
Alta das commodities agrícolas fortalece cooperativas do país  
Mauro Zanatta 
 
A perspectiva de manutenção de preços internacionais elevados para as commodities agrícolas 
tem gerado forte valorização dos ativos das cooperativas do agronegócio, sobretudo nos 
segmentos de grãos e carnes. A tendência, evidenciada nos resultados dos grupos mais 
profissionais, destoa da realidade de algumas grandes tradings multinacionais do agronegócio, 
às voltas com dificuldades de caixa para cobrir operações em mercados futuros na safra 
passada.   
 
Favorecidas pelo salto global dos ativos do campo, as cooperativas têm acelerado planos de 
novos investimentos na industrialização de matérias-primas e, em regiões como o Rio Grande 
do Sul, optado pela associação em grandes centrais como forma de ampliar margens e reduzir 
custos. A receita passa pela diversificação das atividades e a agregação de valor à produção. 
"Nosso poder de fogo aumentou. É igual ou melhor que as grandes multinacionais", diz o 
presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), Márcio Lopes de Freitas. 
"Trabalhamos com sócios, e não com clientes, o que reduz a taxa de risco. Fazemos ativos 
sem ter que bancar estoques enquanto as tradings têm que comprar para armazenar".   
 
No Paraná, modelo nacional para o segmento, as cooperativas prejudicadas pelos efeitos da 
inflação nos anos 90 aproveitam o bom momento para faturar com a alta das cotações. Neste 
ano, os grupos paranaense estimam faturar R$ 18 bilhões. Os investimentos devem somar R$ 
1,3 bilhão.   
 
A Organização das Cooperativas do Paraná (Ocepar) prepara a criação de um consórcio de 
grupos para comprar fertilizantes em conjunto e reduzir os preços.   
 
Maior cooperativa do país, a Coamo, de Campo Mourão (PR), apontou, em recente entrevista 
ao Valor, a profissionalização e o apartidarismo como chaves para o segmento. O presidente 
Aroldo Gallassini diz ter "tudo na ponta do lápis", mas reconhece dificuldades com a 
especulação em mercados futuros. O grupo trabalha sob o conceito "cooperativa-empresa"e 
disputa espaço com as principais tradings do setor. "A Coamo é o exemplo de que o sistema 
cooperativista agrícola brasileiro deu certo", afirma o dirigente.   
 
O presidente da federação das cooperativas gaúchas (Fecoagro), Rui Polidoro Pinto, afirma que 
as estratégias do segmento atendem à "necessidade crescente de caixa". E o momento parece 
ser ideal para o fortalecimento das cooperativas. O consultor em cooperativismo Luís 
Humberto Villwock avalia que o segmento "é mais consistente e mais profissional" do que nos 
anos 70 e 80, mas ainda existe uma "depuração grande" a ser feita, além de evitar "euforia 
desmesurada" como na época de crédito "farto e barato".   
 
Maior cooperativa do Centro-Oeste, a Comigo, de Rio Verde (GO), reflete em boa medida o 
"boom" das matérias-primas e o momento de fortalecimento do segmento. Em processo de 
ampliação da capacidade de armazenagem nos 12 municípios do sudoeste de Goiás onde atua, 
a Comigo poderá receber nesta safra até 940 mil toneladas - ou 15 milhões de sacas.   
 
Há 22 anos no comando da sociedade, Antonio Chavaglia diz que essa posição faz a diferença 
na comparação com as operações das tradings. "Quando há flutuação de preços, mas se tem 
ativos de produção, é bem menos arriscado", afirma. "Temos sempre o produto na mão. 
Assim, podemos acompanhar os preços. Quem não tem, entra na especulação e corre mais 
riscos". Em 2008, a Comigo prevê dobrar o faturamento, chegando a R$ 1,4 bilhão. E deve 
seguir a tradição de fechar poucos contratos em mercados futuros, já que privilegia os clientes 
no mercado interno.   
 
A cooperativa acelera investimentos de R$ 20 milhões nas estruturas de recepção de soja, 
milho e sorgo para sustentar elevação de 20% na capacidade de secagem de grãos. Neste 
ano, os cooperados de Caiapônia, Iporá e Montes Claros terão armazéns do grupo.   
 



