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O ano de 2018 não teve um início otimista: a previsão 
dos economistas não nos deixava confiantes e 
caminhávamos para um semestre de faturamento e 
resultados ruins. Mas isso não abalou nossos 
esforços e felizmente esse quadro logo mudou. A 
movimentação ampliou, principalmente por conta 
dos clientes já consolidados e de alguns novos 
clientes conquistados ao longo do ano. Com o 
advento da crise econômica, estávamos com 
dificuldades de crescimento desde 2014, mas as 
conquistas do último ano e mudanças no cenário 
político e econômico a partir do segundo semestre 
nos renderam um ano histórico, com crescimento de 
24%, o melhor resultado dos últimos anos.

O contexto atual nos faz acreditar que cresceremos 
ainda mais em 2019. No ano anterior começou a 
tramitar o Marco Regulatório do Transporte 
Rodoviário de Cargas,  também as tratativas sobre o 
piso mínimo de Fretes. Juntas essas mudanças 
poderão profissionalizar e beneficiar o setor de 
transportes e todos nós que fazemos parte da 
Cootravale. Além desses fatores, a eleição 
presidencial também colaborou para abrir o apetite 
do setor produtivo.

Não posso deixar de destacar alguns avanços e 
conquistas que tivemos ao longo desse último ano. 

Palavra do
presidente

No transporte de carga lotação, houve um 
crescimento expressivo nos clientes atuais, com 
ampliação de rotas, conquista de novas operações e 
principalmente na consolidação com projetos de 
carretas dedicadas. Em relação a distribuição e 
abastecimento, consolidamos o serviço de gestão de 
pequenos transportadores com um de nossos 
principais clientes, assim como ampliamos e 
estabilizamos a operação Inbound e crescemos no 
atendimento das cargas interestaduais que 
havíamos perdido em anos anteriores.

Com tudo isso, podemos dizer que otimismo é 
palavra que define as expectativas para 2019. O 
mercado está confiante, os clientes atuais e de 
prospecção sinalizam crescimento expressivo. Para 
potencializar esses resultados, focaremos na 
reestruturação de sistemas dentro da cooperativa. 
Estamos trabalhando para mudar o fornecedor do 
sistema de ERP e analisando a mudança do sistema 
TMS, assim como realizando a contratação e 
implantação de um sistema de gestão de entregas.

Fizemos mudanças estratégicas no corporativo, 
alterando a direção do financeiro e adicionando o 
cargo de gerente. Unificamos ainda a gestão dos 
setores de relacionamento com o cooperado 
(Chamados, Societário, Célula de Cooperados e PCP), 
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Vilmar José Rui
Presidente da Cootravale

buscando otimizar o atendimento e a aproximação 
do cooperado à cooperativa. Fortalecemos o setor 
da Qualidade com a promoção de um dos 
colaboradores veteranos, visando a melhoria 
contínua e foco em processos e, por último, o 
retorno da Gerência de Logística para fortalecer o 
acompanhamento das nossas operações.

Em 2019 nossa equipe irá trabalhar arduamente 
para potencializar o cenário oportuno em que 
estamos, e trazer através de foco e otimização nos 
processos, resultados ainda mais positivos para a 
nossa cooperativa.

Devo meus agradecimentos aos cooperados, 
conselheiros, colaboradores e fornecedores que, de 
alguma forma, fizeram parte da Cootravale em 2018. 
Também convido a todos para se tornarem ainda 
mais participativos em 2019, pois os frutos que 
colhemos foram resultados de um trabalho feito por 
todos e para todos.

Grande abraço a todos.

03



Área de Segurança:
A Cootravale e todos os colaboradores têm a obrigação e 
responsabilidade de preservar a sua própria segurança e de todos 
que possam ser afetados com a realização do seu trabalho, 
priorizando a prevenção de danos às pessoas e ao patrimônio, 
atendendo a legislação na área de transporte rodoviário, normas 
internas e externas da cooperativa e de clientes, 
comprometendo-se com a melhoria contínua e do desempenho da 
segurança.

Área do Meio Ambiente:
Na prestação de serviço de transporte de produtos perigosos e não 
perigosos, a cooperativa e todos os colaboradores 
comprometem-se com a melhoria contínua e com a prevenção da 
poluição bem como atender a legislação ambiental relativa a sua 
área de atividades. Sempre que aplicável em seus contratos o 
atendimento aos requisitos legais são considerados.

Área de Qualidade:
A Direção e os Colaboradores são responsáveis por atender as 
expectativas dos clientes com serviços logísticos, atender aos 
requisitos legais e da cooperativa, aplicáveis aos serviços e negócios, 
buscando sempre o desenvolvimento dos cooperados, das partes 
interessadas e do sistema da qualidade.

Área de Álcool e Drogas:
É proibido pela Cootravale, o uso de drogas ilícitas e de bebidas 
alcoólicas no período de trabalho. A não observância destes itens 
acarretará em medidas disciplinares.

Área de Recursos Humanos:
Recrutar profissionais no mercado que preencham aos requisitos 
exigidos nas descrições dos cargos a serem ocupados na 
cooperativa. Realizar exames médicos previstos pela legislação, 
treinar, capacitar e desenvolver os colaboradores no que diz 
respeito às exigências de suas atividades, para que possam 
desempenhá-las de maneira satisfatória. Exigir para que haja sigilo 
rigoroso em relação a assuntos de natureza confidencial de 
informações de clientes, colaboradores e registros da cooperativa.

MISSÃO

Contribuir para o desenvolvimento 
social, profissional e econômico de 
seus cooperados e colaboradores, 
prestando serviços de transporte 
que atendam as expectativas dos 
clientes.

VISÃO

Ser referência em transporte de 
cargas no Brasil, com 
sustentabilidade.

VALORES

• Princípios Cooperativistas;
• Ética;
• Qualidade;
• Cooperação;
• Valorização de pessoas;
• Sustentabilidade.

PRINCÍPIOS COOPERATIVISTAS

1. Adesão livre e voluntária;
2. Gestão democrática pelos 
membros;
3. Participação econômica dos 
membros;
4. Autonomia e independência;
5. Educação, formação e 
informação;
6. Intercooperação;
7. Interesse pela comunidade.

Políticas da Cootravale
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Prestação de contas
Balanço patrimonial

FINANCEIRO

ATIVO 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016
 ATIVO CIRCULANTE 51.625.198,89 49.757.164,42 43.045.370,73

 Disponibilidades 1.706.170,75 895.272,37 1.039.938,53
 Realizável a Curto Prazo 49.690.491,62 48.638.429,96 41.786.259,96

 Valores a Receber 48.808.536,69 45.866.922,43 40.198.612,38
 Adiantamentos 715.413,72 2.490.081,47 1.200.580,70
 Mercadorias em Estoque 131.263,90 219.923,82 319.461,63
 Tributos a Compensar 35.277,31 61.502,24 67.605,25

 Despesas do Exercício Seguinte 228.536,52 223.462,09 219.172,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE 27.783.602,57 23.336.665,01 24.392.523,90

 Realizável a Longo Prazo 482.337,76 111.303,74 31.465,21
 Depósitos Judiciais 482.337,76 110.521,99 28.337,94
 Despesas Antecipadas 0,00 781,75 3.127,27

 Imobilizado 24.319.185,51 21.631.875,51 22.786.541,97
 Participações Societárias 96.888,98 74.869,64 55.946,89
 (-) Investimento Negativo 0,00 -1.098.895,09 -65.114,39
 Imobilizações 26.368.354,10 24.450.016,65 24.276.273,98
 (-) Depreciação Acumulada -2.146.057,57 -1.794.115,69 -1.480.564,51

 Intangível 1.282.106,67 1.593.485,76 1.574.516,72
 Softwares 1.877.732,94 1.593.485,76 1.574.516,72
 Amortização -595.626,27 0,00 0,00

 Projetos em Andamento 1.699.972,63 0,00 0,00
 Intangível em Andamento (Software) 1.699.972,63 0,00 0,00

ATIVO TOTAL 79.408.801,46 73.093.829,43 67.437.894,63
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Prestação de contas
Balanço patrimonial

FINANCEIRO
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PASSIVO 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016
PASSIVO CIRCULANTE 40.320.511,18 36.834.389,05 29.200.772,02

 Contas a Pagar 40.320.511,18 36.834.389,05 29.200.772,02
Fornecedores 26.357.051,13 25.019.549,49 22.780.764,91
Impostos a Recolher 3.234.250,81 2.932.885,73 910.628,29
Adiantamento de Clientes 1.148.192,58 224.756,20 444.897,93
Empréstimos e Financiamentos 4.701.812,98 5.889.593,85 2.351.949,07
Obrigações Trabalhistas 1.422.047,86 1.283.092,33 1.270.776,72
Encargos Sociais a Recolher 1.199.508,50 1.279.782,86 562.154,33
Obrigações com Cooperados 246.882,06 152.877,78 234.947,07
Outras Obrigações a Pagar 2.010.765,26 51.850,81 644.653,70

