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Introdução

Q uando nos referimos às abelhas logo pensamos na doçura do mel e em suas
propriedades para a saúde humana, mas raras vezes nos vem à mente o
processo de produção ou ainda todo o amplo leque de produtos oriundos

da apicultura, bem como a sua importância nos mercados nacionais e internacionais.

Logo à chegada, em uma visita a um apicultor associado à CONAP, foi possível
perceber-se que a complexidade da atividade de criação de abelhas vai desde o processo
social interno às melgueiras, com atividades diversas de rainhas e operárias, passa pelas
atividades especializadas no manejo de centenas de caixas de abelhas, e chega até a com-
plexidade de operações em mercados internacionais.

A CONAP é uma cooperativa relativamente nova, com sede em Belo Horizonte,
de apicultores que estão espalhados por grande parte do Centro-Sul do Brasil e é a
responsável pelo abastecimento de cerca de metade do exigente mercado japonês de
própolis. Para operar em mercados internacionais com um produto de especialidade é
necessário muito esforço e um alto nível de padronização e qualidade no produto.

A CONAP em poucos anos conseguiu a confiança de parceiros internacionais, sobre-
tudo de um consumidor exigente do outro lado do planeta, no Japão. Deve-se sublinhar que
esse fato é uma façanha digna de muito esforço e determinação.

A história da cooperativa começa com o esforço empreendedor de seu primeiro
presidente e com as atividades ligadas à produção de apitoxina, substância oriunda do
veneno das abelhas e considerada um fármaco. Hoje a cooperativa, mais madura, atua
em mercados internacionais, prepara uma joint venture no Japão e reestrutura-se adminis-
trativamente de forma a preparar-se para o futuro.

Quando chegamos a Belo Horizonte, para visitar a CONAP, fomos muito bem
recebidos, de acordo com a hospitalidade mineira, pelo novo presidente, o Sr. Irone, que
nos levou diretamente para a sede da cooperativa.

Foi impressionante, não esperávamos instalações tão modestas, algumas salas, em
um segundo andar de um bairro de Belo Horizonte, onde há espaço para reuniões, uma
sala para a presidência dividida com o setor de exportação e uma pequena sala onde fun-
ciona a administração. O restante do espaço é todo alocado para o recebimento de
própolis, classificação, embalagem e preparo para a exportação sob supervisão do SIF.
Há ainda um local com tanques para o preparo da tintura de própolis e um pequeno
local adequado ao processamento de pólen e outros produtos.

Após essa visita e durante a análise da cooperativa ainda nos sobrou a indagação
de como uma cooperativa tão pequena, composta de apicultores espalhados por vários
estados brasileiros e funcionando em instalações tão modestas detém grande parte do
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mercado japonês de própolis, exporta produtos de alta qualidade e compete em merca-
dos internacionais. Além desse fato, pode-se indagar também como essa pequena coo-
perativa consegue estabelecer os padrões de classificação e qualidade para um produto
tão diferente como a própolis de modo pioneiro.

Para responder a essas indagações é necessário entender um pouco da atividade
apícola no país e a história dessa pequena grande cooperativa.

A atividade apícola no Brasil

A apicultura brasileira é caracterizada por duas fases distintas, a primeira
anterior a 1956 e a segunda correspondente a uma apicultura mais espe-
cializada devido à introdução de abelhas africanas.

A primeira fase caracterizava-se como uma atividade secundária, de fundo de quin-
tal, sem grande expressão nacional. A segunda fase vai desde a chegada das africanas até
nossos dias, sendo rica em contrastes. Graças ao trabalho contínuo de pesquisadores e pro-
dutores, as características positivas das abelhas africanizadas – abelhas européias cruzadas
com as espécies africanas – foram se sobressaindo e hoje, no Brasil, a apicultura não é mais
baseada em abelhas européias, mas principalmente nas AHB, Africanized Honey Bees.

Uma das grandes vantagens dessas abelhas é sua resistência a doenças, não haven-
do, portanto, necessidade de aplicação de acaricidas. Desta forma, o mel produzido por
essas abelhas é isento de resíduos químicos, sendo considerado como mel orgânico e de
maior valor comercial.

A apicultura apresenta inserção em diversas áreas da atividade produtiva, desta-
cando-se a sua importância econômica. Além de seus produtos clássicos, como o mel e a
cera, transformações recentes no mercado estão conferindo a subprodutos como o pólen
e a própolis grande importância econômica, sobretudo a própolis como produto de
exportação. Os produtos e subprodutos apícolas podem ser consumidos tanto in natura,
como também representam matérias-primas importantes para uma série de indústrias,
como a de alimentos, de cosméticos e de medicamentos, entre outros.

O sistema agroindustrial apícola

Segundo a Japan Trade Organization ( Jetro), grande parte da própolis in natura
pelo Japão é de origem brasileira, sendo que o mercado de produtos industria-
lizados com própolis no Japão gera um faturamento de US$ 350 milhões.

O Brasil tem 12 meses apicultáveis no ano, contra 4 ou 5 nos países nórdicos, que
são nossos concorrentes. Além disso, o nome Brasil suscita uma imagem de natureza,
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muito positiva para o marketing de produtos agrícolas. Somos uma das poucas áreas
geográficas do mundo em condições de produzir produtos orgânicos valorizados no mer-
cado internacional.

Porém os precários padrões de identidade e qualidade, no Brasil, além da clandes-
tinidade quase absoluta no processamento e comercialização dos produtos apícolas, cria-
ram certo descrédito entre os consumidores.

Existem aproximadamente 80 mil apicultores no Brasil, representados institucional-
mente pela Confederação Brasileira de Apicultura (CBA). São sete federações estaduais
(RS, SC, PR, MG, RJ, PI e BA), 215 associações regionais/estaduais ou cooperativas, 1.491
empresas (micro e pequenas) e aproximadamente 7.500 postos de trabalho diretos.