Dona de uma fábrica de esmagamento de soja para 2,5 mil toneladas diárias, de onde saem o 
óleo da marca e o farelo para a exportação, a Comigo ampliará ainda mais os ganhos com a 
venda de 200 mil toneladas de adubo de sua misturadora. Os preços subiram 50% em média. 
"Nessa hora, somos o ponto de referência e equilíbrio para o produtor porque damos 
assessoria técnica e financeira. Não somos só vendedor de insumos", diz Chavaglia.   
 
Embora otimista, a Comigo enfrenta problemas para diversificar a atuação, focada em grãos. O 
polêmico avanço da cana-de-açúcar no sudoeste de Goiás motivou briga judicial da prefeitura 
de Rio Verde para colocar travas ao processo e tem reduzido a área plantada de 1 milhão de 
hectares de soja, milho e sorgo na região. A tendência eleva os preços e acirra a concorrência 
com as tradings.   
 
"Em cinco anos, vamos perder 300 mil hectares para a cana", diz o vice-presidente da Comigo, 
Aguilar Ferreira Mota. "É um fato consumado". A Comigo debate incentivar alternativas, como 
entrar no ramo de frigoríficos de bovinos. "Vamos ser obrigados a tomar uma atitude. Talvez 
tenhamos que entrar em frangos e suínos. Ou um fábrica de sucos prontos", diz Aguilar. Uma 
usina de etanol está descartada. "É caro demais porque precisaríamos de várias unidades", diz 
Chavaglia. 
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Setor deve ter receita de R$ 18 bilhões no Paraná  
Marli Lima 
 
As cooperativas agropecuárias do Paraná, que nos anos 90 sofreram com a inflação, 
aproveitaram o período de estabilidade para colocar a casa em ordem e, agora, vêem a alta 
dos alimentos como uma oportunidade de aumentar as receitas e os ganhos. Para 2008, elas 
esperam faturar R$ 18 bilhões, 9% mais que no ano passado. O aumento só não será maior 
porque alguns produtores associados, em especial das regiões oeste e noroeste, estão 
segurando a venda de grãos, numa aposta de maiores ganhos no campo. Os investimentos 
devem chegar a R$ 1,3 bilhão.   
 
"Quem evoluiu, vai sobreviver bem. Vejo esse momento como muito bom", diz o presidente da 
Cocamar, de Maringá, Luiz Lourenço. Segundo ele, a cooperativa deve crescer de 15% a 18% 
no ano, e o faturamento (que foi de R$ 1,05 bilhão em 2007) deve ultrapassar R$ 1,2 bilhão. 
O executivo argumenta que o crescimento virá principalmente do aumento da produção e dos 
preços. "Temos uma velocidade limitada e área de atuação definida", explica. "Queremos 
melhorar nossas oportunidades, mas não prevemos nenhuma nova indústria."   
 
O diretor presidente da Coopavel, de Cascavel, Dilvo Grolli, está otimista. "A demanda está 
aquecida e os preços em alta. Precisamos ter eficiência na parte de custos para aproveitar esse 
período", disse. Ele lembra que hoje, ao contrário do que acontecia nos anos 70 e 80, as 
cooperativas agregam valor aos produtos que recebem, e os grãos vão também para ração 
para produção de carne. Dos R$ 900 milhões que a Coopavel espera faturar em 2008 (em 
2007 foram R$ 706 milhões), 25% virão da produção e comercialização de frango.   
 
Do crescimento de 30% previsto, de 5% a 8% deverá ser resultado de aumento de produção, 
e o restante de valorização dos produtos. Grolli diz que não quer ser concorrente das 
multinacionais do setor, mas também não pretende ficar atrás. "Temos de ter tênis melhor, 
para corrermos mais", comenta. Nesse caso, segundo ele, as cooperativas têm a vantagem de 
fidelizar o produtor.   
 
Para enfrentar o aumento de custos, em especial os de fertilizantes e insumos, há um 
movimento que está sendo articulado pela Ocepar (Organização das Cooperativas do Paraná) 
para a criação de um consórcio entre cooperativas do Estado para a compra conjunta, que 
deve resultar em redução de preço. "Os fertilizantes representavam 14% do custo do milho e 
agora representam 29%", compara José Roberto Ricken, superintendente da Ocepar. "Como 



isso passou a ser um problema, precisamos buscar soluções." As cooperativas do Paraná 
consomem cerca de 2 milhões de toneladas de fertilizantes por ano.   
 