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 33.078.379,02 32.551.045,22 15.008.373,81
 Obrigações de Longo Prazo 33.078.379,02 32.551.045,22 15.008.373,81

Empréstimos e Financiamentos 6.088.654,53 6.729.658,46 7.882.276,67
Obrigações com Cooperados 10.103.068,70 7.841.816,45 6.513.897,24
Parcelamentos Tributários 16.886.655,79 17.979.570,31 612.199,90

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 6.009.911,26 3.708.395,16 23.228.748,80
 Capital Social 2.683.205,00 2.868.563,00 2.839.814,00

 Reservas 1.261.454,72 20.388.934,80 19.000.027,02
Reserva de Assistencia Social e Educacional 427.332,13 816.280,36 816.280,36
Reserva de Sobras 834.122,59 3.001.294,73 3.001.294,73
Reserva para Compensação de Futuras Perdas 0,00 16.571.359,71 15.182.451,93

 Sobras Acumuladas a Destinar 2.065.251,54 -19.549.102,64 1.388.907,78
Sobras a Destinar 2.065.251,54 -881.101,25 1.388.907,78
Ajuste de Exercícios Anteriores 0,00 -18.668.001,39

PASSIVO TOTAL 79.408.801,46 73.093.829,43 67.437.894,63

 Capital Social 2.683.205,00 2.868.563,00 2.839.814,00



Prestação de contas
Balanço patrimonial

FINANCEIRO
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016

INGRESSOS OPERACIONAIS 288.423.888,40 236.351.190,72 247.962.554,71
Atos Cooperativos 270.105.396,68 236.351.190,72 247.962.554,71
Atos Não Cooperativos 18.318.491,72 0,00 0,00

(-) DEDUÇÃO DOS INGRESSOS -19.775.038,91 -15.011.451,73 -16.534.329,02
SOBRA OPERACIONAL LÍQUIDA 268.648.849,49 221.339.738,99 231.428.225,69

(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS -242.739.052,63 -198.879.154,38 -209.064.911,13
MARGEM OPERACIONAL BRUTA 25.909.796,86 22.460.584,61 22.363.314,56
 DISPÊNDIOS OPERACIONAIS -20.950.579,47 -20.591.248,14 -19.636.309,68

Trabalhistas -12.451.142,43 -12.268.976,42 -11.219.864,83
Administrativas -4.836.204,28 -2.879.189,77 -3.308.717,91
Tributárias -386.305,79 -2.308.959,35 -3.112.465,43
Indedutíveis -164.973,72 -46.580,18 -42.904,14
Serviços de Terceiros -1.919.037,39 -2.234.234,21 -1.654.105,50
Depreciação de Bens -710.839,67 -316.744,71 -298.251,87
Benefícios a Cooperados -482.076,19 -536.563,50 0,00

 RESULTADO FINANCEIRO LíQUIDO -2.248.148,12 -1.754.588,62 -606.499,22
Despesas Financeiras -2.788.192,57 -2.310.368,64 -1.646.986,23
Receitas Financeiras 540.044,45 555.780,02 1.040.487,01

 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS 1.150,00 -995.849,10 -439.193,87
Outros Resultados 1.150,00 -995.849,10 -439.193,87

 SOBRA LIQUIDA ANTES DO IRPJ E CSLL 2.712.219,27 -881.101,25 1.681.311,79
IRPJ e CSLL -235.345,17 0,00 -47.302,63
SOBRA LIQUIDA ANTES DE RESERVAS 2.476.874,10 -881.101,25 1.634.009,16
Reserva de Lucros -800.570,79 0,00 -163.400,92
RATES - Reserva Assistência Técnica 388.948,23 0,00 -81.700,46

SALDO A DESTINAR 2.065.251,54 -881.101,25 1.388.907,78



Bem-vindo, eSocial

RECURSOS HUMANOS

O eSocial é uma nova forma de envio de informações a 
diversas áreas do Governo, fazendo com que elas estejam 
disponíveis e atualizadas com maior agilidade e credibili-
dade. São dados e legislações que já eram de conhecimen-
tos de todos, porém eram cobradas uma única vez ao ano 
e cada área do governo de uma forma. O sistema veio para 
facilitar e auditar, fazendo com que sejam cumpridas as 
legislações trabalhistas e normas regulamentadoras 
juntos aos órgãos fiscalizadores. 
A Cootravale faz parte das organizações que pertencem ao 
Grupo 1 do eSocial. Devido ao tamanho do projeto, o 
governo classificou as organizações que estão entrando 
no sistema conforme calendário. Nós estamos no eSocial 
desde de maio, fazendo o envio das informações cadas-
trais dos colaboradores e folha de pagamento, sendo que 

o ano de 2018 foi de adaptação e muito trabalho, mas no 
fim podemos dizer que de forma geral a virada foi tranqui-
la, pois muitos dos processos já eram feitos e foram 
apenas adaptados a nova metodologia. 
Para 2019, estamos nos preparando para um novo desa-
fio do eSocial: o envio das informações de Segurança e 
Saúde no Trabalho – SST. Serão informações como: comu-
nicação de acidente de trabalho, monitoramento da 
saúde do trabalhador, exame toxicológico do motorista 
profissional, condições ambientais do trabalho – fatores 
de risco, treinamentos, capacitações, exercícios simulados 
e outras anotações. Seguimos otimistas e preparados 
para essa nova etapa do eSocial.
Quer saber mais sobre o assunto, entre no portal oficial 
do eSocial: http://portal.esocial.gov.br/

A Cootravale preza por ações e práticas que visem a 
preservação do meio ambiente e/a sociedade como um 
todo. Sendo assim buscamos realizar durante o ano proje-
tos que buscam envolver nossos colaboradores em 
atividades de responsabilidade socioambiental.
E com base nessa cultura, em 2018 fomos certificados 
pelo Selo Social da Prefeitura de Itajaí, que tem como obje-
tivo “reconhecer e valorizar às iniciativas de empresas 
privadas que promovam o desenvolvimento socioeconô-

mico de seus colaboradores ou da comunidade na qual 
está inserida”. Outra certificação a qual fomos agraciados 
foi Certificado de Responsabilidade Social de Santa Catari-
na que visa: “reconhecer e destacar as empresas e demais 
organizações estabelecidas em território catarinense que 
promova o bem-estar da sociedade e a preservação 
ambiental em Santa Catarina”.
Para saber mais sobre nossas ações acesse o Balanço 
Social disponível em: http://www.cootravale.com.br/ 

Reconhecimentos 2018
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Buscamos incentivar a inserção de jovens talentos no 
mercado de trabalho, sendo assim temos na coope-
rativa o programa Jovens Talentos, que conta com 
aprendizes e estagiários.

O programa possui como principal objetivo propiciar 
um ambiente para formação continuada de jovens no 
mercado de trabalho, favorecendo assim a inserção 
deles em empresas e instituições. A Cootravale acre-
dita e apoia esse programa de forma que em 2018 
tivemos a efetivação de quatro jovens aprendizes e 
um estagiário em áreas como logística e financeiro.

A troca de experiência com esse público favorece o 
aprendizado técnico e comportamental e ainda 
propicia a disponibilização de candidatos com experi-
ência e conhecimento nos processos realizados pela 
cooperativa.

Acreditamos que todos devem e merecem ter oportunida-
des iguais frente aos novos desafios, buscamos cada vez 
ser mais atentos a esses detalhes na hora da seleção e 
promoção de nossos colaboradores. 

Não toleramos comportamentos discriminatórios e preza-
mos por condutas éticas que evidenciem a igualdade e 
respeitos entre as pessoas. É uma construção diária que 
permeia nossas ações e nos faz ser uma instituição que 
favorece a interação entre todos os públicos. De forma 
simples e descontraída, nossa comunicação é baseada no 
respeito e cordialidade.

Outro ponto de grande relevância é a presença feminina 
em cargos de gestão, onde no ano de 2018 tivemos um 
amento de 12% em comparação a 2017, promovemos e 
contratamos mulheres fortalecendo nosso compromisso 
em cada vez mais estimular a igualdade de oportunidades 
entre os gêneros.

Busca pela igualdade

62

118

2 0 1 8

58

125

2 0 1 7

GÊNERO DOS COLABORADORES
Feminino Masculino

Jovens talentos

RECURSOS HUMANOS
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Sul 
65%

Sudeste 
13%

Centro-Oeste
5%

Nordeste
17%

Norte
0%

A cooperativa busca propiciar um ambiente agradável 
para a realização do trabalho de todos os seus colabora-
dores, e para avaliar o nível de satisfação aplicamos em 
2018 uma pesquisa estruturada para mensurar o quanto 
estamos sendo efetivos.
Com isso elaboramos um questionário abordando diver-
sos temos e com perguntas qualitativas e quantitativas, e 
tínhamos como meta 72% de satisfação. O grande objetivo 
era saber qual caminho seguir em 2019 e ouvir as suges-
tões de nossos colaboradores. 
A pesquisa foi realizada no mês de outubro e conseguimos 
atingir a meta de satisfação e mapear quais pontos preci-
samos melhor para ser uma cooperativa cada vez melhor.