A produção anual de mel no Brasil está estimada em 32 mil toneladas, o equiva-
lente a R$ 160 milhões. A produção estimada de cera é de 1.900 toneladas ou R$ 22 mi-
lhões e 115 toneladas ou R$ 80,5 milhões de própolis. No total, são R$ 262 milhões.

O valor estimado do incremento na produção agrícola via polinização cruzada
realizada pelas abelhas em diferentes culturas é de R$ 3,9 bilhões e o valor estimado da
produção agregada direta ou indiretamente à cadeia produtiva da apicultura em todo o
Brasil chega a R$ 4,2 bilhões.

Entretanto, existem menos de 100 empresas homologadas legalmente pelo Serviço
de Inspeção Federal – SIF/Dipoa – operando no país, principalmente por causa da
Portaria nº 006/85 do Ministério da Agricultura, que impõe normas exigentes com
relação à assepsia. Esse fato é considerado relevante para justificar a clandestinidade nos
processos de produção e comercialização dos produtos apícolas no Brasil.

A exportação de produtos apícolas, principalmente o mel in natura, movimentou
aproximadamente US$ 440 milhões em 1997, no mundo, e os principais compradores
são os países da comunidade européia, os EUA e o Japão, sendo que este último importa
somente a própolis somente do Brasil.

O mercado apícola internacional é controlado por poucos países. Os mais impor-
tantes produtores apícolas são China, México, Argentina, Canadá e Rússia.

A grande importância que a apicultura tomou nestes últimos anos deve-se à maior
conscientização dos consumidores de que os produtos apícolas são alimentos funcionais,
e consumidores do mundo todo estão dispostos a pagar mais por um produto mais
saudável.

Concorrer no mercado apícola internacional é como concorrer em outros merca-
dos de commodities: o preço determina a quantidade a ser produzida e negociada.
Algumas saídas para a geração de renda aos produtores são o estabelecimento de um
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selo de qualidade para tais produtos ou a comercialização dos produtos já industrializa-
dos, com maior valor agregado.

Um ponto a favor da apicultura brasileira está no fato de que aqui as abelhas do
tipo africanizadas são muito mais resistentes a doenças e praticamente dispensa-se o uso
de tratamentos químicos de proteção, o que permite a inserção de seus produtos no seg-
mento de produtos “orgânicos”.

A produção orgânica de produtos apícolas vem sendo cada dia mais difícil em
outros países. Na medida em que consumidores nos EUA, Japão e na Europa estão cada
vez mais dispostos a pagar por esta segurança há uma significativa oportunidade de
negócios para a apicultura brasileira. Aí tomam grande importância tanto as característi-
cas intrínsecas do produto (sabor, textura) quanto as extrínsecas (a maneira pela qual o
alimento foi produzido, como o uso ou não de pesticidas, a tecnologia específica usada,
entre outros). A combinação dessas características é que vai determinar a atratividade do
produto ao consumidor.

A CONAP

A cooperativa foi fundada em 6 de abril de 1991 por 52 apicultores profis-
sionais com o fim de viabilizar a produção e comercialização da apitoxina.
Neste objetivo encontrou-se uma série de obstáculos já que, por ser consi-

derado medicamento, deve-se seguir uma legislação específica. Foi então substituído pela
produção de própolis, produto para o qual encontrou-se uma forte demanda no Japão.

Hoje a cooperativa funciona em Belo Horizonte e conta com perto de 110 associa-
dos ativos espalhados por vários estados brasileiros. Seu faturamento anual é superior
aos 2 milhões de reais.

O produto mais comercializado hoje pela CONAP é a própolis in natura e seu maior
consumidor é o Japão, respondendo por cerca de 80% do faturamento da cooperativa.

A própolis, na colméia, é utilizada para vedar aberturas, controlar microorganismos
e como antibiótico para as crias ao ser depositada na forma de revestimento de alvéolos.

Pesquisas clínicas e científicas têm demonstrado os benefícios da própolis, como
medicamento para o homem, especialmente como estimulante natural das defesas orgâni-
cas. De acordo com artigo publicado recentemente pela revista Honeybee Science1, no
Japão, a própolis tem sido recomendada para ser usada na prevenção do desenvolvimento
de doenças estomacais, uma vez que mostrou não somente suprimir úlceras estomacais mas
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inibir a atividade enzimática da urease. A própolis é constituída de uma mistura em pro-
porções variáveis de resina coletada pelas abelhas em brotos de árvores e exsudados de
plantas. As abelhas acrescentam secreções, cera e pólen para a elaboração final de própolis.

Sua cor, sabor, odor, consistência, composição química, modificam-se conforme a
região e, dentro das próprias regiões, devido à biodiversidade da vegetação tropical, tor-
nando desta forma a própolis brasileira rica em variedades e com uma grande variabili-
dade nas suas características. Deve-se ressaltar, por outro lado, que apesar dessas carac-
terísticas não há uma padronização mais geral da produção brasileira, com raras
exceções como no caso da CONAP.

A CONAP comercializa a própolis “in natura”, com elevado padrão de qualidade,
padronização e classificação, e também comercializa produtos industrializados, tendo
como matéria-prima básica a própolis, em tabletes e em solução, além ainda de outros
produtos como a geléia real e o pólen. Tais produtos também são exportados para o
Japão e já se tem uma tentativa de introduzi-los no mercado interno.

Alguns dos produtos da CONAP são:

1. Extrato alcoólico de própolis – concentração padrão de 20% (extrato
seco total). Pode também ser oferecido em diferentes concentrações. É rico em flavo-
nóides. Existem o tradicional e o “evolution”, que não deixa ceras e resinas da própolis
retidas nas bordas do copo.

2. Própolis em tabletes – extrato seco e concentrado da própolis especial-
mente elaborado em tabletes, para se evitar o sabor acentuado do produto.