Até agora 20 cooperativas demonstraram interesse em fazer parte do consórcio. Ricken contou 
que já foram feitas 10 reuniões para tratar do assunto e outro encontro está marcado para o 
dia 7, porque o desenho do negócio ainda não está pronto. De acordo com ele, o modelo 
deverá ser semelhante ao do Consórcio Cooperativo Agropecuário Brasileiro (CCAB), criado em 
2006 por um grupo de cooperativas do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia e Maranhão.   
 
Ricken lembrou que, a partir de 2000, teve início a modernização das cooperativas 
paranaenses. Naquele ano, elas faturavam R$ 6,5 bilhões. Segundo ele, 99% do movimento 
cooperativo é saudável atualmente. Num passado não muito distante, com o descasamento 
dos planos econômicos, um terço enfrentava situação difícil e 10% das cooperativas tiveram 
de fechar as portas. "Agora estamos inseridos num cenário que é favorável aos produtores de 
grãos e temos segurança com base nos resultados dos últimos anos", disse o executivo.   
 
O superintendente acrescenta que não há espaço para improvisação, por isso as cooperativas 
contrataram profissionais capacitados, investiram em industrialização e exportação. As 
exportações somaram US$ 1 bilhão em 2007 e devem chegar a US$ 1,25 bilhão em 2008. Elas 
vendem cerca de 100 itens para mais de 100 países. Além disso, têm identificação com a 
origem dos grãos, oferecem assistência técnica para aumentar a produção e processam 35% 
do que recebem dos associados. A meta é chegar a 50% até 2015.   
 
Mas, para Ricken, as coisas não serão tão fáceis como parecem. "Não há dinheiro sobrando 
para investimentos, as cooperativas precisam crescer com sustentabilidade e não podem fazer 
captação na bolsa de valores", explica. Além disso, a atuação é regional e isso dificulta a 
ocorrência de fusões para a união de forças. "Quem se beneficia desse cenário é o produtor", 
afirma ele, para em seguida, fazer outra reflexão. "Em momento de inflação, todo mundo 
perde. Ninguém ganha. As cooperativas cresceram com a estabilidade."   
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No RS, estratégia é criar centrais e alianças e agregar valor à produção  
Sérgio Bueno 
 
Com margens apertadas, maior necessidade de capital de giro para enfrentar a alta dos 
insumos agrícolas e pouco dinheiro para investir, as cooperativas agropecuárias gaúchas estão 
se unindo em centrais e formando alianças para ganhar musculatura e diversificar a produção 
de alimentos industrializados. A estratégia reedita, em menor escala e com mais cautela, a 
experiência da Centralsul, que reuniu quase 60 associadas entre o fim dos anos 70 e meados 
dos 80 e faliu, dizem especialistas, devido a "excessos de otimismo e ousadia" na condução 
dos negócios.   
 
O maior empreendimento nessa linha em curso no Estado é a volta da Cooperativa Central 
Gaúcha Ltda (CCGL) à industrialização de leite, depois de ter vendido em 1996 os ativos do 
segmento para a Avipal (hoje nas mãos da Perdigão). A central tem 37 associadas e este mês 
inaugura uma planta de leite em pó em Cruz Alta com investimento de R$ 120 milhões e 
capacidade inicial de processamento de 1 milhão de litros por dia.   
 
No segmento de grãos, a Cotrimaio, a Comtul, a Coopermil e a Coasa, também vinculadas à 
CCGL, formaram em 2000 a Central Agroindustrial Noroeste (Coceagro), que concentra os 
investimentos das associadas na região. A central tem unidade de esmagamento de soja em 
Cruz Alta, que processa 1 mil toneladas por dia, e um moinho de trigo em Horizontina, com 
capacidade semelhante, e começa a desenvolver projeto para refinar e vender óleo de soja, 
explica o presidente Antônio Wünsch, também vice-presidente da Cotrimaio.   
 