Assistente
22%

Analista
33%

Gestão
45%

Promoções 2018

A cooperativa é formada por diversos talentos, sendo que 
é a união de todas as formas e jeitos de trabalhar que 
fazem a Cootravale acontecer. E por acreditar nisso, em 
2018 valorizamos nosso capital humano promovendo 
internamente 27 colaboradores, sendo que dentre eles 12 
foram para cargo de gestão.
Investindo nas pessoas procuramos incentivar cada vez 
mais o comprometimento e dedicação para com os objeti-
vos da cooperativa, estimulamos também em nossos 
colaboradores que eles invistam em suas carreiras e assim 
contribuam com o crescimento da cooperativa.
O conhecimento técnico atrelado a experiência de nossas 
equipes são nosso maior patrimônio, pois é com ele que 
conseguiremos seguir o caminho da excelência e compro-
metimento junto aos nossos clientes e cooperados.

Portal de talentos

Colaboradores por região

Pesquisa de clima

RECURSOS HUMANOS
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Em novembro iniciamos o projeto de unificação de gestão 
dos setores de relacionamento com o cooperado: Societá-
rio, Célula de Cooperados, PCP (Programa Cooperado 
Padrão) e o Setor de Chamados.

A gestão será realizada pela coordenadora Francieli Rosso 
Ré, sob controle do conselho administrativo. Esta mudan-
ça visa otimizar o atendimento e a aproximação do coope-
rado à cooperativa, esperando que dessa forma o coope-
rado se sinta ainda mais parte da Cootravale e que possa 
compartilhar conosco suas experiências e opiniões, impul-
sionando nosso negócio, pois juntos somos muito mais 
fortes. 

     Circuito de encontro de cooperados

Em 2018 iniciamos o circuito de encontro de cooperados. 
Estas reuniões têm como objetivo reunir os cooperados 
de uma região incentivando sua união e os deixando a par 
dos resultados e projetos da Cooperativa de forma mais 
intimista e amistosa, estimulando sua maior participação 
na gestão da Cootravale. Os temas tratados são: PDGC - 
Programa de desenvolvimento da Gestão das Cooperati-
vas, princípios do cooperativismo, ideologia da cooperati-

Estrutura de atendimento
e suas atividades:   

Chamados

PCP

Societário

Atendimento de 
chamados para 
diárias e descar-
gas do Portal 
Help Desk.

Admissão de novos cooperados; 
contratos; aditivos; declarações; 
atas; suporte aos conselhos 
administrativo e fiscal; controle de 
benefícios; pesquisa de satisfação; 
análise de faturamento; gestão de 
aluguel de carretas.  

Fechamento do GIF 
(BRF); Fechamento  
PCP; Gestão de 
Documentação.

va, benefícios, SSMA - Saúde, Segurança e Meio Ambiente, 
assuntos comerciais, resultados contábil/financeiros, 
desenvolvimento do cooperado, novidades e informações 
do ramo de transporte, tempo para o esclarecimento de 
dúvidas e recebimento de sugestões e críticas em geral. É 
possível consultar a data do encontro em cada região 
através do Portal do Cooperado no menu Calendário.

Nova estrutura de atendimento

ÁREAS DE RELACIONAMENTO COM O COOPERADO
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O PCP – Programa Cooperado Padrão teve início no ano de 
2015. Desde o princípio do programa, os cooperados e a 
cooperativa como um todo apoiaram e tinham a convicção 
de que o mesmo seria um sucesso e teria uma grande 
evolução no decorrer dos anos. 

Cada ano que se inicia é feita uma nova reestruturação do 
projeto e em 2018 não foi diferente. Nesta versão, o foco 
foi o pilar nível de serviço: visou melhorar o atendimento 
da Cootravale perante seus clientes, a capacitação dos 
motoristas, transportadores e o desenvolvimento dos 
cooperados.  

O método de avaliação ficou um pouco mais criterioso do 
que os anos anteriores e a cada versão os participantes do 
programa estão mais experientes, dispostos a cumprir as 
exigências e engajados para a melhoria e desenvolvimento 
da gestão de sua empresa, pois o programa auxilia ativa-
mente nesta questão. Cada pilar tem sua finalidade, seja 
para as exigências de clientes, veículos, motoristas e orga-
nização. 

Evolução PCP 2018 - Cooperados 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Série1 68,83% 70,10% 75,56% 71,50% 77,54% 79,98% 80,41% 79,31% 80,43% 77,43% 78,21% 78,69% 79,98% 82,91% 82,33% 81,74%
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Todos os anos os cooperados se reúnem na sede adminis-
trativa, localizada em Itajaí, Santa Catarina, para a assem-
bleia anual, onde são apresentados os resultados do ano 
anterior, realizada a eleição da nova gestão do conselho 
fiscal e são abordados os demais assuntos do interesse de 
todos os cooperados, dando uma ampla visão de toda a 
evolução da cooperativa e do seu negócio. A apresentação 
e o fechamento da versão 2017 ocorreu no dia 16 de 
março de 2018.

Na Assembleia anual de 2018 foram divulgados os ganha-
dores do PCP 2017, bem como os critérios para que para 
os cooperados serem premiados durante o ano e o 
percentual de aproveitamento no programa. O percentual 
deve ser de no mínimo 80% das exigências do check list de 
verificação mensal. Para que eles sejam premiados na 
assembleia, este percentual deve ter sido mantido durante 
o ano em todos trimestres, ou seja, o cooperado terá que 
ter recebido o repasse de bonificação nos 4 trimestres do 
ano, onde o mesmo se qualifica como Cooperado Padrão. 

Reestruturação do PCP

PCP - Programa Cooperado Padrão
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O novo programa já está em fase de reestruturação, com 
novas ideias e novos incentivos para os cooperados se 
adequarem e obterem participação efetiva, como já vem 
sendo feito por mais de 70% dos transportadores que 
estão comprometidos com o crescimento e apoio a 
Cooperativa. 

Em 2018 tivemos um grande avanço no percentual de 
participantes efetivos mensalmente no programa, o 
percentual de aproveitamento chegou a 81,74%, sendo 
que nos outros anos adesão chegou a 50,00%. Este 
número mostra quão importante o programa está sendo 
visto pelos nossos cooperados, cada um com sua particu-
laridade, onde foi possível identificar o conceito do PCP e 
os benefícios que o mesmo traz para eles como gestores e 
para a Cootravale como cooperativa.

percentual de 
aproveitamento 
chegou a 81,74%

Abaixo consta a lista dos transportadores que deram o seu máximo durante o projeto e que em todos os trimestres 
puderam desfrutar do benefício e do esforço realizado ao decorrer dos fechamentos:  

ARTUR TRANSPORTES LTDA - ME
C.E WEHRLI TRANSPORTES LTDA ME
CANA VERDE TRANSPORTES LTDA
CBA TRANSPORTES LTDA
DIECAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES 
EUDES DE OLIVEIRA BRITO - ME
FORTE FRIOS TRANSPORTES LTDA ME
GRASLOR TRANSPORTES LTDA ME
ITALIANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
J PALMA TRANSPORTES RODOVIARIOS - ME
JULIANO DARIO BORDIGNON & CIA LTDA
LUIZ CARLOS FREITAS ME
MACHADELLY TRANSPORTES E LOCAcoES LTDA
MOVEIS PEROZIN LTDA ME
PEDRAO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PETROFRIOS TRANSPORTES LTDA
SEGALA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME
TIO BEPI TRANSPORTES LTDA
TRANSPORTADORA PASA LTDA
TRANSPORTES ANDREI ANDERSON LTDA EPP
TRANSPORTES ANGELA LTDA
TRANSPORTES DEMENEK LTDA
TRANSPORTES DENIS LTDA ME
TRANSPORTES HDI CENCI LTDA ME
TRANSPORTES JOSE LUIZ LTDA
TRANSPORTES LUCEZA LTDA ME
TRANSPORTES VANDERLEI LTDA
VINCIT TRANSPORTES LTDA EPP
W O MACHADO TRANSPORTES LTDA
ZAGOMAX TRANSPORTES LTDA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parabenizamos todos os cooperados participantes do 
programa por estarem fazendo o PCP crescer continua-
mente e esperamos que possam contribuir muito mais 
para o próximo ano.

PCP - Programa Cooperado Padrão
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O ano de 2018 foi um ano marcado por conquistas 
promissoras para a Célula de Gerenciamento de Riscos. 
Hoje atuamos com uma equipe focada em todos os âmbi-
tos do Gerenciamento de Riscos: operacional, financeiro e 
estratégico.

