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O cliente é o dono aqui
APÓS DECLÍNIO COM A CHEGADA

DE GRANDES VAREJISTAS,

COOPERATIVAS DE CONSUMO

SE ABREM E DÃO EXEMPLO DE

GESTÃO E PROFISSIONALISMO

cooperativas de consumo, que a cada dia se especializam mais no ramo
do auto-serviço graças à fidelidade garantida pelo associado e a sedução
que exerce por meio de preço baixo, profissionalismo e estratégias de
marketing que atraem o público em geral. O resultado são lojas modernas,
com grande mix e recorde no faturamento por check out. Segundo o censo
2005 da Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais (Ocemg)
as cooperativas de consumo registraram faturamento anual, em Minas,
próximo de R$ 140 milhões (dados de 2004). São 23 cooperativas, 1,4 mil
empregados e 121,5 mil

Nunca se viu o sistema cooperativista tão profissional e preparado
quanto atualmente. A chegada de grandes redes internacionais foi o
catalisador para acelerar o crescimento das cooperativas de consumo
e impulsionar o desenvolvimento. "Desde a década de 60, tivemos um
declínio vertiginoso no número de cooperativas de consumo, especial-
mente pela concorrência dos grandes varejistas, mas com capacidade
e profissionalismo, as que ficaram se fortaleceram muito", lembra o
presidente do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
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nadimplência próxima de zero, cliente fiel, que tenha total zelo pela loja.
Isso é o sonho, praticamente inatingível, de qualquer empresário, não?
Pois para um segmento supermercadista isso é uma realidade. São as



(Sescoop) e da Organização das Cooperativas
do Estado de Minas Gerais (Ocemg), Ronaldo
Scucato. Para ele, as cooperativas mudaram
o modelo de gestão e "se abriram mais", com
nova visão de marketing voltada para o consu-
midor externo. "Antes, elas só vendiam para
o associado. A cooperativa fechada não tem
escala e não pode competir. Isso era uma visão
muito atrasada", diz.

ÂNCORA
Com três lojas, inclusive um hiper, 500 empre-

gados e um faturamento anual de R$ 75 milhões,
além de loja-âncora do Shopping do Vale do Aço,
em Ipatinga, a Cônsul é um exemplo de gestão
bem sucedida no cooperativismo. Cerca de 80%
das vendas são para os cooperados, com preços
em torno de 5% a 7% mais baixos. Outra van-
tagem para o cooperado é que ele pode pagar
suas compras com prazo que chega a 60 dias
sem juros, no sistema de desconto em folha.
"Esse é um processo próprio do cooperativismo.
Uma clientela mais fidelizada com credibilidade e
confiança na instituição", explica o presidente da
Cônsul, Matusalém Dias Sampaio.

A confiança do cooperado vem dos 43. anos
da cooperativa, que teve seu início com a chega-
da da Usiminas ao Vale do Aço e não parou mais
de crescer e se integrar à comunidade. "Temos
uma grande vantagem para a cidade na geração
de emprego, no apoio a iniciativas culturais e
esportivas", ilustra Sampaio. São 45 mil asso-
ciados, além do público em geral, que recebem
benefícios. "A cooperativa funciona como um

fator de equilíbrio, uma referência de preços para
o varejo da região", ressalta o presidente.

LUCRO
No cooperativismo, os resultados são reverti-

dos para o associado. Na Cônsul, o associado re-
cebe em forma de dinheiro ou em vale-compra.
"A diferença fundamental é que numa Coopera-
tiva não há preocupação em remunerar o capi-
tal do acionista, os diferenciais são transferidos
para preços justos, conveniências e, se houver
lucro, é distribuído entre os associados", informa
o presidente da Cooperativa de Consumo dos
Moradores da Região dos
Inconfidentes (Cooperouro),
Joaquim José de Oliveira
Silva.

A Cooperouro tem área
de venda de 2,2 mil metros
quadrados, cerca de 120
funcionários diretos e mais
27 treinandos, entre estagiários, jovens do pro-
grama Primeiro Emprego. O faturamento anual é
de R$ 20 milhões.

Ainda que a concorrência seja muito gran-
de, as cooperativas de consumo vêm ganhando
espaço após as transformações ocorridas. "A
verdade é que o ramo de consumo é o que tem
maior potencial. Há um campo imenso", apon-
ta Scucato. No entanto, para o presidente da
Ocemg, o profissionalismo deve estar à frente
da administração das cooperativas. "Primeiro é
preciso ter gestão profissional. Não se admite
amadorismo", enfatiza.

