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3 RAZÕES PARA...

Apostar em
novas fábricas

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

de preparo fácil. O mercado externo de carcaças (animais inteiros congelados) encolheu.

1.

Sobrevivência. No
caso das cooperativas
de leite e proteína animal (suínos e frango),
a industrialização não é apenas
opção. O consumidor brasileiro
exige cada vez mais produtos

2.

Criação de marca.
Com a presença nas
gôndolas, as cooperativas têm a chance de
se tornar marcas conhecidas.
Entre as mais avançadas no processo estão Itambé e Aurora.

Escolha. As cooperativas que antes dependiam basicamente de
commodities ganham
uma nova forma de escoar a produção de grãos. Assim, se os preços internacionais caírem, uma

3.

500 toneladas, um investimento
de R$ 81 milhões.
Assim como a Coamo, a Aurora 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
passadoparaaumentar suacapacidadedeprocessarsuínos.AempresainvestiráR$40milhõespara reabrir uma fábrica em Joaçaba (SC). A unidade, que produziacarcaçascongeladas,agorafabricará derivados de suínos para
mercados como China, Coreia
do Sul e Japão. “Tudo mudou.
Hoje é preciso agregar valor para
exportar para qualquer mercado”, diz Mário Lanznaster.
A cautela das cooperativas é
explicada pelas limitações de capital do setor – não são raros os
casos de apostas que resultaram
no desaparecimento de organizações(leiaabaixo).SegundoFlávio Turra, gerente técnico e econômicodaOrganizaçãodasCooperativas do Paraná (Ocepar), a
legislação proíbe que cooperativas recebam investimentos de
fundos de private equity ou captem recursos em bolsa de valores – afinal, os agricultores são
os cotistas. O setor agora busca
alguma mudança de regras que
aumente as opções de financiamento. “Mas o nosso entendimento é que os cooperados precisam manter o controle acionário”, explica Turra.
As cooperativas também têm
muito a aprender quando o assunto é marketing, afirma o consultoremvarejoAdalbertoViviani. Para ele, as cooperativas que
chegaram primeiro às gôndolas,
como Frimesa, Itambé e Aurora,
levam vantagem. “Elas entendemqueéprecisocriarumamarca forte”, diz o especialista. Para
Viviani,éumaliçãoque“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 compreenda que valor e preço são
coisas diferentes”, diz.
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Passo a passo. O investimento
da Coamo na industrialização já
se traduziu em resultados. Em
2011,asvendasnomercadointerno subiram 62% em relação a
2010 (contra 25% da média geral). E as linhas de margarina e
óleode 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 “obaoba” e hesita em pisar forte demais no acelerador.
O executivo prefere crescer
aos poucos para evitar maus negócios. Ele tira a lição do passado: a destilaria de álcool erguida
no meio do parque fabril da cooperativa virou ruína – culpa da
faltadematéria-primaparaabastecê-la. “Investimos agora nos

produtos que temos. É preciso
foco. Incorporamos certa vez
uma cooperativa que tinha um
supermercado. Para nos livrarmos do estoque, tivemos que
venderprodutosnaportadenossa sede. Tinha até baby doll.”
Para minimizar riscos, Gallassini 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 arrenda uma fábrica terceirizada e
só depois, caso a aposta se mostre viável, constrói uma própria.
Foi assim com óleo de soja – que
inicialmente saía das fábricas da
cooperativa Cocamar, de Maringá –, com o café e agora com a
farinhadetrigo.Dentrode18meses, a empresa substituirá o moinho de trigo arrendado, que processa 200 toneladas por dia, por
um novo, com capacidade para

ra

linguiça e salsicha no País com a
Seara, do Marfrig.
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Quemvêomovimentodoscaminhões que entram e saem da sede da Coamo, maior cooperativa
agrícola da América Latina, percebe que os veículos não circulam mais cobertos por lonas genéricas. Pelo contrário: os caminhões estampam as quatro marcas de varejo da companhia: Primê, Sollus, Aniella e Coamo. É
umsinaldas mudançasqueaempresa – conhecida por seu perfil
exportadordecommodities–está implementando e que resultaram em uma participação recorde do varejo em seu faturamento: 10% da receita de R$ 6 bilhões
daCoamoem2011vieramdobolso do consumidor brasileiro.
A Coamo, que vê na industrializaçãoumaalternativaparatempos de baixa dos grãos, é uma das
últimas no segmento a investir
pesado para agregar valor à produção dos associados. Cooperativas de proteína animal e laticínios já transformam quase 100%
dos insumos que recebem. Um
exemplo é a catarinense Aurora,
que começou processando suínos e expandiu sua atuação para
frango e leite, concorrendo com
Nestlé,BRFeMarfrig.“O mercado de carcaças (animal inteiro
congelado) praticamente acabou. O consumidor quer opções,
e o produto tem de ser fracionado em pequenas quantidades”,