3. Acqua própolis – extrato aquoso de própolis, elaborado com água. É rico
em todos os elementos anti radicais livres da própolis. Potencializa os benefícios do
extrato alcoólico, sendo indicado para dietas ortomoleculares e uso diário prolongado.

4. Bio Energetic Trio Plus – tabletes – estimulante natural que combina a ener-
gia do guaraná da Amazônia com os nutrientes da própolis, geléia real e pólen das abelhas.
Aumenta a energia, combate a fadiga, o stress, melhora a memória e o desempenho físico.

5. Pólen tabletes – pólen de flores coletado pelas abelhas, é rica fonte vegetal
de proteínas, com mais de 20 aminoácidos, vitaminas, hormônios e sais minerais nobres
para a nutrição humana. Importante para a alimentação de atletas, pois facilita a formação
de massa e tônus muscular. Pesquisas têm demonstrado que o uso regular melhora o estado
geral de pele e cabelos. Combate e previne distúrbios da próstata e atua como ansiolítico.

6. Tabletes Royal Jelly – a geléia real é produzida pelas abelhas nutrizes
especialmente para a alimentação das rainhas, prolongando sua vida 48 vezes mais do
que uma operária comum. É o mais nobre alimento da natureza, rico em todos os
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nutrientes essenciais à vida. Seu uso regular regula o funcionamento das glândulas, com-
batendo os radicais livres e retardando o envelhecimento.

A construção da qualidade

Q uando a CONAP iniciou suas atividades o objetivo da cooperativa era a
comercialização da apitoxina. Para tanto foi desenvolvida uma tecnologia
pioneira para sua retirada sem a morte das abelhas – por meio de

choques elétricos – e essa tecnologia difundida aos cooperados.

Mas nesse início houve dificuldades de comercialização deste produto –
considerado um fármaco. O mercado europeu acabou por não aceitar o produto como o
esperado e dada a falta de qualidade e padronização e as grandes exigências sanitárias e
de controle na União Européia a cooperativa amargou o insucesso.

O mercado japonês para a própolis – considerada um alimento – foi a alternativa
que colocou um novo alento para a cooperativa. Deve-se ressaltar que o fato de haver
um ambiente institucional de legislação de menor rigidez e exigência para os alimentos,
no qual se enquadra a própolis, em comparação com a legislação de maior complexi-
dade que regula os fármacos, no caso da apitoxina, também contribui para a nova tra-
jetória da cooperativa.

A CONAP muda os seus objetivos iniciais e enfrenta decisivamente os novos
desafios. Mas agora já havia uma experiência anterior que sinalizava para a cooperativa
como esta deveria proceder quanto a mercados exigentes.

Para tanto era necessário padronizar e estabelecer os critérios de qualidade do no-
vo produto que, para o ex-presidente da CONAP José Alexandre, foi um desafio intenso.

Mesmo com as pesquisas iniciadas por um grupo multidisciplinar, incentivado
pela diretoria da cooperativa, a questão ainda não era suficientemente clara. A CONAP
então estabeleceu uma primeira classificação pela cor, odor e paladar, que posterior-
mente foi detalhada em termos de teor de flavonóides – substâncias ativas da própolis
(entre elas a quercitina, comprovadamente eficiente contra a multiplicação do DNA de
células cancerosas).

Nesse mesmo período, na Argentina, morrem diversos consumidores que ingeri-
ram a tintura de própolis elaborada com metanol. Este fato imediatamente se reflete no
recém aberto, e exigente, mercado japonês, paralisando os negócios da CONAP.

Mas a cooperativa estava preparada, as pesquisas davam resultados, e a CONAP
envia as suas amostras para análises completas em laboratórios de terceiros, de modo tão
sofisticado para a época, que a JHNFA – Japan Health and Nutrition Food Association –
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imediatamente adota os mesmos procedimentos; este fato faz com que haja uma maior
confiança no produto brasileiro e em particular, no produto da CONAP.

Após poucos meses os negócios são restabelecidos com sucesso. São estabelecidos
parâmetros, análises e procedimentos para a garantia da qualidade da própolis brasileira.
O próprio Serviço de Inspeção Federal – SIF – acaba por ter um papel apenas
secundário nesse processo.

A cooperativa domina os processos de produção, desenvolve tecnologias como o
CPI – Coletor de Própolis Inteligente – objetivando o aumento de produção e de quali-
dade, fomenta pesquisas e estabelece padrões mundiais para o produto.

Nesse processo fazem parte produtores de bom nível de instrução, profissionais de
nível superior como farmacêuticos e químicos, professores universitários com nível de
doutorado, universidades e uma estrutura inteligentemente articulada. Tanto que os exi-
gentes órgãos de monitoramento e controle de qualidade japoneses têm no Brasil um
exemplo a seguir. Uma pequena cooperativa em Minas Gerais conquista 2/3 do merca-
do japonês de própolis e impõe seus padrões em nível internacional.

Os parceiros internacionais, por sua vez, percebem as vantagens da própolis
brasileira bem como a seriedade da CONAP e investem em propaganda. A CONAP
recebe equipes da TV japonesa, conduz e agenda reportagens sobre os benefícios da
própolis brasileira, mostrando o país e o seu processo produtivo desde o produtor até o
consumidor japonês, passando por todo o controle e o monitoramento da qualidade do
produto.

Resultado: a tintura de própolis brasileira é vendida no Japão por 12.000 yens,
algo perto dos 100 dólares norte-americanos. O consumidor japonês – funcionário de
empresas transnacionais como a Fuji e Mitsubishi – quando no Brasil, procura a própolis
da CONAP e dada a ausência da mesma no mercado interno, a adquirem diretamente
na cooperativa.

Essa é a trajetória vitoriosa de consolidação de padrões e métodos de qualidade.
Mas esse sucesso teve um alto custo para a sociedade cooperativa e leva a CONAP a
uma situação financeira difícil.