    Operacional

O foco é a atuação mediando contato com as gerenciado-
ras, motoristas e filiais, tendo as resoluções sendo defini-
das o quanto antes no decorrer da viagem. Mantém-se o 
controle (via tecnologias homologadas) dos veículos identi-
ficados como passíveis de manutenção, a partir de incon-
sistências operacionais com o físico e sensores. A partir da 
identificação de cada problema e/ou necessidade, evita-se 
que os veículos e motoristas sejam colocados em situa-
ções de risco.

     Financeiro

Neste âmbito as faturas pertinentes ao Gerenciamento de 
Risco são monitoradas mantendo vigilância em discrepân-
cias apresentadas, de modo que sejam cobranças indevi-
das e/ou pontos de atenção prejudiciais ao orçamento 
definido para o setor. Percebendo a necessidade de inter-
venção, existe a atuação da equipe como um todo, tendo 
como principal finalidade os custos enxutos e sempre 
previstos.

     Estratégico

Hoje podemos atrelar as conquistas do CGR, aos novos 
procedimentos adotados no ano de 2018, estrategica-
mente criados visando justamente os recordes na qual 
alcançamos e nos orgulhamos hoje. Com as atividades 
mencionadas anteriormente, encerramos o ano de 2018 
com 122 dias sem sinistro “Roubo” na apólice Cootravale, e 
atualmente evidenciamos o marco de 150 dias já atingidos 
sem nenhuma ocorrência. 

Para facilitar o entendimento de tais procedimentos, 
segue breve descrição de cada um:

     Matriz de Riscos

 A partir do momento em que a filial tem a necessidade de 
contratar motoristas terceiros (determinados como ‘Ato 
Não Cooperado’ para a Cooperativa), o cadastro do 
mesmo passa por uma análise rigorosa. Identificando-se o 
menor risco sob qualquer informação repassada pelo 
motorista ou referencias obtidas, o carregamento é 
suspenso por parte do GR, evitando que estejamos susce-
tíveis a ações premeditadas por parte do motorista ou 
envolvidos no carregamento.

Iniciado tal procedimento, estimamos que a credibilidade 
voltada à Cooperativa superou as expectativas. Fomos 
notados por fornecedores e tomados como exemplo de 
atuação no mercado, tendo uma atividade que foge do 
esperado a uma transportadora comum.

150
DIAS SEM

OCORRÊNCIAS122
DIAS SEM
SINISTROS

GR: Um ano de excelentes resultados
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jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
2017 1,32% 0,75% 0,36% 0,46% 0,80% 0,43% 0,84% 0,73% 0,37% 0,61% 0,72% 0,43%
2018 0,37% 0,59% 1,19% 0,43% 0,58% 0,47% 0,44% 0,51% 0,13% 0,34% 0,36% 0,37%
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1 , 0 0 %
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1 , 4 0 %

Í n d i c e  d e  S i n i s t r a l i d a d e  -  G e r a l  

     Protocolo Eagle

Esse protocolo tem como finalidade descrever as ações da 
equipe de Gerenciamento de Riscos na eminencia ou 
confirmação de ações que caracterizem sinistro, nesse 
caso especifico de roubo de carga rodoviária, compreen-
didas ou não na averbação securitária realizada pela 
Cootravale. O objetivo desse procedimento é recuperar 
cargas roubadas e/ou evitar o roubo de fato, gerando 
menos prejuízos e evitando possíveis agravos securitários 
futuros. Tendo as ações definidas para cada colaborador, 
a partir do momento em que se tem a suspeita todos 
atuam mediante as orientações ali já firmadas e evitam o 
retrabalho e dispersão das atividades na equipe.
O esperado para uma transportadora normalmente é o 
acerto de cargas e posterior gestão da viagem até o desti-

CÉLULA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (CGR)
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“Desde 2003 a Opentech é parceira da Cootravale na prestação de 
serviços e soluções para gestão logística e gerenciamento de risco. Ao 
longo dos anos, unimos esforços e alcançamos bons resultados. Nós, da 
Opentech, temos orgulho em poder contribuir com uma cooperativa de 
transportes à frente de seu tempo, que trabalha com profissionalismo 
para conquistar novos mercados e, hoje, é uma das maiores organizações 
de transporte do país.”

no, no entanto, a Cootravale se mostra inovadora e atuan-
te, buscando sempre a adequação dos processos fazendo 
com que possamos nos manter com a definição de uma 
parceira de negócios, priorizando sempre a responsabili-
dade e qualidade dos serviços prestados. 
Para o ano de 2019, a intenção é manter a linha de raciocí-
nio sempre voltada para a continuidade dos resultados já 
alcançados, sempre dispostos a contribuir para a imagem 
da Cooperativa como sendo um setor responsável pela 
boa visibilidade da Cootravale diante do mercado, no que 
diz respeito a confiança e segurança prestadas aos clien-
tes.



SomosCoop é um movimento que faz parte da campanha institucional criada pelo Sistema OCB com o objetivo de tornar 
o cooperativismo conhecido e reconhecido na sociedade. Para isso, o movimento está levantando a bandeira do coopera-
tivismo no Brasil, buscando provocar consciência das pessoas para a geração de resultados socioeconômicos de forma 
humanizada e valorizando o sentimento de pertencimento daqueles que já praticam o cooperativismo.

Ser conhecido ainda é um desafio para o cooperativismo, mas é por acreditar que ele pode tornar o mundo mais justo, 
feliz e equilibrado que a Cootravale faz parte do SomosCoop. Para explicar um pouco sobre a importância do cooperati-
vismo, em seguida veremos alguns dados que mostram a força do cooperativismo na nossa sociedade e, na página 
seguinte, uma entrevista a respeito do tema com  Juliano Bordignon, Vice-Presidente da Cotravale, e Edson Costa, Diretor 
Comercial da Cootravale.

Se as 300 maiores 
cooperativas do 
mundo fossem um 
país, elas seriam a 6ª 
maior economia do 
mundo, com um PIB 
de US$ 2,53 bilhões.

428 milhões de 
toneladas de 
cargas são 
transportadas 
anualmente por 
cooperativas.

No Brasil, mais de 
13 milhões de 
pessoas estão 
vinculados a 
alguma cooperativa, 
5,7% da população 
brasileira.

51,6 milhões de 
pessoas no Brasil 
são beneficiadas 
direta ou 
indiretamente pelo 
cooperativismo.

372 mil 
empregos são 
gerados pelas 
cooperativas no 
Brasil.

US$ 5,137 bilhões é o 
volume de recursos 
movimentados pelas 
exportações realizadas 
por 240 cooperativas 
brasileiras a 147 
países.

#SomosCoop
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rado e 
principalmente de 
novos clientes. Por ser 
prestação de serviços o desafio é maior, pois o cliente foca nos 
problemas que uma cooperativa pode ter de gestão, já que 
são muitos cooperados, e acabam não percebendo os 
benefícios dessa relação.
Gerir uma cooperativa não é fácil. A sociedade nos pressiona e 
direciona para que nos posicionemos como empresa privada, 
os colaboradores precisam ser constantemente treinados e a 
comunicação interna tem que ser muito forte para que eles 
entendam que estão em uma cooperativa, mas o desafio 
maior é o cooperado. Ele precisa ser desenvolvido para coope-
rar, e isso tem que ser contínuo. Existe uma tendência do ser 
humano na cobrança de seus direitos e dificuldade quanto aos 
seus deveres e responsabilidades, na cooperativa não é 
diferente. Precisamos ter um sistema de gestão eficiente, boa 
comunicação, transparência. Quando isso acontece, é praze-
roso ver o cooperativismo realmente acontecer.
Juliano: Os desafios são grandes: internamente manter o 
pensamento coletivo enquanto administramos um grande 
quadro social, assim como envolver todos e ter aderência nas 
ações cooperativistas são alguns pontos que exigem muito 
esforço e dedicação de toda a equipe administrativa. Já no 
mercado, os desafios são ainda maiores, competir com gran-
des empresas de transporte num mercado que lucra por 
margens é uma tarefa um tanto quanto complicada, ao passo 
que nós precisamos garantir um valor justo para os serviços 
prestados aos nossos clientes, cooperados e colaboradores. 

