 
de crédito, uso de instrumentos financeiros derivativos e não derivativos e 
investimento de excedentes de caixa. 

3.4.1.1 Risco de Crédito 

A política de vendas da Cooperativa considera o nível de risco de crédito a 
que está disposta a se sujeitar no curso de seus negócios. A diversificação 
de sua carteira de recebíveis, os procedimentos de avaliação de crédito de 
cooperados, a seletividade de seus clientes, assim como o 
acompanhamento dos prazos de financiamento de vendas por segmento 
de negócio e limites individuais de posição são procedimentos adotados a 
fim de minimizar eventuais problemas de inadimplência em suas contas a 
receber.

As políticas de vendas estão subordinadas às políticas de crédito fixadas 
pela administração da Cooperativa, que visam evitar eventuais problemas 
decorrentes da inadimplência de seus cooperados. Os limites de crédito 
de cada cooperado são estabelecidos a partir do seu histórico junto à 
Cooperativa, através do sistema de crédito integrado a todos os demais 
sistemas informatizados. 

3.4.1.2 Risco de Liquidez 

É o risco de a Cooperativa não possuir recursos líquidos suficientes para 
honrar seus compromissos financeiros, em decorrência do descasamento 
de prazo ou de volume entre os recebimentos e pagamentos previstos. 
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3.4.2 Gestão de Capital 

Os objetivos da Cooperativa ao administrar seu capital são os de garantir a 
existência de recursos suficientes para investimentos necessários para a 
continuidade do seu negócio e garantir a liquidez necessária para suas 
atividades comerciais. 

Os recursos administrados para os investimentos nos ativos fixos da 
Cooperativa, requeridos para seu constante crescimento e atualização 
tecnológica, são obtidos das sobras retidas e de recursos captados em 
linhas de financiamento de longo prazo do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, que foram repassados 
pelo Banco do Brasil S.A. e Banco Regional de Desenvolvimento do 
Extremo Sul -  BRDE. 

Os recursos necessários para garantir a liquidez de suas atividades 
comerciais são obtidos mediante a captação de recursos no mercado 
financeiro das modalidades capital de giro, Investimento, Repasse, Insumos 
Agrícolas.  

A manutenção de sua capacidade de liquidez é de fundamental 
importância, principalmente para as atividades de compra (ato-cooperado) 
de produtos agrícolas e pecuários, que têm origem na decisão de venda 
dos cooperados e compra de insumos agropecuários para fornecimento aos 
cooperados. A captação de recursos é requerida para garantir a liquidez da 
operação. 

A cooperativa não possui instrumentos financeiros em moeda estrangeira e 
não está exposta a exposição cambial. 

A cooperativa não operou em 2016 e 2017 com instrumentos financeiros 
Derivativos. 

A Cooperativa monitora o capital com base no índice de alavancagem 
financeira. Esse índice corresponde à dívida líquida dividida pelo patrimônio 
líquido. A dívida líquida, por sua vez, corresponde ao total de empréstimos, 
subtraído o montante de caixa e equivalentes de caixa.  
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A alavancagem financeira em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 podem 
ser assim sumariadas: 

   
 2017 2016

Empréstimos e 
financiamentos 

519.198 707.144

Menos - caixa 
e equivalentes 
de caixa 

(280.206) (387.121)

Dívida líquida 238.992 320.023

Patrimônio 
líquido 

805.845 732.221

Alavancagem 
financeira

0,30 0,44

3.4.3 Estimativa do valor justo 

Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes e 
cooperados e as contas a pagar aos fornecedores pelo valor contábil, 
menos eventual perda (impairment) no caso de contas a receber, esteja 
próxima de seus valores justos.  

NOTA 04 - CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA (Em MR$) 

2017 2016 
Caixa 176 131
Bancos - Contas Movimento 4.363 1.967
Aplicações Financeiras - CDB/CDI 222.891 185.595
Aplicações Financeiras - Títulos de Capitalização 1.913 2.507
Fundos de Investimento 50.849 196.907
Outros 14 14
Total 280.206 387.121

As aplicações efetuadas em Certificados de Depósitos Bancários – CDB – Pós 
fixados e Operações Compromissadas Pós fixadas, são remuneradas de 85% a 
103% (2016 – 95% a 105%) da variação do Certificado de Depósito Interbancário 
– CDI. Essas aplicações são mantidas com a finalidade de atender a 
compromissos de caixa de curto prazo. 

