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A inovação

Q uando nossa atenção é direcionada para uma cooperativa agrope-
cuária analisamos um empreendimento que tem como objetivo a me-
lhoria da condição de produção de seus associados permeada por
um caráter social. Assim, grandes empresas cooperativas agroproces-

sadoras, foram formadas a partir de iniciativas de produtores rurais que tinham em
mente uma alternativa para elevar a sua eficiência tanto na compra de insumos como
na venda de sua produção.

Isto não foi diferente com a Saskatchewan Wheat Pool no Canadá. Na década
de 20, após a primeira guerra mundial, a pobreza e as dificuldades nas pradarias
canadenses eram imensas, fazendo da vida dos imigrantes e colonos uma aventura
difícil. 

Para o processo de discussão de alternativas àquela situação difícil foi convida-
do Aaron Sapiro, um jovem empreendedor e cooperativista norte-americano, que
enfatizava que era chegada a hora dos produtores rurais das pradarias canadenses
obterem melhores preços pelo seus produtos e serem senhores de seu próprio destino.
De 1923 a 1924 é formada a “Pool” com base em 45.725 contratos de venda de trigo,
originando uma das maiores cooperativas de grãos do mundo.

Esta história da cooperativa se faz presente quando se observa a maior coopera-
tiva de grãos do Canadá.

Durante o café da manhã, na sala da presidência, é possível observar a sala do
conselho da cooperativa onde são tomadas as decisões referentes a quase metade do
trigo canadense e parte significativa do trigo mundial.

Mr. Larsen – presidente da “Pool” – passa rapidamente entre os presentes e se
apega ao telefone tomando importantes decisões, Mr. Wiens – vice-presidente da
“Pool”, continua seu café da manhã e descreve o que é atualmente uma das mais auda-
ciosas transformações das empresas cooperativas: as mudanças nas relações contra-
tuais entre associados e cooperativa, e entre a cooperativa e o mercado, devido ao
processo de abertura de capital da Saskatchewan Wheat Pool.

Com a postura tranqüila, característica de um fazendeiro do “north west”, Mr.
Wiens explica que esta foi a decisão mais difícil de ser tomada dentro da “Pool”, envol-
vendo uma discussão com milhares de associados e mais do que isto, foi o mercado, na
Toronto Stock Exchange, o mais exigente player desta estratégia. Enquanto assistimos
uma fita de vídeo, com as entrevistas na TV do Sr. Larsen explicando para o público
porque a maior cooperativa canadense tinha tomado esta decisão, o Sr. Wiens ressalta
que somente este processo poderia ter possibilitado à “Pool” a continuidade de seu
caminho natural de crescimento e consolidação de sua liderança neste setor.

PPRROOGGRRAAMMA DA DE EE ESSTTUUDDOOS DS DOOS NS NEEGGÓÓCCIIOOS DS DO SO SIISSTTEEMMA AA AGGROIROINNDDUUSSTTRRIIAALLPROGRAMA DE ESTUDOS DOS NEGÓCIOS DO SISTEMA AGROINDUSTRIAL

VIII SEMINÁRIO INTERNACIONAL PENSA DE AGRIBUSINESS 1998



Neste momento, o assessor da presidência, Murray Bryck, um experiente
profissional, com mestrado em economia, me convidou a conhecer a Saskatchewan
Wheat Pool e tanto as razões como as conseqüências da tomada de decisão e da ino-
vação que é talvez uma das mais pretensiosas mudanças na estrutura organizacional
do cooperativismo mundial.

A cooperativa

AWheat Pool é a maior cooperativa de grãos do Canadá, formada por
cerca de 78.000 associados, com um faturamento anual de aproximada-
mente 4 bilhões de dólares. A cooperativa atua em cinco diferentes

setores do agribusiness: grãos, compra de insumos para os associados, processamento
de commodities agrícolas, negócios com gado e publicação de um jornal periódico
para os agricultores.

A cooperativa foi fundada em 1924, quando 45.725 produtores de trigo e grãos
de Saskatchewan assinaram contratos de vendas de grãos iniciando as atividades do
que hoje é a maior cooperativa de grãos do país. Sua sede é localizada em Regina, na
província de Saskatchewan, no Canadá.