As contas da cooperativa mostram esta situação, com elevados gastos em salários,
viagens e articulações para ganhar mercado. Os resultados são contas atrasadas e associa-
dos recebendo com atraso pelo produto entregue. De quase 350 associados a CONAP
tem hoje apenas 213, sendo que somente 110 ainda são ativos.

A mesma construção da qualidade no produto e no processo parece que não foi
acompanhada na gestão da organização, e a paixão pelo negócio sobrepujou a razão e o
bom senso na administração.
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A cooperativa e a coordenação

ACooperativa Nacional de Apicultores – CONAP – é um caso a ser cuida-
dosamente analisado. A cooperativa é uma organização diferente das
demais; essa não apresenta fins lucrativos e, de acordo com a legislação,

apresenta apenas sobras do exercício, quando houver.

Os produtores associados a uma cooperativa se reúnem em assembléia geral onde
a cada associado deverá caber um único voto independente do seu tamanho ou de sua
produção. A cooperativa é gerida por uma assembléia geral, que elege um conselho de
administração e um associado presidente. A gestão é controlada por um conselho fiscal
que é também formado por associados.

Essa estrutura de gestão é obrigatória pela legislação brasileira e característica das
organizações cooperativas. Pode-se considerar que em parte essa arquitetura organiza-
cional favorece a coordenação do sistema agroindustrial, pois o próprio cooperado estará
presente nas assembléias gerais onde poderá ser estabelecido o planejamento da organi-
zação, e assim deverá haver uma maior coordenação entre o produtor rural e as ativi-
dades de processamento.

Por outro lado, poderão também haver dificuldades, como a falta de profissiona-
lização na gestão e no controle da empresa, que será exercido somente por associados
muitas vezes não preparados para essa difícil tarefa. Há também uma grande dificuldade
do cooperado em exercer o controle da sua cooperativa, seja devido à distância ou à falta
de transparência na administração.

Na CONAP há cerca de 110 associados ativos transacionando com a cooperativa e
que estão dispersos por vários estados brasileiros, sendo a maioria de Minas Gerais, 5 em
São Paulo, 25 no Paraná, 1 no Espírito Santo, 1 no Rio de Janeiro, além de outros estados.

Devido a essa dispersão a tarefa de coordenação do Sistema Agroindustrial torna-
se mais árdua que em outras situações onde a presença dos cooperados é facilitada
geograficamente em torno de uma mesma região.

A CONAP também conta com associações como cooperadas, pessoas jurídicas
que reúnem um número grande de produtores participantes, como a APIVIÇOSA de
Viçosa (MG), com 41 associados, e a APIVAC de Carangola (MG) com 80 associados
(nos anexos apresentamos a relação completa de todos os associados). Assim, como esses
associados são todos de uma mesma região, os negócios e as transações com a CONAP
tornam-se mais fáceis.

Essa característica de dispersão dos associados é importante, uma vez que para o
processamento e a formação dos blends de própolis exportados, são necessários produtos
de vários pontos diferentes do país, isto é, cada região produtora terá um produto com
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determinados atributos organolépticos e de qualidade que, misturados, dão à própolis da
CONAP o seu sabor e qualidade característicos.

Desta forma, a presença de associados em várias regiões diferentes passa a ser
quase uma exigência para se manter o padrão dos blends oferecidos ao mercado externo.

Há um padrão mínimo de qualidade exigido do associado e todo produto que
estiver abaixo desse padrão é devolvido ao produtor, não sendo aproveitado pela coope-
rativa. Os cooperados, portanto, apenas enviam à cooperativa o produto com maior
qualidade, destinando os sabidamente inferiores a outros compradores. Porém a relação
entre os associados e a cooperativa não apresenta nenhum detalhe que desestimule na
prática os desvios de produção e a intermediação de produtos.

Há cooperados que vendem sua produção a outros processadores, que têm
condições de remunerar melhor o produto, sem nenhuma barreira explícita pela
CONAP. Por outro lado, também há aqueles que se tornam atravessadores para a coope-
rativa, comprando própolis de seus vizinhos e revendendo-a para a cooperativa.

Nos estatutos sociais da cooperativa encontra-se como cláusula de obrigação do
associado a entrega à CONAP da sua produção. Isto é um comprometimento de entrega
de produtos. Para garantir esta situação a cooperativa tem o direito de ser esclarecida so-
bre a produção de cada um dos seus associados. A cooperativa poderá, por estatuto, eli-
minar o cooperado que porventura não venha a transacionar com a cooperativa, mas
esta cláusula não vem sendo utilizada com esses objetivos nesses seus 8 anos de existên-
cia, com raras exceções de alguns desligamentos de associados, devido a outros proble-
mas de gestão.

“Se a cooperativa é boa o cooperado deverá ser estimulado, pelos preços exercidos, a vir
transacionar com a CONAP” explicita Irone M. Sampaio, seu presidente. Os estímulos à
qualidade do produto, por meio de melhores preços, continuam sendo aperfeiçoados.

No entanto, devido às dificuldades passadas pela cooperativa, o cooperado não
tem percebido esses estímulos e é sabido que o preço pago pela CONAP encontrou-se
bastante abaixo do preço pago pelo mercado, situação essa que está sendo paulatina-
mente corrigida pela nova diretoria. Além disso, a cooperativa costumou pagar aos pro-
dutores em 45 dias, ao passo que os concorrentes efetuam seus pagamentos à vista.
Assim, na visão dos próprios cooperados, não existiu qualquer estímulo ou vantagem
para se transacionar com a cooperativa.

Acredita-se, no entanto, tratar-se de um problema pontual e que deve ser solu-
cionado em breve. De acordo com o Presidente da CONAP, Sr. Irone, já há intenção de
revisão de preços, que em breve devem ser repassados aos cooperados. Quanto aos pra-
zos, existe um espaço de dez dias, enquanto o produto é analisado, mas logo após o pro-
dutor já é pago.
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Deve-se ressaltar o esforço da atual diretoria em regularizar e aperfeiçoar o sistema
de pagamentos, reduzindo os prazos, elevando os preços e incentivando os associados.