Os Fundos de investimento de renda fixa de curto prazo foram remunerados em 
2017 de 98% a 103% do CDI (2016 de 98% a 103% do CDI). 
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NOTA 05 - OPERAÇÕES COM COOPERADOS (Em MR$) 

Contas 
A Receber A Pagar 

2017 2016 2017 2016 
Circulante     
Repasse de Financiamentos (i) 36.343 35.955 - - 
Movimento agrícola (ii) 129.258 115.072 107.634 92.112 
Movimento pecuária (iii) 38.495 25.026 52.535 34.515 
Duplicatas (iv) 92.872 97.303 - - 
Empréstimos (v) 57.418 54.363 35.939 32.120 
Produção (vi) 14.748 19.875 39.093 23.897 
Outros 525 1.801 12.539 2.736 
(-) PCLD (517) (872) - - 
Total 369.142 348.523 247.740 185.380 
     
Não Circulante     
Repasse de Financiamentos (i) 15.564 9.900 - - 
Empréstimos (v) 59.423 65.230 26.075 56.721 
Retenção para capital de giro 
(vii) - - 73.172 64.772 
Total 74.987 75.130 99.247 121.493 

   
 As operações com cooperados são garantidas pelos valores das cotas de capital 

social, pelas retenções de capital de giro e por garantias reais de imóveis ou 
outros bens, sempre que necessário. 

(i) Repasse de Financiamentos: Registra-se os valores provenientes de 
financiamentos com capital próprio da cooperativa para custeio das 
safras agrícolas dos cooperados que não obtiveram recursos suficientes 
em instituições bancárias. 

(ii) Movimento agrícola: Registra-se todas as operações relacionadas a 
atividade agrícola do cooperado, por esta conta transitam os créditos 
provenientes da compra da produção e débitos das duplicatas de 
insumos, taxas, serviços e outros, o saldo fica à disposição do 
cooperado.  

(iii) Movimento pecuária: Registra-se todas as operações relacionadas a 
atividade pecuária do cooperado, por esta conta transitam os créditos 
provenientes da compra da produção e débitos das duplicatas de 
insumos, taxas, serviços e outros, o saldo fica à disposição do 
cooperado . 

(iv) Duplicatas: Registra-se os valores de vendas de insumos agropecuários 
aos cooperados a prazo e são baixados contra a conta movimento na 
data de vencimento.  

(v) Empréstimos: Registra-se no ativo os valores provenientes de 
financiamentos com capital próprio da cooperativa para cooperados com 
a finalidade de investimento na atividade, seja através de aquisição de 
propriedades rurais, aquisição de animais, melhorias na infraestrutura, 
repactuação de dividas entre outros. Também estão registrados nesta 
conta os valores referentes aos financiamentos dos investimentos da 
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Intercooperação e da unidade de fertilizantes da Coonagro. No passivo 
estão registrados os valores a pagar referente aos investimentos da 
Intercooperação e da unidade de fertilizantes da Coonagro.  

Contas A Receber A Pagar 
2017 2016 2017 2016 

Circulante     
Empréstimos Intercooperação 12.530 11.353 27.378 23.564
Empréstimo Coonagro - - 2.177 685
Total 12.530 11.353 29.555 24.249

Não Circulante  
Empréstimos Intercooperação 2.248 13.414 20.235 43.479
Empréstimo Coonagro - - 18.505 13.021
Total 2.248 13.414 38.740 56.500

(vi) Produção: Recebe créditos referente a compra da produção 
agropecuária, a prazo. No vencimento da obrigação o valor é transferido 
para a conta Movimento. O saldo no passivo refere-se a compra de 
produção agrícola já creditada na conta movimento e ainda não entregue 
na cooperativa. 

(vii) Retenção para capital de giro: Registra-se nesta conta os valores 
provenientes das retenções efetuadas pela cooperativa sobre 
determinadas operações realizadas pelos seus cooperados e tem como 
objetivo formar um capital próprio, individualizado por cooperado, para o 
custeio das suas safras agrícolas, sem a necessidade de utilização de 
financiamento bancário.  

NOTA 06 - VALORES A RECEBER DE TERCEIROS (Em MR$) 

Contas 2017 2016 
Circulante   
Duplicatas a receber 158.630 159.488
Adiantamentos a fornecedores 15.104 10.161
Contas correntes 825 1.346
Demais contas a receber 3.769 835
(-) PCLD (20.644) (19.460)
Total 157.684 152.370

As Duplicatas a receber, liquidas de impairment, apresentam os seguintes 
vencimentos:   

2017 2016 
Total a vencer                   130.070 134.776
Vencidos até 30 dias 6.063 2.487
Vencidos de 31 a 90 dias 126 4.788
Vencidos de 91 a 120 dias 14 16
Vencidos de 121 a 180 dias 5 6
Vencidos de 181 a 360 dias 3.831 2.142
Vencidos a mais de 360 dias 18.521 15.273
Total 158.630 159.488
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As movimentações na provisão para impairment destes valores a receber são 
os seguintes: 