1. Qual a importância do movimento 
SomosCoop e como a Cootravale pode 
ser beneficiada por esse movimento?
Edson: É preciso fazer o cooperativismo ser 
reconhecido pela sociedade. As pessoas preci-
sam ter consciência da importância do coopera-
tivismo e o SomosCoop é um movimento que 
levanta essa bandeira e tem essa missão. Com isso, 
não só a Cootravale, mas todas as cooperativas 
serão beneficiadas, pois os benefícios não são somente 
de quem é cooperado, mas se estendem para quem 
contrata serviços ou compra produtos de uma cooperativa.
Juliano: Aderimos ao Somoscoop como forma de mobilizar 
cooperados, colaboradores e a comunidade ao movimento 
cooperativista. Isso é importante porque desta forma veicula-
mos as ações cooperativistas, bem como a importância e a 
amplitude do cooperativismo pelo mundo. Mostrando as 
vantagens e os benefícios para todos, conseguimos uma 
visibilidade e uma adesão muito maiores.
2. Na sua opinião, como o cooperativismo contribui 
para o desenvolvimento da nossa sociedade?
Edson: Através do cooperativismo é possível aumentar a 
rentabilidade do cooperado e reduzir custos, seja de produção 
ou na prestação de serviços com compras coletivas e com 
ganho de produtividade, o que consequentemente faz o 
produto final ter um menor custo para o consumidor. O 
cooperativismo faz uma sociedade mais justa, trazendo equilí-
brio e aumentando as oportunidades.
Juliano: Muito mais que uma forma de organização econô-
mica, o Cooperativismo possui princípios sociais e o interesse 
pela comunidade é um deles. É uma diretriz e um orgulho 
ajudar a sociedade através de ações sociais voltadas para 
várias vertentes, tais como: trânsito, meio ambiente, auxilio a 
ONGs, geração de emprego e renda, entre outros. A coletivida-
de é a essência do cooperativismo, isso transcende as paredes 
da organização, está na mente e no coração dos envolvidos 
na cooperativa. Atitudes pensadas para o coletivo movem o 
mundo.
3. Quais os desafios de representar uma cooperativa 
no mercado?
Edson: Existe o desafio de se fazer entender. Como pontuei na 
questão anterior, a sociedade em geral não sabe o que é uma 
cooperativa e os benefícios do cooperativismo. Esse preconcei-
to em muitas vezes prejudica a captação de um novo coope-
ra-
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A expectativa para o ano de 2018 era muito positiva, o 
governo anunciou um crescimento do PIB próximo a 3%, o 
mercado parecia mais otimista e a sensação de que o pior 
da crise já tinha passado era muito forte entre os clientes 
e na economia de forma geral. Só que o ano começou, 
algumas notícias no mercado internacional foram afetan-
do o país e os primeiros meses do ano foram bem ruins 
para a Cootravale.  Os clientes já não estavam tão otimis-
tas e estavam solicitando um volume de cargas abaixo do 
previsto. Além disso, estávamos com dificuldades em pros-
pectar novos clientes e oportunidades.

O ápice da nossa dificuldade no ano foi a greve dos cami-
nhoneiros, que afetou a todos. Na Cootravale, além do 
resultado muito ruim, trouxe uma instabilidade pois não 
tínhamos idéia do reflexo após a crise no segmento de 
transportes no país. A grande maioria dos embarcadores 
entendeu que o setor estava com problemas, que houve 
uma defasagem dos valores de frete em decorrência da 
crise dos últimos anos e, apesar do consenso que o tabela-
mento do frete não era o melhor caminho, pois a tabela foi 
mal elaborada. Iniciou-se um movimento de readequação 
de tarifas e principalmente de análise em relação a proje-
tos.

A partir do segundo semestre, mesmo com o mercado 
retraído, cenário político e econômico instável, nossa 
situação comercial era extremamente favorável. Os clien-
tes atuais renegociando volumes, um aquecimento acen-
tuado em cotações e oportunidades, e a entrada de novos 
clientes na carteira.

Com isso,  o ano de 2018 foi marcado comercialmente 
com o fortalecimento de parcerias antigas como o caso da 
Nestlé com o novo BID e a atuação em região e rotas que 
não atuávamos no passado, com a Leroy na oxigenação da 
equipe, mudança no projeto e a ampliação de atendimen-
to voltando a fazer viagens interestaduais. Nos frigoríficos, 
com a ampliação das exportações e um aquecimento no 
mercado interno, principalmente no último trimestre. 
Sabemos que o crescimento foi puxado também com a 
ampliação de projetos com veículos dedicados que têm 

um interesse maior do cooperado, e isso nos ajudou na 
consolidação e também na credibilidade junto aos clientes 
que têm dúvidas sobre esse modelo de negócio que é o 
cooperativismo. Apesar dos obstáculos, estamos provan-
do que somos capazes e estamos fazendo a diferença.

Não temos só notícias boas, tivemos também a perda do 
cliente Pepsico e Walmart, bem como uma queda expres-
siva nas unidades do RS, PR e principalmente em São 
Paulo, que é a maior economia do país e mais de 30% do 
PIB. Ações foram tomadas, temos otimismo que para 
esses desvios possamos reverter o cenário, que algumas 
regiões precisamos ter mais opções de embarque, maior 
agressividade comercial e que melhorias devem ser contí-
nuas. Porém, temos que reconhecer e comemorar os 
momentos de alegria. O ano de 2018, com tudo que acon-
teceu e que passamos juntos, foi o melhor ano da coope-
rativa no aspecto comercial, e um recorde de faturamento.

É claro que as oportunidades só se consolidam se o 
Cooperado acreditar e abraçá-las, pensando no coletivo e 
no que é melhor não só para ele Cooperado, mas para 
Cootravale como um todo. Nós da equipe comercial 
queremos agradecer a você Cooperado que está junto 
conosco participando dos projetos e dizer que contamos 
com vocês com a mesma força em 2019.

Um ano que surpreendeu
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Evolução de Faturamento - 2008 a 2018 
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Regional Sudeste
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É a região mais desenvolvida do país, responsável por mais 
de 55% do PIB, só que na Cootravale infelizmente corres-
ponde um pouco mais do que 20% do faturamento total. 
Temos alguns desafios, principalmente nos dois maiores 
centros do país. Sabemos que no Rio de Janeiro existe 
uma maior dificuldade de contra fluxo, é um estado mais 
consumidor do que produtor e o perfil de carga, em 
grande maioria, somado às dificuldades em relação a 
seguro da carga, faz aumentar nossos desafios. Em São 
Paulo, entretanto, tem oportunidades, pois, é nosso maior 
volume de descarga e precisamos trabalhar de forma mais 
agressiva comercialmente. Fizemos uma reestruturação 
na equipe e esperamos ter um cenário positivo, pois 
crescemos pouco em 2018, ficando muito longe do 
orçado.

Em relação a Minas Gerais, houve a consolidação do clien-
te Bem Brasil, com a unidade Araxá e o início das opera-
ções em Perdizes. Mesmo com o fechamento da unidade 
de Betim e a centralização nas operações em Uberlândia, 
tivemos algumas perdas, mas ganhamos com o foco e a 
ampliação do cliente Nestlé no estado. Para 2019, temos 
uma expectativa de ampliação do faturamento, tendo em 
vista as oportunidades do triângulo mineiro e estamos 
otimistas que vamos conseguir fazer a região sudeste 
crescer dentro do projetado para o ano.

FILIAIS 2017 2018
MÉDIA FAT 

MENSAL 2018
EVOLUÇÃO 
2017-2018

META 2019
EVOLUÇÃO 
ESTIMADA-

2019

PARTICI-
PAÇÃO 
GERAL

ARAXA-MG R$11.623.520,41 R$12.249.696,12 R$1.020.808,01 5% R$12.311.805,00 1% 4,51%
CAJAMAR-SP R$8.468.888,26 R$11.083.926,88 R$923.660,57 31% R$11.790.307,00 6% 4,08%
DUQUE DE CAXIAS-RJ R$7.253.144,84 R$4.985.110,88 R$415.425,91 -31% R$5.900.000,00 18% 1,84%
PC DE CALDAS-MG R$7.340.978,72 R$10.050.347,78 R$837.528,98 37% R$9.980.000,00 -1% 3,70%
SAO PAULO-SP R$17.362.169,40 R$18.487.244,51 R$1.540.603,71 6% R$23.645.000,00 28% 6,81%
UBERLANDIA-MG R$4.335.507,28 R$6.772.247,95 R$564.354,00 56% R$6.590.000,00 -3% 2,50%

R$56.384.208,91 R$63.628.574,12 R$5.302.381,18 13% R$70.217.112,00 10% 23,45%



Os destaques positivos da regional Sul são as unidades de 
Itajaí/SC, e Paranaguá/PR, que obtiveram um crescimento 
de quase 30% na operação de container, aproveitaram o 
aumento das exportações, captaram novos cooperados e 
não perderam a oportunidade com o  crescimento das 
demandas. Outro destaque foi a unidade de Maringá, 
Paraná, com a consolidação da operação do cliente Ataca-
dão. Tivemos a mudança da unidade de Jaguariaíva para 
Ponta Grossa/PR. Infelizmente as unidades de Ponta Gros-
sa/PR e Curitiba/PR, estão muito abaixo do desejado, 
assim como a unidade de Canoas/RS, que estamos com 
prazo junto ao conselho para definir se manteremos fisica-
mente ou faremos a gestão no corporativo.

