
As lojas ligadas às cooperativas
agropecuárias tiveram crescimento real
de 8% em 2004, fruto de investimentos

que aumentam a cada ano
ADRIANA CARVALHO

O desempenho das lojas e
redes de supermercados

que fazem parte de cooperativas
agropecuárias foi um dos desta-
ques de 2004, especialmente no
Sul do País, onde o cooperativis-
mo é mais forte e estruturado.
Entre as 21 cooperativas que en-
viaram seus resultados a SM, 17
registraram aumento de vendas
superior à inflação. Em média, o
crescimento real dessas empresas
foi de 8%. Quinze dessas empre-
sas prestaram informações sobre
o lucro líquido: 11 elevaram o
porcentual de rentabilidade no
ano passado e apenas quatro apre-
sentaram queda. O lucro médio
(como proporção do faturamento)
foi de 3%, número superior à mé-
dia do setor (2,25%). A maioria
dessas cooperativas situa-se no
Sul do País (13 são do Rio Gran-
de do Sul, quatro são do Para-
ná e três, de Santa Catarina). Os
resultados - frutos principalmen-
te dos crescentes investimentos
que as cooperativas têm feito na
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área de varejo - são bastante ex-
pressivos. Ainda mais consideran-
do que no ano passado a região
foi castigada pela seca que preju-
dicou o campo e pela desvalori-
zação do dólar, que reduziu os
preços de produtos agrícolas co-
tados em dólar.

Segundo Flávio Turra, gerente
técnico e econômico da Organi-
zação das Cooperativas do Para-
ná (Ocepar), na última década os
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investimentos das associações
em lojas de supermercados e pro-
dutos vendidos para o auto-servi-
ço aumentaram 10% ao ano.

- As cooperativas agrope-
cuárias estão investindo muito no
varejo, como forma de agregar
valor à produção. Só no Paraná,
as operações com supermercados
e a venda de produtos para o auto-
serviço já representam R$ 2
bilhões, o que eqüivale a um dé-
cimo do faturamento total. No iní-
cio da década de 1990 esse valor
era tão insignificante que a orga-
nização nem perdia tempo com
seu cálculo - diz Turra.

Com 13 lojas na região de
Medianeira, no oeste do Paraná, a
rede da Cooperativa Agropecuária
Lar é um bom exemplo. As ven-
das de R$ 55,7 milhões no ano pas-
sado representaram crescimento
real de 50%. O lucro líquido che-
gou a 3,8% desse valor. Segundo
Luiz Antônio Genevro, gerente da
divisão de alimentos da Coopera-
tiva, o resultado reflete as ações no
relacionamento com fornecedores.

- Como nosso município fica
entre duas cidades maiores, Foz
do Iguaçu e Cascavel, as boas
ofertas dos fornecedores ficavam
sempre para essas cidades. Nós
ficávamos com a "carne de pes-
coço". Por isso começamos um
trabalho com os fornecedores,
para apresentar a eles nossas lo-
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A seca prejudicou o
campo, mas as lojas
de cooperativas
agrícolas cresceram
no ano passado

jas e mostrar nosso plano de cres-
cimento - diz Genevro.

Cerca de 3 mil novos itens pas-
saram a fazer parte do mix (que tem
um total de 9 mil) após essa ação.

A Lar investiu também na quali-
dade de seus perecíveis. Segundo
Genevro, a região é carente de bons
entrepostos de abastecimento. Por
isso, a compra de perecíveis é feita
em São Paulo ou Curitiba, que tem
mais qualidade e variedade.

Genevro afirma que para este ano
a rede investirá no aumento de sua
área de vendas em 2 mil metros
quadrados e tem meta de atingir fa-
turamento de R$ 70 milhões.

Outra rede que apresentou óti-
mos resultados em 2004 é a Super

Cotrirosa, da Cooperativa Tritícola
Santa Rosa, no interior do Rio
Grande do Sul. Suas 15 lojas regis-
traram em 2004 um faturamento de
R$ 20,1 milhões, 17% superior ao
do ano anterior em termos reais.
O lucro líquido chegou a 3,8% das
vendas. Segundo o responsável pela
área de compras, Waldemar Seger,
o resultado se deve a investimentos
na reforma de três lojas da rede.

- Nossa região é muito quente,
o que provoca um problema sério
de conservação dos alimentos. Só
uma de nossas lojas era clima-
tizada e decidimos reformar outras
três para instalar sistemas de ar
condicionado - diz Seger.