   

Saldo em 31 de dezembro de 2015 20.831
Provisão para o período 719
Baixas do período  (2.090)
Saldo em 31 de dezembro de 2016 19.460
Provisão para o período 1.581
Baixas do período  (397)
Saldo em 31 de dezembro de 2017 20.644

NOTA 07 - ESTOQUES (Em MR$) 

Contas 2017 2016 
Combustíveis para revenda 729 479
Embalagens e Outros Materiais - Lácteos 5.434 3.557
Embalagens e Outros Materiais - Moinho 267 334
Insumos agrícolas ( i ) 105.938 127.529
Lenha 1.748 1.052
Matéria prima - Fábrica de rações (ii) 12.664 18.094
Matéria prima - Lácteos 832 721
Matéria prima – Moinho (iii) 15.595 18.102
Peças e acessórios 7.216 8.168
Peças de reposição e Almoxarifado 10.174 9.062
Produtos acabados - Lácteos  11.734 7.583
Produtos acabados Moinho 1.860 1.082
Produtos agrícolas (iv) 64.726 46.669
Medicamentos e produtos veterinários 5.907 5.501
Rações e concentrados 1.716 1.727
Estoque de terceiros em nosso poder (v) 19.942 15.767
Outros 3.071 611
Total 269.553 266.038
Circulante 269.553 266.038

   
(i) Insumos Agrícolas: Registra-se os valores provenientes de estoques de 

defensivos agrícolas (MR$ 89.345), fertilizantes (MR$ 5.775), sementes 
agrícolas (MR$ 7.207) entre outros de menor relevância. 

(ii)  Matéria prima – Fábrica de rações: Registra-se os valores provenientes 
de estoque de Milho industrial, farelo de soja, farelo de trigo entre outros 
de menor relevância. 

(iii) Matéria prima Moinho: Registra-se os valores provenientes de estoques 
de Trigo industrial e outras de menor relevância. 

(iv) Produtos agrícolas: Registra-se os valores provenientes de estoques de 
soja industrial (MR$ 24.700), milho waxy (MR$ 14.800), Trigo industrial 
(MR$ 13.150), milho industrial (MR$ 8.600) entre outros produtos 
agrícolas de menor relevância. 

(v) Estoque de terceiros em nosso poder: Registra-se os valores 
provenientes de estoques de leite in natura, embalagens entre outros 
insumos industriais remetidos por terceiros para serem industrializados 
pela cooperativa. 
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 NOTA 08 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECUPERAR (Em MR$) 

2017 2016 
Circulante  
ICMS em conta gráfica 5.157 30.653
ICMS homologado para venda 47.934 19.311
Imposto de renda retido na fonte 3.688 1.475
Outros tributos a recuperar 84 60
Total 56.863 51.499

Os créditos de Icms são gerados basicamente em razão de que a Cooperativa 
recebe através de transferência de seus cooperados, os créditos destinados aos 
produtores rurais, apurados de acordo com o Regulamento de Icms do Paraná. 

O imposto de renda retido na fonte é gerado nos resgates das aplicações 
financeiras da Cooperativa e são compensados com o Imposto de renda apurado 
por estimativa durante o exercício ou utilizados para a compensação com o 
imposto de renda e com a contribuição social dos exercícios futuros, quando 
permitido pela legislação. 

NOTA 09 - DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE (Em MR$) 

Contas 2017 2016 
Circulante   
Contrato de Manutenção de Software - 281
Gastos com Matrizes - Suínos 4.427 5.935
Seguros  389 374
Outras 824 542
Total 5.640 7.132

NOTA 10 - DEPÓSITOS JUDICIAIS (Em MR$)  

O valor de Depósitos Judiciais refere-se à retenção do Funrural sobre as 
compras de produtos agropecuários dos Cooperados. Estes valores estão sendo 
retidos e depositados judicialmente. O montante depositado até 31 de dezembro 
de 2017 é de MR$ 113.793 (MR$ 92.332 até 31 de dezembro de 2016). A 
obrigação que a cooperativa possui em relação ao seu cooperado esta 
apresentada na nota explicativa 19.  

Também está depositado judicialmente o valor da multa recebida em 2015 pela 
Filial em Tibagi referente ao processo movido pelo Instituto Ambiental do Paraná 
– IAP, no valor de MR$ 286 em 2017. (MR$ 286 até 31 de dezembro de 2016). 