A questão da reputação da cooperativa e do respeito que seu nome consegue
impor no mercado japonês não deverão ser abandonados e os cooperados percebem
isso, destinando, mesmo na situação atual, seu produto de melhor qualidade para a
cooperativa, permitindo que esta continue a transacionar nesse importante mercado.

No mês de abril de 1999, cerca de 7% dos associados responderam por aproxi-
madamente 80% do faturamento da cooperativa.

Com as associações a relação contratual é a mesma, mas há a vantagem de haver
uma entrega da própolis em maior volume e com padrões de qualidade apreciáveis para
a formação de lotes para a exportação. A CONAP, para completar lotes de exportação,
pode também adquirir produtos de produtores não associados, o que hoje chega a ocor-
rer com freqüência.

Apesar de deter aproximadamente 40% do mercado japonês de própolis, a coope-
rativa não efetuou nenhuma distribuição de sobras nos últimos anos. Todo o repasse aos
cooperados é feito por meio de preços e serviços, como manutenção da qualidade e
fomento a pesquisas e estudos de padronização e novos produtos.

Tais serviços muitas vezes não são reconhecidos pelos cooperados, o que, aliado
aos baixos preços praticados atualmente pela cooperativa, reduz a níveis muito baixos
qualquer forma de incentivo a que se transacione com a mesma. Os próprios cooperados
afirmam que muito foi dito a respeito de serviços, assistência técnica quanto a formas de
melhoramento genético e outros, mas talvez devido à distância geográfica, pouco foi
recebido por eles.

Há ainda uma planta de processamento de mel localizada no Paraná – em Ponta
Grossa – que é gerida pela CONAP em uma associação em comodato com a prefeitura
local. Essa planta, em início de operações, destina-se ao processamento do mel e tem como
objetivo somente o mercado nacional e mais especificamente no Paraná, por enquanto.

As finanças

A CONAP encontra-se em uma frágil situação gerencial. Devido aos altos
volumes de recursos gastos com remuneração de mão-de-obra especiali-
zada, pesquisas e manutenção dos padrões de qualidade, a antiga direto-

ria levou as contas da cooperativa a uma situação delicada.

As análises financeiras mostram índices de liquidez baixos e problemas de cai-
xa, principalmente na conta de cooperados. Essa situação é um reflexo também dos
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atrasos nas obrigações da cooperativa. As contas analisadas, sem esses detalhes,
mostram a possibilidade futura de haver uma situação financeira estável.

A nova diretoria tem como prioridade saldar esses débitos, havendo hoje uma
regularização dos pagamentos aos cooperados, além de renegociação de débitos.

A antiga diretoria atribui essa situação aos elevados investimentos que foram
efetuados em pesquisas para estabelecer a padronização e manter a qualidade. Para
tanto, foram necessários profissionais especializados e o pagamento de melhores
salários.

Analisando-se as contas da cooperativa pode-se perceber que os altos salários de
pró-labore dos diretores aliados às despesas administrativas foram os itens também
responsáveis por essa situação. A nova diretoria, por outro lado, ressalta que houve
muita dificuldade para se ajustar essa delicada situação, dada a necessidade de redução
de salários da direção e a readequação na administração de recursos humanos.

Nessa questão coloca-se o equilíbrio entre os gastos com qualidade e a própria
viabilidade da gestão do negócio. Isto é, há de se ter também qualidade na gestão e
administração do estabelecimento e manutenção da qualidade dos produtos.

Hoje a cooperativa encontra-se em um difícil processo de reestruturação interna
tentando, com seu novo presidente, uma forma paciente de colocar a administração
em ordem, acertar as contas, atrair novamente os associados e manter os padrões e
negócios. Tarefa árdua e nada fácil em uma cooperativa que brilhou tanto em suas ino-
vações e necessita agora se adequar a uma nua e crua realidade financeira.

Coordenação e qualidade

A qualidade dos produtos da CONAP é reconhecida pelo consumidor
japonês. O controle dessa qualidade ocorre após o recebimento do pro-
duto e durante as atividades de formação dos blends para o fechamento

de lotes para a exportação. Deve-se ressaltar que há possibilidade de rastreabilidade
do produto: cada lote formado tem registrado os nomes de todos os produtores que
compõem aquele blend. Nesse momento há também o controle de qualidade por meio
de testes consecutivos de análise do produto.

Esses testes são efetuados por laboratórios de terceiros que têm credibilidade
para efetuar análises de metais pesados, antibióticos, fungos e bactérias, garantindo
um lote de qualidade. Devido às dificuldades dessas análises, elas poderão ser efetua-
das por dois laboratórios distintos e ainda, devido ao alto custo, são viáveis apenas
para lotes acima de 100 kg de própolis. Cada análise tem um custo em torno de R$

13

IX SEMINÁRIO INTERNACIONAL PENSA DE AGRIBUSINESS

A GESTÃO DA QUALIDADE DOS ALIMENTOS

PENSA Ð PROGRAMA DE ESTUDOS DOS NEGîCIOS DO SISTEMA AGROINDUSTRIAL



250,00 sendo que a cooperativa gasta algo em torno de 1,8% do seu faturamento nas
atividades de controle e manutenção da qualidade, excetuando-se os salários dos
profissionais.

Em nível do produtor rural a CONAP não tem nenhuma ação direta de controle e
monitoramento de forma a garantir a qualidade do produto, que é característico de um
misto entre linhagens de rainhas para a produção de própolis e da flora de determinada
região.

Assim, este geralmente apresenta modificações de qualidade quanto a impurezas
oriundas tanto da raspagem da própolis na caixa – melgueira – como quanto à presença
de metais pesados ou ainda antibióticos.

O que contribui para essa situação de ausência de controle de qualidade é o fato
de os produtores associados à cooperativa estarem dispersos em vários estados brasi-
leiros, dificultando um monitoramento mais constante.