O Sul é a nossa casa e sabemos que precisamos melhorar 
muito no que diz respeito às oportunidades na regional. 
Infelizmente a concorrência na região, aliada à nossa 
dificuldade diante da crise dos últimos anos e o tabela-
mento do frete, não têm contribuído para reverter o cená-
rio na velocidade que gostaríamos. Entretanto, com o 
fechamento da nova operação do cliente Angeloni e a 
abertura da filial Porto Belo, bem como demais ações que 
estão previstas para o ano, estamos otimistas com relação 
ao crescimento em 2019.

FILIAIS 2017 2018
MÉDIA FAT 

MENSAL 2018
EVOLUÇÃO 
2017 - 2018

META 2019
EVOLUÇÃO
ESTIMADA

2019

PARTICI-
PAÇÃO
GERAL

ARAQUARI-SC R$6.003.252,10 R$7.863.125,16 R$655.260,43 31% R$4.560.000,00 -42% 2,90%
CANOAS-RS R$3.107.248,90 R$1.226.181,45 R$102.181,79 -61% R$2.655.000,00 117% 0,45%
CONTAINER-SC R$26.890.153,80 R$33.999.837,86 R$2.833.319,82 26% R$36.830.000,00 8% 12,53%
CORPORATIVO-LOG R$910.053,32 R$13.580.031,33 R$1.131.669,28 1392% R$13.800.000,00 2% 5,00%
CURITIBA-PR R$5.833.371,41 R$4.084.240,23 R$340.353,35 -30% R$5.303.000,00 30% 1,51%
ITAJAI-SC R$6.107.281,60 R$6.797.334,69 R$566.444,56 11% R$7.170.000,00 5% 2,51%
MARINGA-PR R$8.431.109,34 R$15.749.468,11 R$1.312.455,68 87% R$16.665.063,83 6% 5,80%
PARANAGUA-PR R$16.349.511,50 R$20.155.267,12 R$1.679.605,59 23% R$21.740.000,00 8% 7,43%
PONTA GROSSA-PR R$2.754.167,17 R$2.138.480,76 R$178.206,73 -22% R$3.360.000,00 57% 0,79%
PORTO BELO-SC R$0,00 - R$8.695.134,10 - 0,00%
SÃO GABRIEL-RS R$4.062.588,71 R$4.667.153,33 R$388.929,44 15% R$6.035.000,00 29% 1,72%
VIDEIRA-SC R$8.464.438,15 R$7.594.303,94 R$632.858,66 -10% R$8.430.000,00 11% 2,80%

R$88.913.176,00 R$117.855.423,98 R$9.821.285,33 33% R$135.243.197,93 15% 43,43%

Regional Sul

COMERCIAL
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A maior porcentagem de crescimento 
em 2018 foi na Regional Centro-Oeste, 
com mais de 30% de crescimento no 
ano. A regional sofreu apenas com a 
unidade de Goiânia/GO, que viu seu 
faturamento despencar após o tabela-
mento mínimo do frete, o posiciona-
mento dos clientes atuais e os de pros-
pecção. A expectativa da filial começou 
a mudar em dezembro do ano anterior 
com o fechamento da operação do 
cliente Atacadão com o CD em Apareci-
da de Goiânia/GO, onde estamos 
atuando nas transferências para as 
lojas e na entrega direta com distribui-
ção nos clientes do estado. Esperamos 
que 2019 seja um ano promissor e a 
retomada da região.

Já no Mato Grosso, o cliente destaque, 
tanto na unidade de Tangará da Serra 
como Rondonópolis, foi o Marfrig, que 
impulsionou o crescimento praticamen-
te dobrando seu faturamento na região 
com a Cootravale. Em Rondonópolis 
tivemos também a conquista do cliente 
Frigorífico Redentor do Grupo Bihl, que 
iniciou conosco em Julho com carretas 
dedicadas e embarques nas unidades 
de Guarantã do Norte/MT e Novo 
Progresso/PA.

FILIAIS 2017 2018
EVOLUÇÃO 
2017-2018

META 2019
EVOLUÇÃO
ESTIMADA

2019

PARTICI-
PAÇÃO
GERAL 

GOIANIA-GO R$9.522.847,87 R$4.386.177,34 R$365.514,78 -54% R$6.982.000,00 59% 1,62%
RONDONOPOLIS-MT R$4.969.840,33 R$13.834.385,48 R$1.152.865,46 178% R$16.198.000,00 17% 5,10%
TANG.DA SERRA-MT R$14.677.302,13 R$20.060.598,91 R$1.671.716,58 37% R$16.905.000,00 -16% 7,39%

R$29.169.990,33 R$38.281.161,73 R$3.190.096,81 31% R$40.085.000,00 5% 14,11%

MÉDIA 
FATURAMENTO
MENSAL 2018 

Regional Centro-Oeste

COMERCIAL
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Sabemos que a regional nordeste é a que 
mais cresceu na Cootravale nos últimos 
anos, e em 2018 não foi diferente. O cresci-
mento não foi tão expressivo como nos 
anos anteriores a título de regional, mas 
crescemos próximo de 15%. Esse cresci-
mento se deve, em partes, a unidade de 
Fortaleza, que quase dobrou seu fatura-
mento e colocou na carteira a Indaiá, um 
dos clientes que agora faz parte da nossa 
Curva A. O cliente iniciou conosco em 
março de 2018 e a parceria só se consoli-
da.

Em Feira de Santana tivemos uma queda 
nas operações da Nestlé por conta do BID 
da metade do ano, mas  tivemos um forte 
trabalho comercialmente, e esperamos 
colher os frutos desse trabalho em 2019.

Já a unidade de Recife foi marcada pela 
perda da Pepsico e do Walmart, porém o 
fechamento de operações de veículos 
dedicados no GPA e na LASA (Lojas Ameri-
canas) impulsionaram o crescimento no 
último semestre. A expectativa para o 
primeiro trimestre de 2019 não é positiva, 
já que teremos a paralisação dos dedica-
dos e revisão do BID do cliente Indaiá, mas 
iremos agir para que a partir do segundo 
trimestre o cenário entre na tendência de 
crescimento.

EVOLUÇÃO
ESTIMADA

2019

PARTICI-
PAÇÃO
GERAL 

FILIAIS 2017 2018
EVOLUÇÃO 
2017-2018

META 2019

FEIRA SANTANA-BA R$11.906.644,97 R$11.733.728,98 R$977.810,75 -1% R$13.705.000,00 17% 4,32%
FORTALEZA-CE R$6.549.676,21 R$10.741.703,38 R$895.141,95 64% R$7.870.000,00 -27% 3,96%
RECIFE-PE R$26.619.038,78 R$29.097.796,44 R$2.424.816,37 9% R$33.982.364,00 17% 10,72%

R$45.075.359,96 R$51.573.228,80 R$4.297.769,07 14% R$55.557.364,00 8% 19,01%

MÉDIA 
FATURAMENTO
MENSAL 2018 

Regional Nordeste

COMERCIAL
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Renovação na TI

Novos ares para o SGQ

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

SGQ - Sistema de Gestão de Qualidade

25

Os desafios da Tecnologia da Informação em 2018 foram 
focados em melhoria do parque tecnológico, evolução das 
soluções de e-mail e segurança da informação.

E-mail: Foi realizada implantação da plataforma de e-mail 
Microsoft Exchange, fornecendo maior segurança, 
controle e disponibilidade do serviço de e-mail. 

Gestão das Demandas Internas: Implantação da 
plataforma OTRS para gestão de serviços, que 
proporcionou maior controle das informações e tratativas 
de chamados internos para as áreas de: Tecnologia da 
Informação, Recursos Humanos, Contas a Pagar, 
Suprimentos e Telefonia. 

     Segurança da Informação

Antivírus: foi realizada a substituição de um antivirus 
gratuito pelo antivírus corporativo Kaspersky, melhorando 
a segurança de todo ambiente de tecnologia da 
Cootravale.

Nos dias 16 e 17 de abril de 2018 recebemos a auditoria 
externa do Bureau Veritas para a manutenção da ISO 
9001:2015. As auditorias visam verificar a eficácia do 
nosso Sistema de Gestão da Qualidade.

“A ISO 9001 [...] fornece orientações e ferramentas às organi-
zações que querem garantir que seus produtos e serviços 
satisfazem, de forma consistente, as necessidades dos clientes, 
e que a qualidade é melhorada continuamente.” - BUREAU 
VERITAS BRASIL

A COOTRAVALE é certificada pelo sistema ISO 9001 desde 
2008 e vem, ao decorrer dos anos, incorporando a cultura 

Nova Política de Gestão de Senhas: ainda reforçando a 
questão de segurança, foi implementado processo de 
complexidade de senhas e troca efetiva das mesma. Essas 
implantações têm como objetivo principal proteger o 
ambiente de ataques como o sequestro de dados.