NOTA 11 – BENS IMÓVEIS PARA REVENDA (Em MR$)  

O saldo em 2017 é de MR$ 31.136 (Em 2016 MR$ 24.764), composto por 33 
imóveis (Em 2016, 31 imóveis), registrados sob a titularidade de propriedade da 
Cooperativa e oriundos de processos de quitação de dívidas de cooperados 
através de execução das cláusulas de garantias e dação em pagamento. 
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NOTA 12 - ATIVO BIOLÓGICO  

Contas 2017 2016 
Florestas e Reflorestamentos 7.653 7.601
Matrizes – Suínos 3.935 3.935
Total 11.588 11.536

Em atendimento ao Pronunciamento Técnico CPC 29 - Ativo Biológico e 
Produtos Agrícolas, as Florestas e reflorestamentos da Cooperativa foram 
avaliadas ao valor justo na data do balanço. 

NOTA 13 - INVESTIMENTOS (Em MR$) 

Contas 2017 2016 
Castrolanda Cooperativa Agroindustrial - Intercooperação 184.046 168.013
Castrolanda Cooperativa Agroindustrial 31 31
Cooperativa de Crédito dos Campos Gerais - Sicredi 5.262 4.223
Cooperativa Central de Laticínios do Paraná - CCLPL 1.251 1.251
Cooperativa Central de Pesquisa Agrícola - Coocentral 2.031 2.031
Coonagro Coop. Nacional Agroindustrial  15.548 15.548
Outras participações societárias 52 32
Total 208.221 191.129

Os    incrementos    realizados   no   exercício   foram   de   MR$ 17.092 (MR$ 
15.513 em 2016), não foram efetuadas baixas no exercício (não foram efetuadas 
baixas em 2016). 

Os investimentos de Intercooperação da Frísia referente ao negócio Lácteos na 
Castrolanda é de MR$ 99.828 em 2017 (MR$ 110.420 em 2016) e no negócio 
Carnes o montante é de MR$ 73.626 em 2017 (MR$ 57.593 em 2016).  

A participação da Frísia no negócio Lácteos é de 36%, na unidade de Carnes de 
25% e no Moinho de trigo é de 50%. 

A Cooperativa Central de Lacticínios do Paraná Ltda, CCLPL, está desativada, 
porem tem ativos suficientes para cobrir um possível resgate do capital investido. 

A Coonagro é uma cooperativa central cujo objetivo principal é a mistura e 
comercialização de fertilizantes às suas cooperativas singulares em condições 
comerciais e financeiras melhores que as praticadas no mercado. A Coocentral é 
também uma cooperativa central cujo objetivo principal e a comercialização de 
sementes. A Sicredi é uma cooperativa de crédito cujo objetivo da cooperativa  
Frísia é participar na sua capitalização buscando o fortalecimento do 
cooperativismo de crédito na região onde atua. 
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NOTA 14 – IMOBILIZADO    (Em MR$)

 

 (Em MR$) 
Terrenos Edifícios e

benfeitorias

Máquinas,
equipamentos
e Instalações

Móveis e  
Utensílios    Veículos

Equipamentos 
de 

Informática

Obras em
Andamento

Imobilizado  
Total 

Saldo em 31 de dezembro de 2015  40.811  104.334  139.472  4.993   2.782  2.173  170.492  465.057  
Aquisições  1.765  237  2.167  980   3.080  ‐5.720  35.108  37.617  
Alienações e baixas  ‐102  ‐3.368  ‐93   ‐365  ‐2  ‐3.930  
Transferências  ‐18  107.605  61.260  6.317   ‐38  7.113  ‐182.239  0  
Depreciação do exercício  ‐7.318  ‐17.224  ‐1.104   ‐1.051  ‐743  ‐27.440  
Baixas de depreciação     10  540  73   228  1  852  

Saldo em 31 de dezembro de 2016  42.558  204.766  182.847  11.166   4.636  2.822  23.361  472.156  

Custo total  42.558  246.028  267.587  15.531   7.825  8.150  23.361  611.040  
Depreciação acumulada     ‐41.262  ‐84.740  ‐4.365   ‐3.189  ‐5.328     ‐138.884  

Valor residual  42.558  204.766  182.847  11.166   4.636  2.822  23.361  472.156  

Saldo em 31 de dezembro de 2016  42.558  204.766  182.847  11.166   4.636  2.822  23.361  472.156  
Aquisições  62  180  2.583  875   4.092  448  17.927  26.167  
Alienações e baixas  ‐23  ‐483  ‐133   ‐372  ‐88  ‐1.099  
Transferências  11.936  9.963  1.672   63  156  ‐23.788  2  
Depreciação do exercício  ‐9.926  ‐22.063  ‐1.483   ‐1.769  ‐900  ‐36.141  
Baixas de depreciação     13  383  109   356  80     941  

Saldo em 31 de dezembro de 2017  42.620  206.946  173.230  12.206   7.006  2.518  17.500  462.026  

