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Modelo de negócio, forte no interior e no Grande ABC, atrai 1,9 milhão de 
associados. 
 
As cooperativas de consumo, que ficaram estagnadas durante vários anos, 
voltaram a crescer em 2005. Só a Coop — Cooperativa de Consumo planeja investir 
R$ 45 milhões em novas lojas e modernização das lojas antigas. Atualmente 
existem 27 cooperativas de consumo no Estado de São Paulo. No ano passado 
existiam 26 e mais uma deverá ser criada neste ano. O número de associados às 
cooperativas de consumo, que era de 1,5 milhão em 2004, passou para quase 1,9 
milhão no começo de 2006. 
 
Operando com uma margem de lucro um pouco menor do que os supermercados, 
as cooperativas estão conseguindo concorrer com as grandes redes de 
hipermercados, embora evitem abrir lojas na capital paulista e em algumas cidades 
grandes do interior, como Campinas.  
 
O faturamento bruto das cooperativas paulistas de consumo atingiu R$ 1,38 bilhão 
em 2005. Em 2006, o incremento projetado pela Organização das Cooperativas do 
Estado de São Paulo (Ocesp) no faturamento deve ser de 3%. O número de 
associados deverá crescer 5% em 2006. Hoje existem 1.896.822 associados nas 
cooperativas de consumo. Em 2005, o número de associados era de 1.555.247. 
 
De acordo com o diretor do ramo de consumo da Ocesp, Márcio Blanco do Valle, os 
fatores que contribuem para o crescimento do segmento são a profissionalização da 
gestão das cooperativas, modernização das empresas e preço mais baixo do que os 
praticados pelos estabelecimentos da concorrência. 
 
“As cooperativas têm se modernizado bastante e conseguido enfrentar a 
concorrência de uma maneira adequada. Em média os preços são de 3% a 20% 
mais baratos do que nos supermercados”, diz. Mas ele ressalta que a variação de 
preço depende da região e com qual concorrente a cooperativa é comparada. . “No 
geral, as cooperativas operam com margens que vão de 0,5% a 1,5%. É uma 
margem baixa, até porque a sobra [resultado final] será devolvida para o 
cooperado, então elas preferem oferecer esta devolução no preço dos produtos”. 
  
Ele esclarece que no sistema de cooperativa de consumo o lucro é chamado de 
sobra e é repartido de acordo com o que foi gasto pelo cooperado. Se a sobra do 
final do ano anterior, que é fechado em março do exercício seguinte, for de 5%, e 
ao longo do ano o cooperado gastou R$ 1 mil em compras, ele terá um retorno de 
5%, que pode ser retirado em dinheiro ou em produtos no período que vai de abril 
a novembro na cooperativa da qual o cooperado participa. “Se até novembro o 
cooperado não retirar a sobra, este valor vai pra uma conta do cooperado na 
cooperativa, que pode usar o dinheiro para investimento, ações de melhoria, 
desenvolvimento e abertura de lojas”. 
 
A Ocesp projeta que haverá um crescimento de 5% em número de lojas em 2006 
no segmento. Em 2005 o setor fechou com 50 lojas no estado e mais da metade se 
situa nos municípios que compõem a Grande São Paulo, mas não na capital. De 
acordo com o diretor de consumo da associação, está havendo um ambiente 
favorável para o desenvolvimento das cooperativas. 
  
“Antigamente a cooperativa era um negócio sujo e malcuidado, só freqüentado pelo 
consumidor de baixa renda. Hoje, a apresentação visual, a forma de gestão, o 



atendimento ao cooperado mudaram e ficaram equivalentes aos melhores 
concorrentes do mercado”. 
 
Valle diz que para enfrentar os grandes concorrentes do setor supermercadista as 
cooperativas de consumo têm de investir constantemente em melhorias e 
desenvolvimento, o que acaba sendo benéfico para o consumidor ou cooperado. 
 
Cooperativas abertas  
 
Das 27 cooperativas de consumo existentes no Estado de São Paulo dez são 
abertas, ou seja, qualquer consumidor pode se associar. As outras são cooperativas 
fechadas, pertencentes a empresas e por isso abertas só aos funcionários. Em 2006 
será aberta uma cooperativa no interior do Estado de São Paulo. Será uma 
cooperativa aberta e ainda está em fase de registro na junta comercial. Será uma 
loja pequena de 500m² e terá de 1 mil a 2 mil produtos no mix.  
 
O diretor de consumo comenta que são abertas poucas cooperativas por ano, 
devido aos altos custos, já que o preço de uma loja de 2.500m² a 3.000m² fica em 
média em R$ 10 milhões. Por isto, ele acredita que em 2006 e nos próximos anos 
será mais fácil para as cooperativas que já existem abrirem novas lojas, do que a 
entrada de novas cooperativas em grande número no mercado paulista. “Tem 
cidade onde os preços dos terrenos são mais caros. A cooperativa é autofinanciada 
pelos sócios. Mas em algumas comunidades eles ainda abrem lojas, porque 
enxergam a cooperativa como uma saída viável para as dificuldades de 
concorrência encontradas no mercado”. Neste segmento algumas cooperativas se 
destacam, e competem no cenário supermercadista brasileiro de igual para igual 
com as grandes redes. Algumas delas são a CooperCica , a CooperBarra , a Cocipa , 
a Coopbanc, a Coop, a Coocerq, e Bbcoop Ribeirão Preto . “Todas elas tem gestão 
profissionalizada e incomodam porque funcionam bem e de maneira organizada”, 
afirma Valle. 
 
Coop 
 
A Coop — Cooperativa de Consumo, com 22 lojas na Grande São Paulo e no interior 
paulista, projeta alcançar um faturamento de R$ 1,1 bilhão em 2006. Em 2005, a 
Coop atingiu o montante de R$ 1,07 bilhão. Em 2004, o faturamento foi de R$ 998 
milhões. A Coop foi fundada em 1954 como cooperativa fechada, dos funcionários 
da Rhodia . Na década de 1970, virou cooperativa aberta. Neste ano, a empresa 
pretende investir R$ 45 milhões, dos quais R$ 30 milhões serão para a abertura de 
três novas lojas, em tamanhos de 3.000m², nas regiões onde já atua.  
 
“Investiremos R$ 15 milhões em modernização de lojas e tecnologia de 
informação”, diz Antonio José Monte, presidente da Coop. O número de cooperados 
da Coop saiu de 1,2 milhão em 2004 para 1,27 milhão em 2005. No momento, a 
Coop está com 1,3 milhão de cooperados e não faz projeção para o fechamento de 
2006. “Não temos o objetivo de aumentar o número de cooperados e sim de 
melhorar o faturamento. Queremos que o consumidor e sua família se abasteçam 
na Coop, ao invés de serem compradores por impulso ou por passagem”, diz 
Monte.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 17 fev. 2006, Caderno B, negócios, p. B-4.