Renovação do Parque Tecnológico: Renovação de 27% 
do parque de computadores, reduzindo a idade média 
dos equipamentos de mais de 6 anos para 3 anos. Esta 
atualização visou o aumento capacidade de processamen-
to, fazendo com que os equipamentos correspondessem 
às necessidades das atualizações de sistemas e softwares, 
bem como apoiando na melhoria da produtividade dos 
colaboradores da Cootravale.

da qualidade em todos os processos e no dia-a-dia dos 
colaboradores. O Caminho não é fácil, mas estamos 
confiantes de que com a atual estrutura e o redesenho de 
vários processos operacionais, conseguiremos evoluir 
ainda mais.
Visando tornar o nosso Sistema de Gestão de Qualidade 
ainda mais eficaz, alteramos em novembro de 2018 a 
Coordenação do Sistema de Gestão da Qualidade, passan-
do a ser do colaborador Filipe Santos, que já atuava no 
setor de Novos Projetos e assumiu esta demanda graças 
ao seu amplo conhecimento organizacional e sua compe-
tência. Estamos certos de que 2019 será um ano de exce-
lentes resultados para o setor de SGQ.
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REPASSE DE DIESEL EM L/  
BASES INTERNAS
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REPASSE DE PNEUS

Temos o intuito de disponibilizar os melhores produtos e 
serviços, tanto para as áreas administrativas quanto aos 
nosso associados, e com base nisso buscamos no mercado 
produtos que atendam às necessidades, relacionando o 
melhor  custo benefício e proporcionando um melhor bem 
estar a todos envolvidos.

Quando negociamos algum produto buscamos concentrar 
volumes e com isso temos poder de barganhar juntos aos 
nossos fornecedores, sendo que hoje a cooperativa dispo-
nibiliza repasses de grandes insumos como: Pneus, bate-
rias, óleo diesel, seguros, uniformes, kits entre outros.

Segue abaixo alguns diferenciais e destaques que ocorre-
ram em 2018:

•  Negociação de novos fornecedores em Óleo diesel, bate-
rias e pneus;

•  Maior concentração de volume em grandes postos via 
ticketlog;

•  Atendimento diferenciado e semi-automatico para os 
associados em nossos serviços e produtos.

Os resultados das vantagens se destacam logo abaixo em 
nossos gráficos:

Obs: Com uma maior variedade de itens cada vez mais nossos 
associados se sentem confiantes em adquirir estes produtos.

Obs: Diesel de qualidade e frota cada vez mais renovada nos leva 
a um consumo menor e assim um melhor desempenho do 
veículo;

 

Obs: Qualidade do produto diminui o número de trocas;

Na busca por facilidades aos nossos cooperados disponibiliza-
mos o cartão tickelog, que por sua vez é um grande facilitador 
que nos traz muitos benefícios, tais como a comodidade na hora 
dos abastecimentos, com uma rede de mais de 200 postos 
espalhados pelo país, temos ainda negociações diferenciadas, e 
comodidade no atendimento.
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REPASSE DE BATERIAS

Sul 
65%

Compras e repasses

SUPRIMENTOS
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O programa de Saúde, Segurança e Meio Ambiente – 
SSMA  – tem por objetivo definir diretrizes e estabelecer 
responsabilidades para o desempenho de ações nas 
esferas de saúde, segurança e meio ambiente. Buscando 
transformar seus colaboradores, cooperados e transpor-
tadores, a Cootravale promoveu esse programa para seus 
colaboradores.

Para isso a organização criou políticas e treinamentos 
sobre os temas, treinou multiplicadores nas filiais e envol-
veu os motoristas em atividades dinâmicas e práticas, para 
repassar informações sobre saúde, segurança e meio 
ambiente. Esse é apenas um exemplo de como a Cootra-
vale contribui para o desenvolvimento social, profissional e 
econômico de seus cooperados e colaboradores.

SUPRIMENTOS

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
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R$ 25.840.198,90
Total gasto

485
Total de veículos

7.547.580,38
Total em litros

23.087.732,87

2.385.653,4

352.167,31
14.645,32

DE 01/2018 ATÉ 12/2018

EQUIPAMENTO     CAMINHÃO     LEVE     NÃO INFORMADO

Resumo do consumo
total em 2018:

Programa de Saúde, Segurança
e meio ambiente - SSMA



fev mar abr mai set out nov dez
Meta R$942.000,0 R$942.000,0 R$942.000,0 R$945.000,0 R$945.000,0 R$945.000,0 R$945.000,0 R$945.000,0 R$945.000,0 R$945.000,0 R$945.000,0 R$945.000,0
Realizado R$1.092.304 R$809.206,0 R$922.496,0 R$864.810,0 R$412.917,0 R$1.207.030 R$1.119.681 R$1.196.084 R$900.476,0 R$1.404.759 R$1.437.683 R$1.433.814
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jan jun jul ago

Em 2018, a Célula de Gestão de Frota (CGF) absorveu novas responsabilidades de relacionamento e operação com clien-
tes corporativos. As atividades de programação, relacionamento operacional e tratativas destes clientes passaram a ser 
executadas diretamente pela coordenação CGF e analistas da frota corporativa. Esta ação resultou em maior velocidade 
na tomada de decisões operacionais da frota.

Alinhado com esta estratégia, novas operações com veículos dedicados passaram também a ser gerenciados diretamen-
te pelo CGF. Como é o caso das operações dedicadas de veículos frigoríficos em dois grandes clientes.

O resultado deste esforço foi destacado em uma conta contábil específica, conforme apresentado nos gráficos a seguir:

Gestão Operacional corporativa

LOGÍSTICA
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     Operações Dedicadas

Focados na busca por produtividade constante e garantias 
de resultados estáveis ao longo do ano, a Cootravale 
ampliou com seus clientes os contratos de operações 
dedicadas. Ao longo do ano de 2018 foram iniciadas diver-
sas operações neste formato e fechamos o ano com 291 
veículos operando com garantia de produtividade e fatura-
mento.

A cooperativa entende que este modelo de negócio é o 
ideal para alocação dos recursos e buscará neste próximo 
ano ainda mais oportunidades neste formato.

R$392.116,60 

R$622.304,31 

 R$100 mil

 R$200 mil

 R$300 mil

 R$400 mil

 R$500 mil

 R$600 mil

 R$700 mil

BRF Marfrig

MÉDIA DE FATURAMENTO MENSAL
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VEÍCULOS EM CIRCUITOS DEDICADOS

Quantidade de Veículos

Assim como as novas responsabilidades apresentadas, o 
CGF continuou com o foco de uma relação de confiança 
com os Cooperados e motoristas, intermédio na resolução 
de problemas e atrasos internos, além da busca por fretes 
mais atrativos e oportunidades melhores para atender os 
veículos.

     Aquisição de Carretas

Com objetivo de ampliarmos nossa capacidade de atendi-
mento e proporcionarmos a renovação da frota de nossos 
cooperados, foram adquiridos ao longo do ano 20 novas 
carretas Baú.

A p o i o :

LOGÍSTICA
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   REGIÃO SUDESTE

São Paulo | SP
Rod. Anhanguera, s/n Km 24,2 - Centro empresarial Gwest 
- Jardim Jaraguá, São Paulo/SP,  CEP: 05275-000
+55 11 3828-6028 

São Bernardo do Campo  | SP
Av. 31 de Março, 2350 - Jardim Borborema, São Bernardo 
do Campo - SP, CEP: 09660-000
+55 11 984710095 

Cajamar | SP
Centro de Distribuição, Via de Acesso Norte Km 38 nº 420, 
Bairro Empresarial Gato Preto,
Jordanésia, Cajamar - SP, CEP: 07789-100
+55 11 984880016

Cordeirópolis | SP
Rodovia Anhanguera KM 154,5 s/n, Bairro Distrito Indus-
trial, Cordeirópolis - SP, CEP: 13490-000
+55 19 99961-6304 / +55 19 97100-2662

Barra Mansa | RJ
Rod. Presidente Dutra - Km 267, anexo ao Posto Sol da 
Dutra - Vila Principal, Barra Mansa - RJ, CEP: 27338-000
+55 24 96953-4000 / +55 21 97973-3366

Poços de Caldas | MG
Av. João Pinheiro, 6400 - Bortolan, Poços de Caldas - MG, 
CEP: 37704-392
+55 35 3714-3683

Uberlândia | MG
Rod BR050 KM 66,3 - Minas Gerais, Uberlândia - MG, CEP: 
38402-019
+55 34 3226-6564

   REGIÃO NORDESTE

Feira de Santana | BA
Rod. BR 324 Km 531-1 Sala 1 Bairro: Distrito de Humildes 
Anexo ao Posto São Gonçalo Feira de Santana - BA - CEP: 
44.135-000
+55 75 3683-1391