Custo total  42.620  257.840  279.931  17.930   11.622  8.664  17.500  636.107  
Depreciação acumulada     ‐50.894  ‐106.701  ‐5.724   ‐4.616  ‐6.146     ‐174.081  

Valor residual  42.620  206.946  173.230  12.206   7.006  2.518  17.500  462.026  

31

NOTA 15 – INTANGÍVEL (Em MR$)

 

Marcas Licença Projeto Sistema Software Outros Total

Saldo em 31 de dezembro de 2015  13  673  435  6  4.874  6  6.007 
Aquisições  7.028  17  7.045 
Amortização do exercício  ‐1  ‐158  ‐129  ‐2  ‐1.796     ‐2.086 

Saldo em 31 de dezembro de 2016  12  515  306  4  10.106  23  10.966 

Custo total 13  673  435  6  11.902  23  13.052 
Amortização do acumulada  ‐1  ‐158  ‐129  ‐2  ‐1.796  ‐2.086 

Valor residual  12  515  306  4  10.106  23  10.966 

Saldo em 31 de dezembro de 2016  12  515  306  4  10.106  23  10.966 
Aquisições  349  0  208  2.305  2.862 
Amortização do exercício  ‐1  ‐161  ‐109  ‐2  ‐2.601  ‐2.874 

Saldo em 31 de dezembro de 2017  11  703  197  2  7.713  2.328  10.952 

Custo total  13  1.022  435  6  12.110  2.328  15.912 
Depreciação acumulada  ‐2  ‐319  ‐238  ‐4  ‐4.397     ‐4.960 

Valor residual  11  703  197  2  7.713  2.328  10.952 
 



81Relatório Anual

32 

NOTA 16 - OUTROS CRÉDITOS E OUTROS DÉBITOS (Em MR$) 

Contas Outros Créditos Outros Débitos 
2017 2016 2017 2016 

Circulante     
Compras antecipadas ( i ) 1.211 3.422 - - 
Demais créditos  2.343 2.691 - - 
Vendas antecipadas ( ii ) - - 23.707 25.146 
Capital a restituir assoc. demis. - - 272 497 
Contas correntes ( iii ) - - 12.175 12.542 
Contas a pagar( iv ) - - 17.642 16.349 
Total 3.554 6.113 53.796 54.534 
     
Não Circulante     
Valores em cobrança judicial 167 167 - - 
ICMS a recuperar (v) 1.904 3.249 - - 
Valores a Receber Ex-Cooperados 959 41 - - 
Total 3.030 3.457 - -

(i) Compras antecipadas: refere-se a compra antecipada de milho para a 
Fábrica de rações. 

(ii) Vendas Antecipadas: Refere-se ao valor proveniente de venda de milho 
waxy a entregar durante o exercício de 2018. 

(iii) Contas Correntes: Registra-se o saldo de valores a pagar a terceiros tais 
a Coodetec, Fundação Frísia, créditos de rebate ainda não realizados, 
valores de adiantamento recebidos para venda de terrenos entre outros. 

(iv) Contas a pagar: Registra-se os estoques de terceiros em nosso poder, 
entre outros. 

(v) Icms a recuperar: registra-se os valores de Icms a recuperar sobre 
aquisição de imobilizado. 

Nota 17 – FORNECEDORES (Em MR$) 

2017 2016 
Matéria prima e insumos industriais 22.804 27.054
Insumos Agrícolas 9.568 15.246
Imobilizado 4.177 3.729
Almoxarifado 3.731 2.549
Revenda 2.437 3.787
Outros 1.279 1.382
Circulante 43.996 53.747
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NOTA 18 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (Em MR$) 

Modalidade/Finalidade Encargos financeiros 
incidentes 

2017 2016 

Investimento Juros de 2,5% a 9,5% a.a 
(2,5% a 8,75% a.a. em 2016) 

194.073 199.569

Repasse Juros de 3% a.a. (3% a.a. em 
2016) 405 451

Capital de Giro Juros de 3% a 13,27% 
a.a.(6% a IGP-M+3% a.a. em 
2016) 162.963 190.522

Insumos Agrícolas Juros de 8,75% a 13,27% a.a 
(8,75% a 9,5% a.a. em 2016) 161.757 316.602

Circulante 344.336 519.336
Não Circulante 174.862 187.808

Essas operações são garantidas, em sua totalidade, por avais de diretores. 
Determinadas operações especificas estão garantidas ainda por bens do ativo 
imobilizado, notas promissórias, penhor mercantil. 

Devido à mudança nas normas do Banco Central, não foram mais contratados 
financiamentos de repasse, restando em aberto um financiamento de 
securitização com vencimento final em 31 de outubro de 2025.  