explica Mário Lanznaster, presidente 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 pegadas de outras cooperativas: decidiu comer pelas bordas e investir nos supermercados de médio
portefora das principais capitais
do Sudeste antes de partir para a
briga nas grandes redes. É uma
estratégia parecida com a da mineira Itambé, do setor de laticínios, que priorizou o Nordeste,
onde disputa a liderança em leite em pó. Com orçamento apertado para investir em marketing,
as cooperativas precisam que o
boca a boca faça parte do trabalho. “O consumidor está mais
exigente. A qualidade é a melhor
arma para ganhar mercado”, diz
Lanznaster,da Aurora,que alterna a vice-liderança em vendas de
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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
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Gigante das commodities
agora briga no VAREJO

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

● Avanço

21%
foi a alta do
faturamento
da cooperativa central
Aurora, de
SC, que atingiu R$ 3,8
bilhões em
2011

DANIEL TEIXEIRA/AE

Desafios de gestão levam a
onda de fusões e parcerias
Dificuldade em ganhar
escala e problemas de
administração levam
setor de cooperativas
à consolidação
MARINGÁ

Aaversãodascooperativasaorisco se explica pelas múltiplas histórias de associações um dia
prósperas que, após um passo
emfalso, tiveramdese uniragruposmaioresousimplesmentefecharam as portas. Só a Coamo já
incorporou oito cooperativas ao

longo de sua história. Atualmente, está em processo de adicionar a Coagel, de Goiorê (PR), a
seu portfólio. Mas o maior alerta
para o segmento atualmente é a
Corol,cooperativadosagricultores da cidade de Rolândia (Norte
do Paraná), que fechou uma parceria com a Cocamar, de Maringá, para não deixar os produtores sem pagamento.
A ideia inicial da Cocamar era
uma fusão com a Corol – até porque as duas tinham um número
semelhante de produtores associados. No entanto, a união integral ainda não saiu do papel por
causa do endividamento da Corol– que,segundofontes, ésupe-

rior a R$ 500 milhões. Por isso, a
Cocamar optou por uma parceria estratégica que exclui o parque industrial.
A vantagem para a cooperativa de Maringá, conta o presidente Luiz Lourenço, é a expansão
territorial–aáreadeatuaçãopraticamentedobroudesdeaassinatura do contrato, em 2010. A Cocamar já estampou sua marca
naslojasdeinsumosepagoudívidas com os agricultores. Mas espera a renegociação dos débitos
da Corol antes de ir adiante com
a fusão. Segundo fontes de mercado, é improvável que o negócio saia do papel no curto prazo.
Diante do potencial de expansão representado pela parceria,
no entanto, Lourenço conta que
a Cocamar vai priorizar os investimentos em armazenagem e assistência técnica na área da Corol, o que deverá frear temporariamente investimento em ou-

Parceria. Luiz Lourenço, da Cocamar: expansão geográfica
tras áreas, como o parque industrial. “Houve muitas cooperativas que fecharam as portas naquelaárea,entãoháumadesconfiança”, explica o executivo. Até
o momento, somente 20% dos
produtores da área da Corol mi-

graramparaaCocamar.“Oespaço 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, café, néctar de frutas e bebidas à
base de soja. Cerca de 25% do faturamento de R$ 2,1 bilhões da
cooperativa vêm dos produtos
distribuídos no varejo.
Comessaslimitaçõesemmente, a Cocamar ajustou algumas
apostas. A exemplo da Coamo,
desistiu da destilaria de álcool.
Em março, a cooperativa saiu da
industrializaçãodesucodelaranja ao vender sua fábrica à multinacional Dreyfus. “A capacidade
era pequena, de 8 milhões de toneladas. Eles têm uma escala
bem maior”, justifica Lourenço.
Osprodutoresde laranja– cultura 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.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 abr. 2012, Negócios, p. N4.