A Wheat Pool incentiva e implanta programas de desenvolvimento agrícola,
promove seus produtos e serviços e mantém relações com outras cooperativas, asso-
ciações e governos. A cooperativa presta relevantes serviços aos produtores rurais do
oeste do Canadá, desde a assistência técnica e o apoio à produção até a edição de um
jornal periódico, o “The Western Producer”, com informações e análises específicas
do setor agroindustrial, que circula entre 96.000 produtores canadenses.

Esta empresa cooperativa participa do controle de várias empresas não-coo-
perativas em diversos ramos de negócios, desde operadoras de terminais marítimos e
de estocagem até processamento de grãos, óleos vegetais, produtos alimentícios,
entre outros.

Para possibilitar seu contínuo crescimento e sua adaptação aos mercados
globalizados, a cooperativa procedeu a um amplo processo de reestruturação com a
abertura de seu capital aos investidores, lançando diversos tipos de ações no mercado
de capitais para auxiliar seu processo de capitalização.

Esta estratégia é inovadora uma vez que o cooperativismo é uma forma de
organização baseada em fundamentos doutrinários específicos, como a liberdade de
entrada e saída na organização, a democracia e igualdade que são expressas no fato
de cada associado ter o direito de apenas um voto independente da sua participação
na sociedade ou ainda, devido as limitações de transferência das quotas-partes.
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Apesar da abertura de capital e desta estratégia, a cooperativa manteve-se de
acordo com os princípios doutrinários fundamentais do cooperativismo, nos quais cada
associado deve ter apenas um voto e o controle da empresa deve ser democrático. O
presente estudo de caso focaliza a motivação e o processo que culminou com a coopera-
tiva nos moldes de que ela é hoje.

Os negócios

Os negócios da Saskatchewan Wheat Pool – SWP estão integrados em
empresas inter-relacionadas no agribusiness, dividem-se em cinco áreas
principais, subordinadas a dois grupos de controle, estes são: o de

grãos, considerado o core de negócios da cooperativa, a venda de insumos para os
associados, o grupo agroindustrial e de alimentos, os negócios com gado e um grande
jornal periódico, de acordo com o organograma apresentado no anexo 1.

Os grãos são o principal negócio da cooperativa; esta recebe a produção de
seus associados em seus armazéns, prepara-os de acordo com as especificações de
qualidade e os comercializa no mercado interno do Canadá ou via exportação. A
maior infra-estrutura de comercialização de grãos do Canadá é da Wheat Pool. A
AgPro, empresa controlada pela SWP, opera 547 armazéns primários, seis plantas de
processamento de sementes e dois grandes terminais.

O setor de grãos representa aproximadamente 50% dos resultados financeiros
da cooperativa que, somados aos 16% de resultados advindos da venda de insumos
para os associados, totalizam perto de 2/3 dos resultados totais da SWP gerados no
Grain Group. O negócio de venda de insumos é responsável pela comercialização de
defensivos, fertilizantes, equipamentos e sementes. Há uma rede de 26 centros de
atendimento ao produtor chamados de farm service centers que incluem vários mistu-
radores de adubo.

O grupo industrial e de alimentos é responsável por 33% dos resultados da
SWP, sendo 29% advindos dos negócios com processamento e alimentos por meio de
uma série de empresas coligadas.

Estas empresas são: “CanAmera Foods”, que extrai, refina e embala óleos vege-
tais, com marca reconhecida dentro e fora do Canadá; “CSP Foods/Dawn Foods
Canada”, que atua no processamento e na distribuição de uma variada linha de produ-
tos de confeitaria; “Prairie Malt Limited”, que tem negócios com malte e cevada destina-
dos a exportação e comercialização com cervejarias; “Robin’s Foods Inc”., uma rede de
franquias de venda de produtos de confeitaria tipo donuts, que se estende por todo o
Canadá; “Pound-Marker Agventures Ltd.”, que opera com a produção de etanol inte-
grado com ração para animais; “InfraReady Products Ltd.”, que trata grãos por meio de
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altas temperaturas; e, por último, “Bioriginal Food & Science Corp”, responsável por
negócios de alimentos para a saúde.