A cooperativa não possui contratos de empréstimos ou financiamentos com 
cláusulas de Covenants. 

Os financiamentos de Insumos agrícolas correspondem a recursos obtidos de 
instituições financeiras para o pagamento de fornecedores de insumos agrícolas. 
Os financiamentos para Investimento, correspondem a recursos obtidos de 
instituições financeiras através de linhas de crédito como Programa de 
Desenvolvimento Cooperativo (Prodecoop), Programa para Construção 
Ampliação de Armazéns (PCA), Programa de Sustentação do Investimento 
(Finame-PSI), Programa ABC florestas e Programa de Capitalização de 
Cooperativas (Procap-Agro). Os financiamentos de Capital de Giro têm como 
vencimento final em 07 de janeiro de 2036.  

Os financiamentos classificados no passivo não circulante têm a seguinte 
composição por exercício social:  

Ano 2017 2016 
2018 - 24.251
2019 24.672 23.235
2020 23.154 21.478
2021 a 2025 93.256 87.364
2026 a 2036 33.780 31.480
Não Circulante 174.862 187.808
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NOTA 19 - OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS (Em MR$) 

2017 2016 
Circulante  
Provisão Participação nos Resultados 11.171 9.486
Provisão de Férias e encargos sociais sobre férias 5.616 4.548
Salários a Pagar 1.381 1.181
Inss s/ Produção Rural 1.276 1.234
Encargos Sociais s/ Folha de Pagamento 1.745 1.538
Outras Obrigações Fiscais e Trabalhistas 2.114 2.129

Total 23.303 20.116

Não Circulante  
INSS s/ Produção Rural (Nota 10) 113.793 92.332

Total 113.793 92.332

O valor das Obrigações Fiscais e Trabalhistas do Não Circulante refere-se à 
retenção do Funrural sobre as compras de produtos agropecuários dos 
Cooperados, estes valores estão sendo retidos e depositados judicialmente e 
estão apresentados cfe. nota explicativa 10. 

NOTA 20 - OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS (Em MR$) 

a) Composição das Obrigações Provisionadas 

Contas 2017 2016 
Circulante   
Provisão para Compra de Produtos Agrícolas 32.413 33.016
Provisões Temporárias 11.470 7.942
Total 43.883 40.958

Não Circulante  
Contingências Trabalhistas e Previdenciárias 8.337 6.204
Contingências Fiscais e Tributárias 89.296 84.288
Cíveis 4.523 22
Total 102.156 90.514

b) Movimentação das Obrigações Provisionadas 
Compra 

Prod 
Agrícola 

Temporárias Trabalhistas e 
previdenciárias 

Fiscais e 
Tributárias 

Cíveis Total

Em 1º janeiro 
de 2016 33.016 7.942 6.204 84.288 22 131.472
Adições 32.413 11.470 2.261 8.806 4.501 59.451
Baixas (33.016) (7.942) (486) (7.935) - (49.379)
Atualizações - - 358 4.137 - 4.495
Em 31 de 
dezembro 
de 2017 32.413 11.470 8.337 89.296 4.523 146.039
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As provisões para contingências classificados no Passivo Não Circulante, foram 
constituídas para fazer frente a eventuais decisões desfavoráveis na discussão 
de tributos, contribuições e indenizações trabalhistas, objetivando eliminar 
qualquer reflexo que possa afetar os resultados futuros.  

20.1 Natureza das contingências 

A Cooperativa é parte envolvida em processos cíveis, trabalhistas, 
previdenciários e tributários e está discutindo essas questões tanto na esfera 
judicial como na administrativa. As provisões para as eventuais perdas 
decorrentes desses processos são estimadas e atualizadas pela administração, 
amparada pela opinião de seus consultores jurídicos. 

A natureza das contingências pode ser resumida como segue: 

. Cíveis - substancialmente representadas por ações indenizatórias. 

. Trabalhistas e previdenciárias - consistem, principalmente, em reclamações de 
empregados, indenizações por desligamento de funcionários e contribuição 
previdenciária ref. ao Fator Acidentário de Prevenção - FAP. 

. Tributárias - representadas, substancialmente, por tributo federal incidente 
sobre operações realizadas pela Cooperativa e autuação fiscal em discussão 
através do processo sob nº 109-40002.633/2004-28 em nome da Central de 
Lacticínios do Paraná onde a Frísia é corresponsável no percentual de 44,95%. 

 20.2 Perdas possíveis, porém não provisionadas 
   

Em dezembro de 2017 Cooperativa tem ações de natureza tributária, civil e 
trabalhista, envolvendo riscos de perda classificados pela administração como 
passivos contingentes, com base na avaliação de seus consultores jurídicos, no 
montante estimado de MR$ 1.160 para as quais não há provisão constituída 
conforme previsto nas práticas contábeis adotadas no Brasil ao CPC 25.  

