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Matéria de capa

Conhecida como grande exportadora de soja e milho, a Coamo aumenta a aposta
na industrialização e busca conquistar mercado a partir das redes de médio porte

1.Escolha. As cooperati-
vas que antes depen-
diam basicamente de
commodities ganham

uma nova forma de escoar a pro-
dução de grãos. Assim, se os pre-
ços internacionais caírem, uma

fatia maior dos produtos pode
ser destinada à industrialização
e venda no mercado interno.

2.Sobrevivência. No
caso das cooperativas
de leite e proteína ani-
mal (suínos e frango),

a industrialização não é apenas
opção. O consumidor brasileiro
exige cada vez mais produtos

de preparo fácil. O mercado ex-
terno de carcaças (animais intei-
ros congelados) encolheu.

3.Criação de marca.
Com a presença nas
gôndolas, as coopera-
tivas têm a chance de

se tornar marcas conhecidas.
Entre as mais avançadas no pro-
cesso estão Itambé e Aurora.

MARINGÁ

A aversão das cooperativas ao ris-
co se explica pelas múltiplas his-
tórias de associações um dia
prósperas que, após um passo
em falso, tiveram de se unir a gru-
pos maiores ou simplesmente fe-
charam as portas. Só a Coamo já
incorporou oito cooperativas ao

longo de sua história. Atualmen-
te, está em processo de adicio-
nar a Coagel, de Goiorê (PR), a
seu portfólio. Mas o maior alerta
para o segmento atualmente é a
Corol, cooperativa dos agriculto-
res da cidade de Rolândia (Norte
do Paraná), que fechou uma par-
ceria com a Cocamar, de Marin-
gá, para não deixar os produto-
res sem pagamento.

A ideia inicial da Cocamar era
uma fusão com a Corol – até por-
que as duas tinham um número
semelhante de produtores asso-
ciados. No entanto, a união inte-
gral ainda não saiu do papel por
causa do endividamento da Co-
rol – que, segundo fontes, é supe-

rior a R$ 500 milhões. Por isso, a
Cocamar optou por uma parce-
ria estratégica que exclui o par-
que industrial.

A vantagem para a cooperati-
va de Maringá, conta o presiden-
te Luiz Lourenço, é a expansão
territorial – a área de atuação pra-
ticamente dobrou desde a assina-
tura do contrato, em 2010. A Co-
camar já estampou sua marca
nas lojas de insumos e pagou dívi-
das com os agricultores. Mas es-
pera a renegociação dos débitos
da Corol antes de ir adiante com
a fusão. Segundo fontes de mer-
cado, é improvável que o negó-
cio saia do papel no curto prazo.

Diante do potencial de expan-
são representado pela parceria,
no entanto, Lourenço conta que
a Cocamar vai priorizar os inves-
timentos em armazenagem e as-
sistência técnica na área da Co-
rol, o que deverá frear tempora-
riamente investimento em ou-

tras áreas, como o parque indus-
trial. “Houve muitas cooperati-
vas que fecharam as portas na-
quela área, então há uma descon-
fiança”, explica o executivo. Até
o momento, somente 20% dos
produtores da área da Corol mi-

graram para a Cocamar. “O espa-
ço para crescer é enorme.”

Escolhas. É importante que a
expansão industrial considere
bem as vocações de cada região,
segundo Lourenço. Para evitar

escassez de matérias-primas, a
Cocamar fabrica óleo de soja, ca-
fé, néctar de frutas e bebidas à
base de soja. Cerca de 25% do fa-
turamento de R$ 2,1 bilhões da
cooperativa vêm dos produtos
distribuídos no varejo.

Com essas limitações em men-
te, a Cocamar ajustou algumas
apostas. A exemplo da Coamo,
desistiu da destilaria de álcool.
Em março, a cooperativa saiu da
industrialização de suco de laran-
ja ao vender sua fábrica à multi-
nacional Dreyfus. “A capacidade
era pequena, de 8 milhões de to-
neladas. Eles têm uma escala
bem maior”, justifica Lourenço.

Os produtores de laranja – cul-
tura que a Cocamar introduziu
após a decadência do café, nos
anos 80 – continuarão a receber
assistência técnica e comercial.
“Negociamos o preço para três
anos. Vamos faturar a laranja do
produtor para a Dreyfus.” / F.S.

Desafios de gestão levam a
onda de fusões e parcerias

Fernando Scheller
ENVIADO ESPECIAL
CAMPO MOURÃO

Quem vê o movimento dos cami-
nhões que entram e saem da se-
de da Coamo, maior cooperativa
agrícola da América Latina, per-
cebe que os veículos não circu-
lam mais cobertos por lonas ge-
néricas. Pelo contrário: os cami-
nhões estampam as quatro mar-
cas de varejo da companhia: Pri-
mê, Sollus, Aniella e Coamo. É
um sinal das mudanças que a em-
presa – conhecida por seu perfil
exportador de commodities – es-
tá implementando e que resulta-
ram em uma participação recor-
de do varejo em seu faturamen-
to: 10% da receita de R$ 6 bilhões
da Coamo em 2011 vieram do bol-
so do consumidor brasileiro.

A Coamo, que vê na industria-
lização uma alternativa para tem-
pos de baixa dos grãos, é uma das
últimas no segmento a investir
pesado para agregar valor à pro-
dução dos associados. Coopera-
tivas de proteína animal e laticí-
nios já transformam quase 100%
dos insumos que recebem. Um
exemplo é a catarinense Aurora,
que começou processando suí-
nos e expandiu sua atuação para
frango e leite, concorrendo com
Nestlé, BRF e Marfrig. “O merca-
do de carcaças (animal inteiro
congelado) praticamente aca-
bou. O consumidor quer opções,
e o produto tem de ser fraciona-
do em pequenas quantidades”,

explica Mário Lanznaster, presi-
dente da Aurora, que tem uma
linha de 750 produtos e faturou
R$ 3,8 bilhões em 2011.