A SWP opera desde 1944 na comercialização de gado, por meio de uma joint
venture com a Manitoba Pool Elevators, a Heartland Livestock Services, responsável
por 12 centros de comercialização. Isto representa perto de 4% do faturamento da
SWP. As publicações, que incluem um grande jornal, representam aproximadamente
apenas 1% dos resultados da cooperativa.

É possível visualizar, no anexo 2, as empresas nas quais a SWP tem participação
ou controle. Pode-se observar a diversificação de negócios nos quais a cooperativa
opera. Estes são gerenciados por meio de companhias com flexibilidade em cada uma
das áreas, mantendo o core de negócios nos grãos e a diversificação por meio de empre-
sas, sob controle do seu associado. Assim procedendo, a SWP impede uma dispersão de
foco nos negócios.

O Canadá é um grande exportador de grãos. O oeste detém perto de 80% das
melhores terras de cultivo do país, e a província de Saskatchewan no oeste canadense,
onde se localizam as atividades da SWP, é responsável pela produção e por expor-
tações de 55% do total de grãos exportados pelo Canadá, bem como de 38% das
exportações de oleaginosas, como soja, canola e girassol.

A SWP detém 57% do mercado de grãos na província de Saskatchewan e de
31% no oeste do Canadá, sendo a maior empresa de comercialização e armazenagem
de grãos. É importante notar que este setor sofreu um processo de concentração nos
últimos anos, sendo que o número de empresas caiu de 19 para 12, e o de armazéns
primários, de 2.910 para apenas 709, entre 1959 e 1995. 

A logística da cooperativa compreende terminais em terra e terminais por-
tuários no oeste, na Colúmbia Britânica, em Vancouver, e no leste, em Thunder Bay,
Ontário. As vendas e o faturamento com grãos passaram de $1,887,537,000 Cdn em
1991 para $2,931,683,000 Cdn em 1995, e para $3,008,750 Cdn1 em 1997, apresentan-
do um crescimento significativo de 59,403% no período.

A SWP pretende fechar perto de 100 antigas pequenas unidades de armazena-
mento nos próximos três anos e, em contrapartida, construir aproximadamente dez
novos modernos terminais em terra, para elevar sua capacidade de estocagem nos
próximos sete anos. Esta estratégia advém do entendimento do crescimento da
demanda mundial por grãos e da necessidade de ganhos em eficiência e qualidade de
grãos durante o processo, para manter sua competitividade.

A cooperativa também entendeu que para ser possível manter sua competitivi-
dade no mercado, é necessário, além de volume e distribuição, incrementar a quali-

6

PPRROOGGRRAAMMA DA DE EE ESSTTUUDDOOS DS DOOS NS NEEGGÓÓCCIIOOS DS DO SO SIISSTTEEMMA AA AGGROIROINNDDUUSSTTRRIIAALLPROGRAMA DE ESTUDOS DOS NEGÓCIOS DO SISTEMA AGROINDUSTRIAL

VIII SEMINÁRIO INTERNACIONAL PENSA DE AGRIBUSINESS 1998

1 A taxa de câmbio em maio de 1998 era de 1,44 dólares canadenses para 1 dólar americano.



7

dade do produto. Assim, a organização está desenvolvendo um serviço de atendimen-
to descentralizado, visando a uma maior integração com o associado, entendido como
seu cliente preferencial. 

Estas estruturas de atendimento, Divisão de Serviços de Campo, têm o objetivo
de prestar serviços de orientação tecnológica, desde a decisão do plantio até a escolha
de variedades que tenham maior aceitação do consumidor no mercado mundial de
grãos, bem como disponibilizar ao produtor serviços de orientação quanto a progra-
mas, informações e opções de mercado.

O produtor associado é suprido de todos os insumos necessários como ferti-
lizantes, defensivos, sementes melhoradas e máquinas e equipamentos para a lavoura.
O faturamento da cooperativa em 1991, na área de comercialização de insumos,
chegou a $206,505,000 Cdn, passando para $358,312,000 Cdn em 1995 e para
$539,363,000 Cdn em 1997, com um incremento de 161,18% em seis anos.