NOTA 21 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO (Em MR$) 

O capital social integralizado no valor de 217.601 (MR$ 194.803 em 2016), está 
distribuído entre 836 cooperados (824 em 2016), domiciliados no País, sendo o 
valor da quota parte de R$ 1,00 (um real) cada uma, de conformidade com o 
Estatuto Social, cada cooperado tem direito a um voto, independentemente do 
número de suas quotas partes. 
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O aumento de capital ocorrido no exercício foi de MR$ 31.492 (MR$ 25.052 em 
2016), proveniente da capitalização das sobras do exercício anterior, retenção 
sobre a produção entregue neste exercício e retorno de capital excedente. 
As baixas de capital ocorridas no exercício totalizaram MR$ 8.694 (MR$ 3.731 
em 2016) e decorrem do desligamento de cooperados, devolução de capital 
excedente e restituição aos cooperados idosos, conforme estabelece o artigo 22 
do Estatuto Social. 

NOTA 22 – DESTINAÇÕES ESTATUTÁRIAS E LEGAIS (Em MR$) 

As sobras liquidas do exercício serão destinadas da seguinte forma: 

a) Reserva Legal: Constituída com 10% das sobras com operações com 
cooperados e dos créditos não reclamados depois de decorridos dois anos, 
destinados a reparar eventuais perdas e atender ao desenvolvimento das 
atividades da Cooperativa. 

b) Reserva de Assistência Técnica Educacional e Social - RATES: 
constituída com 5% das sobras com operações com cooperados, 100% do 
resultado com operações com não cooperados depois de descontados os 
impostos incidentes, eventuais resultados positivos decorrentes de 
participação em sociedades não cooperativas e doações sem destinação 
especial. Os recursos desta reserva são aplicados exclusivamente para cobrir 
gastos com assistência técnica, educacional e social de conformidade com os 
artigos 28 e 87 da Lei 5.764/71. 

c) Sobras a disposição da AGO: a Diretoria apresenta anualmente proposta 
de destinação das sobras, liquidas da reserva legal e do rates, para 
Assembleia Geral, indicando os valores a serem destinados ao FEI – Fundo 
de Expansão e Investimento, as contas capital e as contas movimento dos 
cooperados, calculados mediante critérios definidos pela Diretoria com base 
nas sobras apresentadas por cada atividade da cooperativa. 
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NOTA 23 – DESPESA POR NATUREZA (Em MR$) 

2017 2016 
Commodities  733.079 690.661
Insumos e demais produtos para revenda 686.389 708.436
Matéria prima 570.781 520.880
Pessoal 84.569 69.901
Depreciação, Amortização e Exaustão 39.774 30.164
Consultoria, Serviço Profissional - terceiros 31.015 23.118
Fretes 29.589 19.840
Royalties e Taxa Tecnológica 27.414 30.531
Manutenção 17.689 14.375
Agua, Energia elétrica e Telefone 15.402 18.066
Provisão para Contingencias 9.045 15.320
Gastos Comerciais 8.872 6.527
Impostos e taxas 3.740 2.377
Despesas com contrato de Intercooperação 3.521 23.209
Aluguel 3.393 4.582
Viagens e Estadias 1.643 1.387
Seguros 1.263 1.249
Outras despesas 849 4.179

2.268.027 2.184.802

Dispêndios com custos dos produtos e 
mercadorias e serviços prestados  2.124.237 2.048.034
Com Vendas 60.359 54.895
Administrativas e gerais 83.431 81.873

2.268.027 2.184.802

NOTA 24 – OUTROS INGRESSOS/RECEITAS, LIQUIDOS (EM MR$) 

2017 2016 
Doações, bonificações e patrocínios recebidos 2.194 2.444
Recuperação de Despesas 1.689 207
Indenizações de Seguros 442 383
Resultado líquido na venda de bens 300 384
Aluguel  176 260
Participação no resultado de Cooperativas (1.358) 590
Outros 204 271

3.647 4.539
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NOTA 25 – INGRESSOS FINANCEIROS/DISPÊNDIOS (Em MR$) 

2017 2016 
Ingressos/Receitas Financeiras   
Rendimentos sobre títulos e valores mobiliários 34.602 36.100
Juros sobre financiamentos, repasses e outros a 
cooperados 34.801 32.267
Juros e descontos auferidos 14.700 12.200
Outros 812 1.527
Total 84.915 82.094
Dispêndios/Despesas Financeiras  
Juros sobre Financiamentos bancários 53.633 50.021
Juros sobre Financiamentos e outros de 
associados 13.478 14.710
Imposto sobre Operações Financeiras 2.148 2.182
Descontos incondicionais 7.914 11.531
Descontos concedidos 701 834
Juros e despesas bancárias 974 641
Outros 623 1.305
Total 79.471 81.224
Resultado Financeiro 5.444 870