Como a abelha rainha é também responsável por aumento de produção, sem
grandes investimentos, não há porque o produtor apícola não adotar uma determinada
melhora dos enxames por meio do melhoramento genético, sendo que a cooperativa já
auxiliou os produtores com a difusão de tecnologia por meio de palestras, orientações e
assistência técnica.

Mais uma vez grande parte dos cooperados localizados a distâncias elevadas da
sede da cooperativa não têm percebido essa difusão de tecnologia, trabalhando muitas
vezes por conta própria e realizando seu próprio melhoramento genético, incluindo aí
também a compra de matrizes (abelhas-rainhas) de boa qualidade oferecidas por empre-
sas do setor.

Por essas razões a cooperativa considerou por bem proceder ao controle de quali-
dade do produto de forma centralizada na recepção do produto em Belo Horizonte.

Por outro lado a qualidade das rainhas, das colméias e novas tecnologias, como o
CPI – Coletor de Própolis Inteligente – são incentivadas pela cooperativa para a adoção
pelos cooperados de forma a incrementar a qualidade do produto.

A entrega de placa de própolis oriunda dos CPIs de melhor qualidade é incentiva-
da com um adicional de 20% no preço pago e a própolis verde oriunda do processo
tradicional tem 10% a mais no preço pago como incentivo financeiro – já que é melhor
que a própolis marrom.

Deve-se ressaltar que na atividade apícola é observado um bom nível de educação
dos produtores. Aproximadamente 81,3% dos associados têm uma profissão e a apicul-
tura apenas como uma segunda opção, muitas vezes até como um hobby remunerado de
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final de semana. Destes apicultores 8,15% são engenheiros, 7,4% estão em atividades li-
gadas ao comércio e 65,75% em outras profissões (professores, aposentados, biólogos,
industriais e fazendeiros) (Anexo 4).

Assim o nível de educação certamente está acima do nível médio considerado
para as outras atividades da agropecuária brasileira, o que contribui para que a qualidade
seja mantida na fase de produção e o produtor esteja sensibilizado para a importância
desse aspecto.

A questão, portanto, para garantir a qualidade do produto exportado, é sele-
cionar as melhores regiões e formar o melhor blend de própolis possível, pois há um
comprometimento do produtor associado em manter e elevar a qualidade de seu pro-
duto, devido aos estímulos de preços e ao seu bom nível de educação. Pode-se aferir
então as vantagens, para a cooperativa, do bom nível de educação do produtor,
auxiliado pelos incentivos provenientes da política de preços da cooperativa para a
manutenção do padrão de qualidade. Ainda para o produtor é muito menos custoso
ter uma pequena parcela de seu produto devolvido pela cooperativa do que o lote todo
devolvido por falta de qualidade.

Deste modo, o produtor procura fazer uma pré-seleção na própolis coletada,
enviando à cooperativa apenas o produto de melhor qualidade e que provavelmente
alcançará os níveis 1 e 2 da classificação estabelecida. No ato da entrega o produtor
recebe um recibo com as quantidades brutas enviadas, e após um período recebe um
documento com as especificações das quantidades e os preços alcançados em cada um
dos níveis e, se houverem restituições devido à baixa qualidade, também essas são efe-
tuadas. Apenas então o produtor recebe seu pagamento. Esse processo ocorria em
aproximadamente 45 dias, atrasando os pagamentos efetuados pela cooperativa, hoje
já ocorre em apenas 10 dias.

Por outro lado, no mercado internacional a cooperativa sempre coloca um produ-
to que corresponde fielmente ao blend escolhido pelo parceiro e somente fornece produ-
tos em níveis de qualidade superiores aos da própria amostra inicial enviada. Assim, os
níveis de flavonóides garantidos são apenas os mínimos e nos itens exportados, freqüen-
temente há um nível superior destes importantes compostos.

Por exemplo, se o cliente exigiu um produto de acordo com a amostra de um stan-
dard blend de 1 mg/g de flavonóides, a cooperativa somente irá exportar para esse cliente
produtos com mais de 1 mg/g de flavonóides como política de garantir a qualidade de seu
produto. Desta forma, o produto enviado para exportação sempre estará acima das
exigências do comprador.

Hoje o produto da cooperativa comercializado no Japão tem a preferência dos
consumidores e custa cerca de 10 vezes mais do que o preço do seu principal concor-
rente, que é o produto oriundo da China, devido à qualidade e ao fato do produto
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brasileiro ter características organolépticas de sabor e odor superiores ao produto de ou-
tros países.

Assim, o que a cooperativa ganha em termos de preços e mercado pode pagar o
esforço de manter o padrão de qualidade, as análises necessárias, e uma eventual perda
financeira por estar oferecendo um produto acima das especificações iniciais.

Atualmente a cooperativa gasta perto de 1,8% do seu faturamento com atividades
para garantir a qualidade do produto. Ainda, a fim de manter a fidelidade dos comprado-
res a CONAP oferece um bônus em quantidade, e não em desconto financeiro, de 20% a
mais de produto para o comprador que adquirir a sua própolis durante todo o ano re-
gularmente, e de 10% em bônus de peso para aqueles que efetuam contrato por seis meses.

A distribuição no Japão é efetuada por parceiro que se esmera em manter o diferen-
cial de preços conseguido no mercado, e assim a qualidade está garantida e é incrementado o
consumo por meio de um forte estímulo de propaganda televisiva. A marca da cooperativa é
tão forte, nesse mercado, que consumidores japoneses chegam a procurar a marca também
no Brasil.

Quanto ao mercado interno, a consideração da cooperativa é a de que dificilmente o
mercado brasileiro pagaria por esse diferencial de qualidade de produto. Mesmo assim a
CONAP hoje desenvolve esforços para estar presente no mercado brasileiro de forma mais
intensa.