A rede Super Cotrirosa também
passou a contar com padaria e açou-
gue. Outra novidade foi a aceitação
de pagamento com cartão de crédi-

to. Além de bandeiras tradicionais
como a Visa, a rede firmou também
um convênio com a administradora
local Verdecard, que opera o cartão
Quero-Quero, aceito em cerca de 6
mil estabelecimentos no Rio Gran-
de do Sul e Santa Catarina. Atual-
mente, as vendas com cartões de
crédito representam entre 20% e
30% do faturamento das lojas.

No que se refere ao mix de
produtos, a rede fez algumas ade-
quações para acompanhar as mu-
danças no poder aquisitivo da po-
pulação local.

- Nossa região depende muito
da agropecuária e o ano passado
foi difícil por causa da seca. Por
isso, decidimos incluir em nosso
mix produtos de marcas mais po-
pulares. Na categoria de refrige-
rantes, trabalhávamos principal-
mente com Coca-Cola e Pepsi.
Hoje temos outras marcas, como
Tuy - diz Seger.

A estratégia da Cotrirosa será
bastante útil também neste ano.
O especialista em agronegócio
André Pessoa, sócio-diretor da
Agroconsult, afirma que o agra-
vamento da seca em todo o Rio
Grande do Sul, oeste de Santa
Catarina e em quase todo o Para-
ná deverá fragilizar ainda mais a
economia local. Além disso, os
preços dos produtos cotados em
dólar continua caindo devido à
valorização do real.

Apesar da ameaça da crise no
campo, a rede Super Cotrirosa está
otimista: prevê para este ano in-
vestimentos da ordem de R$ 300
mil, que devem incluir a transfe-
rência da loja de Cândido Godói
do interior para o centro do muni-
cípio. O faturamento, estima
Seger, deverá repetir o cresci-
mento registrado no ano passado.
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ão foram só as cooperativas
agropecuárias que se saí-

ram bem em 2004 no segmento de
auto-serviço. As cooperativas de
consumo obtiveram bons resulta-
dos. Entretanto, uma das maiores
organizações, a Coop, teve em
2004 um crescimento aquém da ex-
pectativa, segundo palavras de seu
próprio vice-presidente, Márcio
Blanco. A cooperativa porém é um
exemplo para o auto-serviço por ter
detectado a tempo o ataque da con-
corrência e tomado atitudes para
melhorar seu desempenho.

O faturamento, de R$ 997,7
milhões foi 6,13% superior ao de
2003, levemente inferior à infla-
ção média do período. Blanco
pondera que, no acumulado dos
últimos dois anos, a Coop ainda
mantém vantagem em relação ao
restante do mercado paulista,

onde opera suas 22 lojas: a rede
cresceu 8% nesse período, contra
2% do mercado em geral.

- Isso é um alento, mas não re-
solve a situação. Foi preocupante
notar em 2004 que nós estávamos
caindo e o resto do mercado, su-
bindo - conta Blanco.

Segundo ele, a queda foi refle-
xo da concorrência mais acirrada,
tanto de grandes cadeias multi-
nacionais como de pequenas re-
des unidas em centrais de compra.

A reação da Coop se deu em
duas frentes. A primeira foi na
área de marketing e publicidade:
a rede inaugurou a TV Coop, um
canal interno via satélite cuja pro-
gramação inclui ofertas, lança-

mentos de produtos, dicas
de culinária, saúde, notícias
gerais e videoclipes. Os consu-
midores assistem aos progra-
mas em aparelhos de televisão
colocados nos checkouts.

A segunda frente de reação
foi na área de perecíveis. A rede
ampliou a parceria com a Benassi,
fornecedora que passou a aten-
der todas as suas lojas, com ex-
ceção da de São José dos Cam-
pos, que já possuía boa parce-
ria na área.

- Agora em nossas lojas, o
cliente encontra manga o ano
inteiro. Temos frutas que estão
se popularizando, como a lichia
e a atemoya. São itens de mai-
or valor agregado que colabo-
ram para um tíquete mais alto
de compras - diz Blanco.

A Coop também procurou
novas parcerias para o forneci-
mento de carnes.

- Hoje compramos carne de
Roraima. O produto tem quali-
dade e preço bom - diz o vice-
presidente da Coop.

Todas essas ações realizadas
pela Coop já estão surtindo efei-
to. Entre janeiro e março de 2004
a rede acumula crescimento de
12% (em termos nominais) em
relação ao mesmo período do
ano passado. Para este ano, a rede
planeja a abertura de duas novas
lojas (a localização ainda não foi
divulgada) e espera um cresci-
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mento de 15% do faturamento.

Fonte: Supermercado Moderno, ano 36, n. 4, p. 51-54, abr. 2005.