NOTA 26 – IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (MR$) 

Reconciliação da taxa efetiva do imposto de renda e contribuição social:

2017 2016 
IRPJ CSLL IRPJ CSLL 

Resultado líquido antes do 
IRPJ e da CSLL 

86.082 86.082 102.642 102.642

Alíquota nominal 25% 9% 25% 9%
Imposto de Renda e 
Contribuição Social pela 
alíquota nominal 

21.521 7.747 25.661 9.238

Adições: 
Provisão para Contingências 1.170 1.170 2.005 2.005
Outras adições 1.339 1.339 947 947

Exclusões: 
Resultado não tributável de 
Soc. Cooperativa 

(71.181) (71.181) (79.576) (79.576)

Outras exclusões (1.172) (1.172) (589) (589)

Base de cálculo ajustada 16.238 16.238 25.429 25.429
Imposto de Renda e 
Contribuição Social no 
resultado do exercício 

3.968 1.470 6.333 2.289

Alíquota efetiva 5% 2% 6% 2%
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NOTA 27 - COBERTURA DE SEGUROS (Em MR$) 

A Cooperativa adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens 
sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais 
sinistros, considerando a natureza de sua atividade. 

A política de contratação de seguros dos estoques da Cooperativa leva em 
consideração a estrutura física dos locais de risco, histórico de sinistros, risco 
isolado de cada unidade e medidas de proteção. A Cooperativa, através de 
análise desenvolvida pelo comitê de seguros e especialistas em análise de risco, 
optou por contratar a totalidade do seguro na modalidade multirrisco, para cobrir 
ativos próprios e estoques de cooperados depositados na Cooperativa.  

O limite máximo de indenização - LMI é de MR$ 110.000. O risco isolado de 
cada unidade da Cooperativa não excede o limite máximo de indenização - LMI e 
corresponde ao valor total segurado. 

NOTA 28 – PARTES RELACIONADAS (Em MR$) 

As partes relacionadas são compostas por 7 diretores, todos cooperados, sendo 
3 diretores executivos, os quais são representantes legais, responsáveis 
principalmente pela Administração da Cooperativa e 4 diretores conselheiros 
sem função de direção. As atribuições, poderes e funcionamento são definidos 
no Estatuto Social da Cooperativa. A diretoria é eleita pela Assembleia Geral, 
com mandato de 3 anos, sendo permitida a reeleição. 

As operações com partes relacionadas são realizadas no contexto normal das 
atividades operacionais e apresentaram as seguintes movimentações no 
decorrer de 2017: 

Natureza da Operação Valor MR$ 
Remuneração Recebida pelos Diretores 943
Operações de Venda da Cooperativa aos Diretores 19.407
Operações de Compra da Produção dos Diretores pela Cooperativa 44.443
Quota Capital dos Diretores 5.177
Saldo a Receber dos Diretores pela Cooperativa 8.580
Saldos a Pagar aos Diretores pela Cooperativa 12.774

40 

NOTA 29 - PRODUTOS DE COOPERADOS EM PODER DA COOPERATIVA (Em MR$) 
(Não auditado) 

A Cooperativa possui estocados em seus armazéns produtos agrícolas de 
cooperados, devidamente segurados, no total de 84.630 toneladas (120.061 
toneladas em 2016), perfazendo um total de MR$ 61.412 (MR$ 81.755 em 2016), 
registrado em contas de compensação, avaliados pelo preço de mercado na data 
do balanço, composto da seguinte forma: 

Produto 2017 2016 
Quantidade (Ton) Valor em R$ Quantidade (Ton) Valor em R$ 

Aveia branca industrial 4.391 1.317 8.940 3.850 
Aveia preta industrial 9.475 2.842 5.654 2.250 
Azevém industrial 143 143 389 195 
Canola industrial - - 4 5. 
Centeio Industrial 31 31 - - 
Feijão 2.243 3.007 2.371 4.350 
Milho industrial 1.415 707 5.804 3.290 
Milho quebrado 18 5 98 50 
Milho Waxy 6.757 4.392 - - 
Soja industrial 26.653 27.200 14.001 17.265 
Trigo industrial 33.449 21.742 82.770 50.490 
Triguilho industrial 7 2 19 5 
Triticale industrial 48 24 11 5 
Totais 84.630 61.412 120.061 81.750 

*     *     * 
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