Conforme Wünsch, enquanto a Cotrimaio teve sobras líquidas de R$ 3,2 milhões ante receita 
de R$ 632,1 milhões em 2007 devido ao custo do capital de giro para financiamento de 
insumos, no primeiro semestre deste ano a Coceagro faturou R$ 100 milhões e teve resultado 
líquido de R$ 3,5 milhões graças aos produtos de maior valor. O desempenho vai ajudar o 
resultado da cooperativa, que quer obter margem líquida de pelo menos 1% da receita bruta 
neste ano, estimada em torno de R$ 643,5 milhões.   
 
A Central de Cooperativas do Nordeste do Estado (CCN), com sede em Lagoa Vermelha, reúne 
15 associadas que faturam R$ 700 milhões por ano e conseguem, juntas, melhores condições 
para comprar insumos e vender grãos, diz o presidente Aquelino Dalla Libera. "No médio 
prazo, a central também vai responder às necessidades de investimentos industriais das 
cooperativas", afirma. Há um mês, ela fechou acordo com a cooperativa Santa Clara, que não 
faz parte da central, para envasar leite longa vida.   
 
"O movimento, hoje, é mais consistente e mais profissional porque os dirigentes e gestores 
estão em geral mais preparados, embora ainda exista uma depuração grande a ser feita no 
setor", entende o professor da PUC-RS e consultor em cooperativismo, Luis Humberto Villwock. 
Segundo ele, o risco a ser evitado em épocas de valorização das commodities é a "euforia 
desmesurada" que reinou no Estado há cerca de 30 anos, quando o crédito era farto e barato.   
 
Na época, a Centralsul, braço econômico da Federação das Cooperativas Tritícolas do Rio 
Grande do Sul (Fecotrigo), mais tarde incorporada pela Federação das Cooperativas 
Agropecuárias do Estado (Fecoagro), chegou a constituir uma infra-estrutura formada por 
fábricas de fertilizantes, defensivos e óleo de soja, mina de calcário, empresa de transporte 
fluvial e rodoviário e corretora de valores. Em alguns anos, porém, o peso do endividamento e 
de operações malsucedidas no mercado internacional de grãos levou a central à falência.   
 
"A situação atual é diferente da dos anos 70, quando a verticalização era total", compara o 
vice-presidente da CCGL, Davi Hartmann. "Agora as centrais e cooperativas devem buscar 
sinergias para valorizar seus ativos fixos e não faria sentido, por exemplo, montarmos uma 
fábrica de rações", comenta. A CCGL tem ainda dois terminais no porto de Rio Grande para 
520 mil toneladas de granéis sólidos e líquidos, que geram receita de R$ 50 milhões a R$ 60 
milhões por ano e dão lucro, diz.   
 



Conforme Hartmann, o resultado das operações portuárias ajudou a compor o capital para a 
construção da planta de Cruz Alta, que em 2009 deve faturar de R$ 350 milhões a R$ 400 
milhões.   
 
As cooperativas também buscam alianças pontuais como a firmada entre a Cotrijal, de Não-
Me-Toque (associada à CCGL), e a Coopercentral Aurora, de Santa Catarina, para a 
construção, até 2010, de um frigorífico para abater 150 mil aves/dia em Carazinho. O projeto 
está orçado em R$ 450 milhões.   
 
Segundo o presidente da Fecoagro, Rui Polidoro Pinto, essas estratégias servem para fazer 
frente à necessidade de caixa do setor, e a entidade também negocia, com o Ministério da 
Agricultura, novas regras para acesso às linhas de financiamento de cotas-parte do Banco do 
Brasil. "No Estado seriam necessários R$ 500 milhões para investimento, custeio e cobertura 
de dívidas passadas", calcula.   
 
"Há tempos sentimos necessidade de associação para ganhar escala devido às dificuldades de 
acesso a capital e porque as margens do setor não passam de 5%", diz o presidente da 
Cotrijuí, de Ijuí, Carlos Poletto. Mesmo com a receita bruta de R$ 650 milhões em 2007 e 
previsão de mais 8% a 10% em 2008, a cooperativa busca alternativas de "intercooperação" 
para cortar custos. Além de ser associada à CCGL, ela tem acordos para beneficiar milho e 
aveia para a Cotrisa, de Santo Ângelo, e para embalar arroz para a Cotrimaio, enquanto a 
Coceagro lhe fornece farinha de trigo e a Copatrigo, de São Luiz Gonzaga, suínos para abate.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 ago. 2008, Agronegócios, p. B12. 