Para fincar os pés no varejo, a
Coamo também segue as pega-
das de outras cooperativas: deci-
diu comer pelas bordas e inves-
tir nos supermercados de médio
porte fora das principais capitais
do Sudeste antes de partir para a
briga nas grandes redes. É uma
estratégia parecida com a da mi-
neira Itambé, do setor de laticí-
nios, que priorizou o Nordeste,
onde disputa a liderança em lei-
te em pó. Com orçamento aper-
tado para investir em marketing,
as cooperativas precisam que o
boca a boca faça parte do traba-
lho. “O consumidor está mais
exigente. A qualidade é a melhor
arma para ganhar mercado”, diz
Lanznaster, da Aurora, que alter-
na a vice-liderança em vendas de

linguiça e salsicha no País com a
Seara, do Marfrig.

Passo a passo. O investimento
da Coamo na industrialização já
se traduziu em resultados. Em
2011, as vendas no mercado inter-
no subiram 62% em relação a
2010 (contra 25% da média ge-
ral). E as linhas de margarina e
óleo de soja da cooperativa estão
entre as cinco mais vendidas do
País. Ainda assim, José Aroldo
Gallassini, presidente da Coamo
há 37 anos, evita o clima de “oba-
oba” e hesita em pisar forte de-
mais no acelerador.

O executivo prefere crescer
aos poucos para evitar maus ne-
gócios. Ele tira a lição do passa-
do: a destilaria de álcool erguida
no meio do parque fabril da coo-
perativa virou ruína – culpa da
falta de matéria-prima para abas-
tecê-la. “Investimos agora nos

produtos que temos. É preciso
foco. Incorporamos certa vez
uma cooperativa que tinha um
supermercado. Para nos livrar-
mos do estoque, tivemos que
vender produtos na porta de nos-
sa sede. Tinha até baby doll.”

Para minimizar riscos, Gallas-
sini criou um sistema: as novas
linhas são criadas e passam por
uma fase de testes antes que a
Coamo invista pesadamente em
sua produção. A cooperativa ar-
renda uma fábrica terceirizada e
só depois, caso a aposta se mos-
tre viável, constrói uma própria.
Foi assim com óleo de soja – que
inicialmente saía das fábricas da
cooperativa Cocamar, de Marin-
gá –, com o café e agora com a
farinha de trigo. Dentro de 18 me-
ses, a empresa substituirá o moi-
nho de trigo arrendado, que pro-
cessa 200 toneladas por dia, por
um novo, com capacidade para

500 toneladas, um investimento
de R$ 81 milhões.

Assim como a Coamo, a Auro-
ra usou uma parceria para entrar
no mercado de leite, há cinco
anos – a unidade própria só foi
inaugurada três anos mais tarde.
Agora, vai usar um fracasso do
passado para aumentar sua capa-
cidade de processar suínos. A em-
presa investirá R$ 40 milhões pa-
ra reabrir uma fábrica em Joaça-
ba (SC). A unidade, que produ-
zia carcaças congeladas, agora fa-
bricará derivados de suínos para
mercados como China, Coreia
do Sul e Japão. “Tudo mudou.
Hoje é preciso agregar valor para
exportar para qualquer merca-
do”, diz Mário Lanznaster.

A cautela das cooperativas é
explicada pelas limitações de ca-
pital do setor – não são raros os
casos de apostas que resultaram
no desaparecimento de organi-
zações (leia abaixo). Segundo Flá-
vio Turra, gerente técnico e eco-
nômico da Organização das Coo-
perativas do Paraná (Ocepar), a
legislação proíbe que cooperati-
vas recebam investimentos de
fundos de private equity ou cap-
tem recursos em bolsa de valo-
res – afinal, os agricultores são
os cotistas. O setor agora busca
alguma mudança de regras que
aumente as opções de financia-
mento. “Mas o nosso entendi-
mento é que os cooperados pre-
cisam manter o controle acioná-
rio”, explica Turra.

As cooperativas também têm
muito a aprender quando o as-
sunto é marketing, afirma o con-
sultor em varejo Adalberto Vivia-
ni. Para ele, as cooperativas que
chegaram primeiro às gôndolas,
como Frimesa, Itambé e Aurora,
levam vantagem. “Elas enten-
dem que é preciso criar uma mar-
ca forte”, diz o especialista. Para
Viviani, éuma lição que“novatas”
como a Coamo ainda terão de
aprender. A transição da área de
commodities para o varejo exige
uma mudança de mentalidade:
“É preciso que a empresa com-
preenda que valor e preço são
coisas diferentes”, diz.
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Gigante das commodities
agora briga no VAREJO

Apostar em
novas fábricas

Parceria. Luiz Lourenço, da Cocamar: expansão geográfica
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● Avanço

Dificuldade em ganhar
escala e problemas de
administração levam
setor de cooperativas
à consolidação

Indústria.
Gallassini,
na fábrica de
óleo de soja
da Coamo:
produtos no
varejo já
respondem
por 10% da
receita

foi a alta do
faturamento
da coopera-
tiva central
Aurora, de
SC, que atin-
giu R$ 3,8
bilhões em
2011
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 abr. 2012, Negócios, p. N4.




