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A Companhia:

Estratégia:

Vinculada à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado de São Paulo, a
CODASP é uma empresa de engenharia que oferece obras e serviços de motomecanização e
infra-estrutura voltados à agricultura, ao agronegócio, ao desenvolvimento sustentado e à
conservação do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis (principalmente do solo e
da água); além de promover atividades que implementem a política do Governo Estadual na
prestação de serviços públicos de qualidade.

Missão:
Contribuir para o desenvolvimento econômico-social das regiões onde opera com
ações em infra-estruturas orientadas à conservação do solo e da água.

Dados Operacionais:
Atuação em 5 frentes principais:
1) Programa Melhor Caminho
•
Readequação das plataformas das estradas rurais de terra, com ou sem a elevação
do greide estradal, para a implantação de sistema de drenagem superficial
eficiente;
•
Dotar os pontos de sangra (deságüe) da estrada de estruturas que evitem a
ocorrência de processos erosivos nas propriedades lindeiras, como segmentos de
terraços ou bacias de captação, para possibilitar, ainda, a infiltração das águas
pluviais e aumentar a recarga do lençol freático.
•
Melhorar as condições de suporte e de rolamento das pistas das estradas rurais
com a execução de revestimento primário.
2) Pró Estrada
Criado em maio de 2000, o Programa PRÓ-ESTRADA tem o objetivo de auxiliar os
municípios na conservação de estradas rurais em sua malha viária, combatendo os
processos erosivos e evitando o assoreamento de rios e mananciais..
3) Água Limpa
O Programa Água Limpa é destinado à construção de estações de tratamento de
esgotos (ETE) em municípios com menos de 30 mil habitantes e não atendidos pela
Sabesp.
4) Núcleo de Engenharia Civil
Trata-se do setor de engenharia civil, vinculado à Diretoria de Operações, que
presta atendimento às Secretarias Estaduais, em especial à SAP – Secretaria de
Administração Penitenciária, e a outros órgãos públicos, como a Fundação CASA,
INCRA e às Prefeituras Municipais, em obras de implantação, recuperação e
manutenção de sistemas de tratamento de esgotos, contenção de erosões,
drenagem, acessos pavimentados e outras obras de infraestrutura.
5) Inovação Tecnológica
Projetos e ensaios com o objetivo de apresentar alternativas de reuso do entulho
da construção civil, testar o desempenho do revestimento, proteger o meio
ambiente evitando a deposição de entulho em locais inadequados e a sobrecarga
em aterros sanitários e poupar a exploração de jazidas naturais de cascalho.

Visão:
Buscar melhoria contínua da imagem externa.
Aumentar a capacitação e a competência da força de trabalho.
Conduzir de forma sistemática e profissionalizada o processo de gestão.
Melhorar constantemente a tecnologia usada e a qualidade dos processos e produtos
fornecidos, com ênfase no desenvolvimento de produtos para área ambiental.
Valores:
Aprimorar continuamente seus produtos e processos melhorando seu desempenho
com vista a ter seu papel cada vez mais reconhecido pela sociedade.
Desenvolver competências técnicas e pessoais operando de forma sistematizada.
Exercer suas atividades e desenvolver seus produtos atendendo a legislação e de
forma a evitar a degradação e poluição contribuindo para a conservação e
sustentabilidade do meio ambiente

1. SITUAÇÃO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
Ativo não Circulante:
Realizável L. Prazo
Investimentos
Imobilizado
Intangível

2008
R$ mil
63.330
15.914
269
87
15.257
301

%
79,9%
20,1%
0,3%
0,1%
19,3%
0,4%

2009
R$ mil
56.237
12.897
270
87
12.245
295

%
81,3%
18,7%
0,4%
0,1%
17,7%
0,4%

2010
R$ mil
60.070
17.694
282
87
17.085
240

Evolução

%
2010/2009
77,2%
6,8%
22,8%
37,2%
0,4%
0,1%
22,0%
0,3%

4,4%
0,0%
39,5%
‐18,6%

TOTAL DO ATIVO

79.244 100,0%

69.134 100,0%

77.764 100,0%

12,5%

Passivo Circulante
Passivo não Circulante
Patrimônio Líquido
TOTAL DO PASSIVO

41.072 51,8%
3.417
4,3%
34.755 43,9%
79.244 100,0%

20.434 29,6%
2.970
4,3%
45.730 66,1%
69.134 100,0%

23.207 29,8%
2.181
2,8%
52.376 67,4%
77.764 100,0%

13,6%
‐26,6%
14,5%
12,5%

2. LIQUIDEZ
Liquidez Corrente
Liquidez geral
3. RESULTADOS DAS OPERAÇÕES
Receita Líquida
Custos Operacionais
Lucro Bruto
Despesas Operacionais
Lucro Antes do IR e CS
IR e CS s/ o Lucro
Lucro Líquido

1,54
1,43

136.139 100,0%
(105.114) ‐77,2%
31.025 22,8%
(19.277) ‐14,2%
11.748
8,6%
(2.302) ‐1,7%
9.446
6,9%

2,75
2,41

125.462 100,0%
(100.252) ‐79,9%
25.210 20,1%
(10.949) ‐8,7%
14.261 11,4%
(2.328) ‐1,9%
11.933
9,5%

2,59
2,38

109.690 100,0%
(84.855) ‐77,4%
24.835 22,6%
(23.189) ‐21,1%
1.646
1,5%
0,0%
1.646
1,5%

‐12,6%
‐15,4%
‐1,5%
111,8%
‐88,5%
‐100,0%
‐86,2%