Fortaleza | CE
Rod. BR 116, KM 15, nº 5820, sala 7, Bairro Pedras, Fortale-
za/CE - Anexo ao posto São Cristóvão - CEP 60.874-502
+55 85 3275-0512

São Luís | MA
Travessa Riachuelo, nº 80, Tirirical - São Luis/MA - CEP: 
65055-480
+55 98 98105-0090

Cabo de Santo Agostinho | PE
Rodovia BR 101,6 - Ponte dos Carvalhos - Cabo de Santo 
Agostinho, CEP: 54510-000
+55 81 99987-2751

Jaboatão dos Guararapes | PE
Rod. BR 101 Sul, s/nº Km 19,20, Bairro dos Prazeres, CEP: 
54335-000 Jaboatão dos Guararapes/PE
+55 81 3479-1852

   REGIÃO SUL

Itajaí | SC
Rod. Jorge Lacerda, nº 1135, Espinheiros, Itajaí/SC - CEP 
88317-100
+55 47 3404-7000

Nossas filiais

Araquari | SC
Rod BR 280, KM 24 - Centro de Araquari - CEP 89245-000, 
nº 7985, Anexo ao posto Moreira - 2° andar sala 4
+55 47 3444-3885

Itapoá | SC
Estrada José Alves, 4184- Bairro Jaguaruna - Itapoá - SC, 
89249-990
+55 47 99750-4200

São Gabriel | SC
BR 290 - KM 418 - Anexo ao Posto Batovi - São Gabriel - RS 
- CEP: 97304-300
+55 55 3232-0201

Porto Belo | SC 
Rod. BR 101, Km 156,5, s/n - Alto Perequê,  Porto Belo - SC, 
CEP: 88210-000

Curitiba | PR
Rodovia BR 116 - Km 110, nº 22730, CIC Sala 15, Tatuqua-
ra, Curitiba - PR, CEP: 81690-500
+55 41 3289-8460

Paranaguá | PR
Av. Ayrton Senna da Silva, nº KM 06, Anexo ao Posto 44, 
Bairro Parque São João, Paranaguá/PR - CEP 83212-090
+55 41 2152-7200

Ponta Grossa | PR
Rodovia BR 376 - Km 504, s/nº, Sala 18, Ponta Grossa/PR. 
CEP:  84046-000, Anexo ao Posto Torre Alta (Rede de 
Postos Mahle)
+55 41 9514-0004

Maringá | PR
Rua Mitsuzo Taguchi, Nº 1940- Vila Cafelandia
CEP: 87045-110 Maringá PR
+55 44 3228-8255

   REGIÃO CENTRO-OESTE

Aparecida de Goiânia | GO
BR 153, s/n, Bairro Retiro do Bosque, Aparecida de Goiânia 
- GO
+55 62 3249-5369

Goiânia | GO
Av. Brasil, 634 - Quadra 31 Lt. 01/10-A - Sala 5 - Bairro 
Jardim da Luz - Goiânia/GO - CEP: 74850-545
+55 62 3249-5369

Rondonópolis | MT
Rod. BR 163, KM 200,6,Sala 03, Anexo ao Posto Masut, 
Bairro Gleba Jurigue - Rondonópolis - MT - CEP 78746-055
+55 66 3425-5525 / +55 66 3426 1475

Tangará da Serra | MT
Av. Lions Internacional, nº 2471 W, Bairro Vila Esmeralda - 
Tangará da Serra/MT - CEP: 78300-000
+55 65 3326-2440



   REGIÃO SUDESTE

São Paulo | SP
Rod. Anhanguera, s/n Km 24,2 - Centro empresarial Gwest 
- Jardim Jaraguá, São Paulo/SP,  CEP: 05275-000
+55 11 3828-6028 

São Bernardo do Campo  | SP
Av. 31 de Março, 2350 - Jardim Borborema, São Bernardo 
do Campo - SP, CEP: 09660-000
+55 11 984710095 

Cajamar | SP
Centro de Distribuição, Via de Acesso Norte Km 38 nº 420, 
Bairro Empresarial Gato Preto,
Jordanésia, Cajamar - SP, CEP: 07789-100
+55 11 984880016

Cordeirópolis | SP
Rodovia Anhanguera KM 154,5 s/n, Bairro Distrito Indus-
trial, Cordeirópolis - SP, CEP: 13490-000
+55 19 99961-6304 / +55 19 97100-2662

Barra Mansa | RJ
Rod. Presidente Dutra - Km 267, anexo ao Posto Sol da 
Dutra - Vila Principal, Barra Mansa - RJ, CEP: 27338-000
+55 24 96953-4000 / +55 21 97973-3366

Poços de Caldas | MG
Av. João Pinheiro, 6400 - Bortolan, Poços de Caldas - MG, 
CEP: 37704-392
+55 35 3714-3683

Uberlândia | MG
Rod BR050 KM 66,3 - Minas Gerais, Uberlândia - MG, CEP: 
38402-019
+55 34 3226-6564

   REGIÃO NORDESTE

Feira de Santana | BA
Rod. BR 324 Km 531-1 Sala 1 Bairro: Distrito de Humildes 
Anexo ao Posto São Gonçalo Feira de Santana - BA - CEP: 
44.135-000
+55 75 3683-1391

Fortaleza | CE
Rod. BR 116, KM 15, nº 5820, sala 7, Bairro Pedras, Fortale-
za/CE - Anexo ao posto São Cristóvão - CEP 60.874-502
+55 85 3275-0512

São Luís | MA
Travessa Riachuelo, nº 80, Tirirical - São Luis/MA - CEP: 
65055-480
+55 98 98105-0090

Cabo de Santo Agostinho | PE
Rodovia BR 101,6 - Ponte dos Carvalhos - Cabo de Santo 
Agostinho, CEP: 54510-000
+55 81 99987-2751

Jaboatão dos Guararapes | PE
Rod. BR 101 Sul, s/nº Km 19,20, Bairro dos Prazeres, CEP: 
54335-000 Jaboatão dos Guararapes/PE
+55 81 3479-1852

   REGIÃO SUL

Itajaí | SC
Rod. Jorge Lacerda, nº 1135, Espinheiros, Itajaí/SC - CEP 
88317-100
+55 47 3404-7000

 

 

Araquari | SC
Rod BR 280, KM 24 - Centro de Araquari - CEP 89245-000, 
nº 7985, Anexo ao posto Moreira - 2° andar sala 4
+55 47 3444-3885

Itapoá | SC
Estrada José Alves, 4184- Bairro Jaguaruna - Itapoá - SC, 
89249-990
+55 47 99750-4200

São Gabriel | SC
BR 290 - KM 418 - Anexo ao Posto Batovi - São Gabriel - RS 
- CEP: 97304-300
+55 55 3232-0201

Porto Belo | SC 
Rod. BR 101, Km 156,5, s/n - Alto Perequê,  Porto Belo - SC, 
CEP: 88210-000

Curitiba | PR
Rodovia BR 116 - Km 110, nº 22730, CIC Sala 15, Tatuqua-
ra, Curitiba - PR, CEP: 81690-500
+55 41 3289-8460

Paranaguá | PR
Av. Ayrton Senna da Silva, nº KM 06, Anexo ao Posto 44, 
Bairro Parque São João, Paranaguá/PR - CEP 83212-090
+55 41 2152-7200

Ponta Grossa | PR
Rodovia BR 376 - Km 504, s/nº, Sala 18, Ponta Grossa/PR. 
CEP:  84046-000, Anexo ao Posto Torre Alta (Rede de 
Postos Mahle)
+55 41 9514-0004

Maringá | PR
Rua Mitsuzo Taguchi, Nº 1940- Vila Cafelandia
CEP: 87045-110 Maringá PR
+55 44 3228-8255

   REGIÃO CENTRO-OESTE

Aparecida de Goiânia | GO
BR 153, s/n, Bairro Retiro do Bosque, Aparecida de Goiânia 
- GO
+55 62 3249-5369

Goiânia | GO
Av. Brasil, 634 - Quadra 31 Lt. 01/10-A - Sala 5 - Bairro 
Jardim da Luz - Goiânia/GO - CEP: 74850-545
+55 62 3249-5369

Rondonópolis | MT
Rod. BR 163, KM 200,6,Sala 03, Anexo ao Posto Masut, 
Bairro Gleba Jurigue - Rondonópolis - MT - CEP 78746-055
+55 66 3425-5525 / +55 66 3426 1475

Tangará da Serra | MT
Av. Lions Internacional, nº 2471 W, Bairro Vila Esmeralda - 
Tangará da Serra/MT - CEP: 78300-000
+55 65 3326-2440

   Matriz

Itajaí | SC
Rod. Jorge Lacerda, nº 1135, Espinheiros, 
Itajaí/SC - CEP 88317-100
+55 47 3404-7000



Patrocinadores:

47 3404-7000 | www.cootravale.com.br