No mercado japonês há ainda outros parceiros que intermedeiam a própolis não
processada da CONAP, que é a parte mais expressiva das exportações da cooperativa,
em torno de 80% em faturamento, mas também nesse caso há a preocupação do dis-
tribuidor em manter o padrão de qualidade dos produtos, indicando a sua origem
brasileira, de forma a também se beneficiar do diferencial de preços.

Nestes contratos internacionais não há cláusulas que garantam, para a CONAP, que
seu produto será comercializado e distribuído com qualidade. Ainda assim a cooperativa se
obriga a substituir, sem ônus para o comprador, todo o produto que porventura esteja fora
dos padrões de qualidade estabelecidos inicialmente. Apesar dessa garantia, esta situação
raramente ocorre.

Atualmente a cooperativa encontra-se em uma delicada situação de sucessão no
controle e na gestão e espera-se que não comprometa os avanços tecnológicos consegui-
dos e a qualidade dos produtos da CONAP nos mercados internacionais.

O processo pioneiro que a CONAP liderou somente foi possível devido ao espírito
empreendedor de sua antiga diretoria. Enquanto não havia dados e metodologia, a CONAP
coordena um grupo de pesquisas com apoio da universidade, do CNPq e de pesquisadores
estabelecendo os critérios de análise química da própolis e os padrões de qualidade.
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Essa coordenação foi tão importante que esses critérios acabam por se estender
como regras para o MERCOSUL e no Japão, onde a própria JHNFA – Japan Health and
Nutrition Food Association – adota as mesmas normas.

Devido a essa articulação hoje palavras como ultragreen, supergreen ou standard blend
já são comuns no jargão da padronização de própolis no mercado japonês. Essa situação
deve-se à CONAP e a seus esforços empreendedores.

O sucesso dependeu de esforço e do espírito coordenador da antiga diretoria. Mas
hoje a cooperativa paga os altos custos dessa longa e difícil empreita que, aliado aos altos
dispêndios com salários e administração, quase leva a CONAP a uma situação de
insolvência, dificultando o processo de sucessão e o trabalho da nova diretoria.

Esses esforços também levaram a uma realidade diferente de negócios e ao
aparecimento de concorrentes no Brasil. Estes se aproveitam da abertura do mercado e
do conhecimento desenvolvido pela cooperativa, com a vantagem de não terem que
arcar com os custos iniciais do estabelecimento da padronização.

Alguns ex-cooperados e ex-funcionários da CONAP têm hoje o seu próprio
número de SIF e/ou gerenciam a exportação de concorrentes.

Mas a CONAP prepara uma resposta com a formação de uma joint venture no
Japão com o intuito de incrementar a sua presença com produtos processados – tintura
de própolis – e uma distribuição mais eficaz.

Perspectivas e desafios

Hoje a CONAP vive uma delicada situação e encontra-se em uma verdadeira
encruzilhada. A questão que se coloca é se a cooperativa terá condições para conti-
nuar operando com o vigor inicial frente aos seus novos concorrentes de mercado. A
outra dificuldade que se coloca é se após a mudança necessária da administração fi-
nanceira a cooperativa irá continuar tendo a possibilidade de desenvolver, com a
mesma ênfase, o controle de qualidade e o desenvolvimento de padronização para os
produtos apícolas.

Atualmente a nova diretoria da cooperativa desenvolve grandes esforços para a con-
clusão de um novo prédio e para a instalação de laboratórios próprios com o objetivo de in-
crementar a análise de qualidade do produto exportado. Para garantir o sucesso dessa emprei-
ta também contrata a colaboração de um químico, demonstrando o interesse e a importância
que empresta para essas questões. Mas ainda há a questão, a ser verificada no futuro, se a
nova diretoria da cooperativa dará a importância que estava sendo dada para as questões de
desenvolvimento científico e tecnológico e o desenvolvimento de novos métodos de controle
de qualidade.
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Por último também há de analisar se a cooperativa irá ter a possibilidade de se
reerguer, de se ajustar financeiramente e ao mesmo tempo continuar com a sua posição
privilegiada nos mercados internacionais. Pode-se observar que na trajetória do idealis-
mo da antiga diretoria, que a afastou do dia-a-dia do controle de contas e da gestão finan-
ceira, deverá haver hoje o necessário esforço de equilibrista da nova diretoria em acertar
as contas da cooperativa ao mesmo tempo em que se mantém com os mesmos padrões
de excelência e reputação.

Uma verdadeira tarefa para toda uma colméia de operárias, dessa nova diretoria,
após os vôos empreendedores da diretoria anterior, que se colocou perto de conseguir
formar uma colméia de excelência na ápis mundial.

Questões para reflexão

1. Será que valeram a pena os investimentos da cooperativa em pesquisa,
padronização e estabelecimento da qualidade? Será que esses custos não foram altos
demais para a cooperativa e seus associados?

2. Não deveriam haver incentivos maiores quanto à fidelidade do cooperado,
como o pagamento diferenciado quanto ao volume entregue, garantindo assim as fontes
exclusivas de matéria-prima e a manutenção do seu blend?

3. Os ganhos expressivos no mercado japonês não incentivam um maior cuida-
do com o monitoramento da qualidade dos produtos desde o produtor até o processa-
mento? Como poderia a cooperativa certificar-se de que a qualidade na distribuição seria
mantida garantindo a marca no mercado?

4. Um incremento do processamento na cooperativa não seria uma forma mais
adequada de garantir a qualidade como também a agregação de valor ao produto? Ou
essa estratégia seria demais custosa para a cooperativa?

4. A cooperativa não deveria voltar a investir em ciência e tecnologia? Ou nes-
sas atividades apenas despenderia recursos financeiros, não se constituindo no foco das
atividades da CONAP.