Os grãos passam dos armazéns primários para estruturas centralizadas, os termi-
nais em terra operados pela AgPro, empresa controlada pela cooperativa. Assim, há
condições de promover a homogeneização da qualidade do produto e desenvolver blends
próprios com os grãos, visando sempre satisfação das exigências dos consumidores.

Parte das exportações e das vendas domésticas de grãos é efetuada por uma
empresa do sistema da SWP, a XCAN Grain Pool Ltd. A empresa tem escritórios em
Vancouver, Londres, Hong Kong, Tóquio e Varsóvia, sendo uma das maiores exporta-
doras canadenses de canola, malte, cevada e aveia.

Acreditando no crescimento da demanda por grãos pelos países do oriente,
como China, Índia e Indonésia, e pelos tigres asiáticos, a SWP pretende investir em
um novo e moderno terminal portuário no oeste do Canadá que exigirá grande co-
nhecimento, logística, com investimentos próximos a $175,000,000 Cdn. 

A SWP acredita que seus investimentos no processamento de alimentos foram
uma das iniciativas mais significativas nos últimos anos. Esta diversificação foi estabe-
lecida por meio de empresas e alianças estratégicas de sucesso, como as joint ventures.
O processo iniciou-se com a produção de produtos alimentícios de panificação, aliada
a investimentos na Robin’s Food Inc., uma rede de franquias de venda de produtos
tipo donuts. Os negócios de processamento de alimentos são conduzidos por meio da
CSP Foods, uma divisão da cooperativa, e da Dawn Foods Canada, que é hoje uma
das maiores fabricantes e distribuidoras de produtos panificados no Canadá, com seis
plantas em funcionamento.

Estes produtos também são exportados para o Japão e distribuídos nos Estados
Unidos por meio de uma subsidiária, a AgPro U.S., com escritório em Ohio. A CSP
Foods supre 90% das necessidades de produtos da Robin’s Foods Inc., que conta com
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225 lojas em operação. Nos últimos cinco anos, houve uma expansão contínua das
franquias, representada pela abertura de 72 novas lojas da Robin’s Donuts. Estes negó-
cios movimentavam $188,296,000 Cdn em 1991, passando para $583,646,000 Cdn em
1995 e para $624,462,000 Cdn em 1997, um aumento significativo de 231,63% no
período. Os negócios com gado resumem-se a uma joint venture com a HeartLand
Livestock Services.

As estratégias

No Canadá, como em outros países, há a transformação de antigas políticas
protecionistas para a agricultura em um ambiente progressivamente mais desregula-
mentado e comercialmente livre. Estas mudanças também atingem os setores de pro-
dução no país e rapidamente emergem novas tecnologias que reduzem custos e que
incluem, em seu bojo, transformações no direito de propriedade, agricultura de pre-
cisão, avançados sistemas de produção, bem como uma rápida mudança devida ao
uso das highways de informação, por meio da Internet.

A vice-presidência de Planejamento de Desenvolvimento de Negócios da
cooperativa entende que, devido aos elevados custos de transporte de grãos das
pradarias do Canadá até os portos de exportações, as commodities agrícolas têm menor
rentabilidade, comprometendo estrategicamente os negócios da SWP. Assim, há uma
decisão de crescimento vertical para agregar valor à commodity agrícola. Este cresci-
mento dá-se não por meio da integração vertical na própria cooperativa, mas do con-
trole estratégico de outras empresas independentes que possam agregar valor às com-
modities no próprio país.

Deste modo, há o entendimento estratégico de que a cooperativa deva ter
capacidade de investimento, para proporcionar o controle de outras empresas que
sejam estratégicas para os interesses dos cooperados.

Assim, a SWP levantou a questão de como continuar competitiva, crescer em
face das mudanças de ambiente econômico e institucional, e continuar a agregar valor
ao produto.