Na página ao lado, seção
de hortis da Cooperouro,

de Ouro Preto (MG);
acima, à esquerda, bateria

de check-outs da Cônsul,
de Ipatinga (MG) e acima,

à direita, entrada da loja da
Cooperouro, que enfatiza a

presença da família

A cooperativa
fechada não.tem
escala e não pode
competir
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À esquerda, vista geral da
loja da Coop (SP); à direita,
carrinhos com compras
para entrega em domicílio,
na Cooperouro; na página
ao lado, no alto à direita,
família faz compras na
Cooperouro; embaixo à
direita, cesta com
camisetas que são
presenteadas como brinde
aos clientes; à esquerda, ,
fachada de loja da Coop

LEITE-MOEDA
A Cooperativa dos Produtores Rurais de Bom

Despacho (Cooperbom), no Centro-Oeste, é ou-
tro exemplo de bom desempenho com as lojas
de auto-serviço. São três unidades no município
e em 2005 registrou faturamento de R$ 5 mi-
lhões. O CD tem área construída de 900 metros
quadrados, sendo a metade destinada à área de
vendas. Os cerca de 2,2 mil cooperados podem
pagar as contas por meio do leite repassado à

COOP: uma gigante no ranking
Em 28 de maio de 1954, 292 empregados da Rhodia S/A, em San-

to André (SP), se reuniram no então Clube Atlético Rhodia e decidiram
fundar a Cooperhodia. Em 20 de outubro daquele ano foi inaugurado
o primeiro armazém. A sociedade foi crescendo e nos idos de 1955
a diretoria da cooperativa optou pela transformação do armazém no
primeiro auto-serviço do ABC. Em 1976, a diretoria alterou o estatuto
social e tornou a cooperativa uma sociedade aberta ao público.

A Cooperhodia não parou de crescer. Hoje é a maior cooperativa
de consumo da América Latina com crescimento de 7,9% ao ano e
faturamento de R$ 1,07 bilhão. É a 8a colocada no ranking Abras 2006
de supermercados, com o maior faturamento por check out do País,
atingindo a marca de R$ 2,39 milhões, enquanto a líder do ranking tem
uma receita de R$ 1,76 milhão por check out. São 1,3 milhão de coope-
rados, 22 unidades de distribuição e 4 mil empregados. No geral são
mais de 30 mil itens com 400 marcas próprias. Além da Coop-Revista,
com edição mensal e tiragem de 150 mil exemplares e a TV Coop, canal
exclusivo, via satélite para todas as unidades da Coop.

cooperativa. "A grande vantagem é a facilidade
de pagamento para o nosso associado", destaca
do gerente de supermercado da Cooperbom,
Gildácio Silva.

Criada em 1965, em Prata, no Triângulo Mi-
neiro, a Cooperativa dos Produtores Rurais do
Prata (Cooprata), vive um momento de comemo-
ração. Até final do mês de novembro próximo, o
supermercado terá sua área expandida em 600
metros quadrados para atender ao crescimento
da demanda. Com melhorias feitas na loja, as
vendas cresceram muito, o que justificou amplia-
ção da área, que segundo o administrador da Co-
oprata, Celívio de Freitas Alves, deve representar
um crescimento próximo de 40%.

A Cooprata atende ao público em geral, mas
o não-associado representa uma fatia de apenas
15% das vendas. O volume maior é feito ao asso-
ciado, que garante a adimplência, praticamente
total. "Trabalhamos com todos os meios de pa-
gamento, e para-o cliente não-associado, temos
o cartão fidelidade para facilitar", informa.

NA ESTRADA
Na Cooperativa dos Consumidores do DER/

MG há uma diferença quanto à clientela. Não
atende ao público externo. A rede de atendi-
mento aos empregados é composta por uma
loja de cinco caixas, em Belo Horizonte, e 39
unidades no interior, nas cidades em que o DER/
MG tem núcleo administrativo. A meta da dire-
ção é melhoria das lojas em todos os sentidos.
"Alguns melhoramentos já têm sido agregados
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às lojas, mas ainda há necessidades de moder-
nização como do espaço físico, climatização,
som ambiente e investimento na capacitação de
equipes", reconhece o presidente da Coopeder,
Luiz Gonzaga Chaves Campos.

A criação da Coopeder foi em 1952, com o
início das rodovias no Estado. "Era necessário
criar infra-estrutura para o pessoal de campo.
Como o trabalho de construir estradas é iti-
nerante, o crédito para esses funcionários era
difícil e eles, muitas vezes, eram impedidos de
comprar na praça local. Os funcionários do DER/
MG conseguiram colocar de pé uma entidade
para cuidar de seus funcionários nos mais lon-
gínquos rincões do Estado", lembra o presidente
da Coopeder. Hoje são 15 mil associados e 90
funcionários nas 40 lojas.

FUTURO
Quanto ao futuro das cooperativas de consu-

mo, as perspectivas são as melhores possíveis.
"Ânimo, crescimento e um horizonte muito posi-
tivo", acredita o presidente da Ocemg, Ronaldo
Scucato. "Hoje não temos um cooperativismo
apenas como beneficente, mas um negócio que
compete no mercado, com lojas modernas, pro-
fissionalismo. É uma via socioeconômica impor-
tante que tem um caminho muito grande na
medida em que a população vai se educando
para o cooperativismo", analisa Matusalém Dias
Sampaio, da Cônsul. "O desafio é como no varejo
convencional: se profissionalizar cada vez mais,
com competência, visão e estratégia. Afinal,
aqui o cliente é também o dono", assinala.
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