Fundamentação teórica

Os principais referenciais teóricos utilizados no caso referem-se ao estudo da
gestão de cooperativas e da qualidade em alimentos, envolvendo, entre outros:

➣ gestão de cooperativas
➣ qualidade em alimentos
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➣ vantagem do first mover
➣ dificuldades de monitoramento
➣ estratégias de empresas

Para maiores informações, pesquisar em:

BIALOSKORSKI NETO, S. Cooperativas: economia, crescimento, e estrutura de capital.
Piracicaba, 1998. 253 pág. Tese de Doutorado. ESALQ/USP.

————————————-. Saskatchewan Wheat Pool: as novas bases contratuais em uma cooperativa.
VIII Seminário Internacional PENSA de Agribusiness 98. Águas de São Pedro, SP, Set/1998.

JONGEN, W.M.F. and Meulenberg, M.T.G. (ed) Innovation of food production systems – product
quality and consumer acceptance. Wageningen Pers, Wageningen, The Netherlands, 1998.

SAPPINGTON, D. Incentives in the principal-agent relationships. Journal of Economic
Perspectives, 5 (Spring): 45-66, 1991.

ZYLBERSZTAJN, D. Estruturas de governança e coordenação do agribusiness: uma aplicação da
nova economia das instituições. São Paulo, 1995. 238 pág. Tese de livre-docência, FEA/USP.

ZYLBERSZTAJN, D., LAZZARINI, S.G. E BIALOSKORSKI NETO, S. Cooperativa COAMO: gerencian-
do os conflitos do crescimento. VI Seminário Internacional PENSA de Agribusiness 96, Canela, RS,
Set/1996.

Notas de apoio didático

Este estudo de caso foi inicialmente escrito para discussão durante o IX Seminário In-
ternacional PENSA de Agribusiness, um seminário voltado para executivos de empresas dos
diversos sistemas agroindustriais e acadêmicos. Pode, no entanto, ser amplamente utilizado
em cursos de graduação e pós-graduação. Alguns pontos podem ser enfatizados, como:

1. A CONAP é uma pequena cooperativa, formada de pequenos apicultores, que
detém perto da metade do mercado japonês de própolis, exportando produtos de alta
qualidade para um mercado muito exigente.

2. A empresa em questão tem uma série de especificidades. Trata-se de uma
cooperativa que tem como característica a dispersão dos cooperados, o que é uma neces-
sidade devido à própria biodiversidade, porém eleva os custos de monitoramento desses
cooperados pela cooperativa na obtenção de um produto com qualidade ao mesmo
tempo em que dificulta o monitoramento da gestão da própria cooperativa por parte dos
cooperados. Isso cria uma série de problemas como a dificuldade da cooperativa em
oferecer serviços aos cooperados e destes em percebê-los.
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3. Há ainda a questão da dificuldade da cooperativa em entrar em um mercado
onde não haviam padrões de qualidade, que precisaram então ser criados. Isso levou a
altos gastos, cujos benefícios muitas vezes foram indevidamente apropriados por indiví-
duos que saíram da cooperativa.

4. Outra questão enfrentada no momento é a da sucessão. Após vários anos sob o
mesmo comando a cooperativa vê-se com uma nova diretoria que poderá não ter as
mesmas prioridades da anterior, especialmente quanto a qualidade dos produtos e dos
investimentos em desenvolvimento de pesquisas.
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Anexo 1

I. Balanços consolidados (em mil reais)

1996 1997 1998

R$ % % R$ % % R$ % %

Ativo
Circulante 95,3 27,1 – 93,4 23,0 -1,9 98,9 21,2 5,8

Ativo
Permanente 255,8 72,8 – 311,7 76,9 21,8 367,4 78,8 17,8

Passivo
Circulante 235,4 67,0 – 324,2 80,0 37,7 231,7 49,7 -28,5

Patrimônio
Líquido 115,7 32,9 –- 80,9 19,9 -30,0 234,3 50,2 189,6

Total
Ativo 351,0 100 – 405,1 100 15,4 466,1 100 15,0

Liquidez
Corrente 0,50 0,42 0,66

Liquidez
Seca 0,40 0,28 0,42

Endividamento 67% 80% 49%
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Anexo 3

III. Associações que são associadas à CONAP

Associação Associado Estado Número de associados

APIZOMA Manhuaçu MG 40

APIVAC Carangola MG 80

APIVIÇOSA Viçosa MG 41

APIJUR Juiz de Fora MG 28

AACG Ponta Grossa PR 15

Anexo 2

II. Demonstrações de resultados consolidadas (em mil reais)

1996 1997 1998

R$ % % R$ % % R$ % %

Receita

Líquida 1868,4 – – 2041,0 – 9,2 2089,9 2,3

Custo das

Mercadorias 1277,0 68,3 – 1150,8 56,3 -9,8 1289,9 61,7 12,0

Resultado

Operacional 784,1 41,9 – 980,9 48,0 25,0 653,8 31,3 -33,3

Despesa

Administrativa 710,7 38,0 – 911,6 44,6 28,3 268,8 12,8 -70,5
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Perfil do cooperado da CONAP
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Outros (professores, aposentados,
fazendeiros)

Atividades ligadas ao comércio

Engenheiros

Só Apicultor

Perfil do Cooperado

66%

19%

8%

7%

Anexo 5

Produção entregue para a CONAP

Quantidade de própolis entregue à Cooperativa
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Anexo 6

Composição percentual do faturamento da CONAP segundo produto
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Anexo 7

Participação do Brasil no mercado japonês de própolis

Brasil – 80%

Outros – 8%

China – 12%

Principais países
fornecedores para o Japão



Anexo 8

Participação da CONAP no mercado de própolis brasileira no Japão
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Anexo 9

Organograma da CONAP

CONAP – Cooperativa
Nacional de Apicultura

Assembléia

Conselho
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Administração
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Secretaria
Executiva
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Comercial
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de Cooperados
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Administrativo
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de Produção
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Merc. Externo
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Merc. Interno Contabilidade

Serviço de
Pessoal Industrialização

Controle de
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Serviços
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Classificação

Organograma
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