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Cooperativa do ABC entra para o time das cadeias com vendas superiores a R$ 1 bi. 
 
Com um modelo de negócio que não visa ao lucro, a Coop, de Santo André (SP), sobrevive ao 
fogo cruzado entre Pão de Açúcar, Carrefour e Wal-Mart, as três maiores varejistas do país. 
Antiga cooperativa de consumo dos operários da Rhodia e considerada a maior do gênero na 
América Latina, a Coop conseguiu ingressar, em 2005, no seleto time das redes de 
supermercados que faturam mais de R$ 1 bilhão. Suas vendas brutas aumentaram 7,9%, 
totalizando R$ 1,076 bilhão. 
 
Oitava no ranking da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), a cooperativa do ABC vem 
resistindo à artilharia dos pesos-pesados do setor com alguns indicadores invejáveis . Em 2004, 
por exemplo, as suas vendas por metro quadrado já estavam perto de R$ 16 mil, índice maior que 
os de Pão de Açúcar, Carrefour e Wal-Mart. 
 
Mas os tempos são austeros. No ano passado, a Coop não abriu uma loja sequer depois de ter 
passado por um acelerado crescimento entre os anos 2000 e 2004. 
 
Nesse período, a cooperativa dobrou de tamanho, passando de 11 para 22 lojas. "Em 2005, 
procuramos fortalecer a cooperativa. Nosso foco foi dirigido para a reestruturação comercial e 
logística", afirma Marcio Blanco do Valle, vice-presidente da Coop. 
 
Segundo ele, o resultado operacional da cooperativa - que havia totalizado R$ 25 milhões em 
2004 - caiu para R$ 10 milhões em 2005. As sobras, que equivalem ao lucro no sistema 
cooperativista, também encolheram, de R$ 2,7 milhões no exercício anterior, para R$ 1,2 milhão 
no ano passado. 
 
Embora a economia tenha se mantido dentro dos trilhos, 2005 não foi um dos melhores anos para 
os supermercados. A própria deflação nos preços dos alimentos contribuiu para encolher o 
faturamento. "Nós esperávamos ter crescido mais. As vendas ficaram aquém das nossas 
expectativas", diz Valle, que projetava um aumento de pelo menos 8,5%. 
 
O maior destaque em 2005, observa o executivo, foram as drogarias da Coop, cujas vendas 
aumentaram 20% e já representam 11% da receita. Não fossem as farmácias, a cooperativa teria 
resultados piores. Outras redes, para compensar o fraco desempenho na vendas de bens não-
duráveis, reforçaram suas seções de eletroeletrônicos. Na Coop, porém, esse não é um segmento 
importante. Representa apenas 3% das vendas junto com as seções de calçados, cine/foto e 
vestuário. 
 
As cooperativas, sem fins lucrativos, distribuem seus resultados para os associados. Se divididos 
entre os seus 800 mil clientes, cada cooperado da Coop receberia em torno de R$ 2 neste ano. 
"Como o valor é pequeno, as sobras nunca são retiradas. Preferimos devolver os ganhos na forma 
de descontos, nas compras ao longo do ano", diz Valle. Por nunca recorrer a bancos, a 
cooperativa também usa as sobras para bancar seus investimentos. Neste ano, a Coop voltará a 
se expandir, com a abertura de uma loja no ABC. 
 
"Vamos conseguir nos manter no fogo cruzado. Justamente por sermos uma cooperativa, temos 
algumas vantagens competitivas, como a maior fidelidade dos nossos clientes", diz Valle. 
 
Embora as cooperativas de consumo não tenham prosperado no Brasil, elas são fortes na Europa. 
Na Suíça, duas cooperativas, a Coop e a Migros, controlam 40% do varejo, enquanto, na Itália, a 
maior varejista também é uma cooperativa. No Brasil, as cooperativas agropecuárias vêm 
investindo em redes de supermercados para escoar a sua produção. De acordo com a revista 



"Supermercado Moderno", os supermercados dessas cooperativas cresceram 8% em 2004, mas já 
entraram na mira dos grandes grupos. O Pão de Açúcar, por exemplo, comprou sete lojas que 
pertenciam à Coopercitrus , no interior de São Paulo, em 2005. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 abr. 2006, Tendências & Consumo, p. B5. 
 
 