O assessor da presidência da SWP, Murray Bryck, considera que para manter a
competitividade, no futuro serão requeridos significativos montantes de capital e
descreve que a SWP tinha esgotado suas fontes de recursos e a utilização de instru-
mentos de endividamento através do sistema bancário; estas fontes foram inclusive
consideradas inaceitáveis em termos de risco.

Em novembro de 1991, durante a reunião anual de delegados, foram discutidas
alternativas financeiras para a SWP. Em 1992, foram finalmente estabelecidos os
critérios de um novo arranjo financeiro, que deveria: a) prover a cooperativa de capi-
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tal sem requerer capitalizações por parte dos associados; b) estabelecer uma estrutura
de capital sem que houvesse peso excessivo do endividamento através do sistema
bancário; c) continuar como uma organização cooperativa de associação voluntária.

Durante 1993, as discussões tiveram continuidade, evoluindo para estudos a
respeito das alternativas existentes. Em 1994, os delegados da SWP votaram a favor
de uma reestruturação do capital da cooperativa, por meio da emissão de ações.

O aspecto fundamental era o plano consistir na emissão de dois tipos de ações:
as Classe A, com direito a voto, destinadas somente para os membros da cooperativa,
e as Classe B, sem direito a voto no processo de tomada de decisão da cooperativa,
destinadas à captação de recursos financeiros no mercado de capitais.

Este processo teve sucesso inicial devido, principalmente, a fatores como: a) os
associados foram consultados opinando sobre o processo; b) teve anuência no poder
legislativo do governo provincial; c) a performance financeira e de negócios da SWP era
muito satisfatória na época; d) as condições de mercado para o lançamento de ações
também eram muito favoráveis.

Em 1995, o plano foi aprovado pelo legislativo. No mesmo ano, era anunciado
que as ações Classe B seriam estabelecidas em $12 Cdn e as Classe A, em $25 Cdn.
Em 1996, foi iniciada a venda de ações. O sucesso foi grande e 305 milhões de dólares
canadenses em ações foram adquiridos dentro da cooperativa por 51.000 sócios, que
compraram grande parte das Classe B. Os empregados da cooperativa detiveram 4%
das ações.

Em 1996, foram lançados 12,8 milhões de ações Classe B na Toronto Stock
Exchange – TCE, no valor de 153 milhões de dólares canadenses. Nesse processo,
78% ficaram em poder dos associados da própria cooperativa. Após três meses, as
ações já estavam valendo $13,125 Cdn na TSE, ou seja, 9,37% a mais do que o preço
de seu lançamento.

As ações Classe A, com direito a voto no processo de tomada de decisão, foram
destinadas em números iguais somente para os associados da cooperativa. Isto permi-
tiu que o princípio de a cada homem um único voto permanecesse inalterado e, por-
tanto, que os princípios fundamentais do cooperativismo fossem resguardados.

Assim, a quota-parte de cada membro ativo foi convertida em uma ação Classe
A no valor de $25 Cdn, e o restante, em ações Classe B. O direito e a distribuição dos
direitos de decisão foram resguardados.

Este processo permitiu que a SWP anunciasse, em 1997, um ambicioso projeto
de investimento de $235,000,000 Cdn, que envolve um moderno terminal de grãos,
novos centros de serviços e, ao mesmo tempo, projetos em joint venture, envolvendo a
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operação de grãos nos EUA, México e na Polônia. Em 1998, a SWP lançou mais 5
milhões de ações a um preço de $20,64 Cdn cada. Em meados de 1997, foram pagos
$0,40 Cdn de dividendos por ação Classe B. As ações Classe A não têm direito a divi-
dendos, somente concedem direito ao voto.

Há um programa especial chamado de “AgShare Program” que possibilita que
proporcionalmente ao movimento de operações com a cooperativa, o associado receba
créditos que poderão ser convertidos em ações Classe B, como incentivo a operação,
volume, qualidade e fidelidade.

Essas ações são adquiridas pela cooperativa no mercado, provocando um movi-
mento de alta sempre que há grande fidelidade por parte dos associados, e não por via
de emissão de maneira a diluir o capital da cooperativa.

O programa ainda permite a conversão de bônus da “AgShare” em vantagens
para o produtor rural na empresa de telecomunicações Sasktel ou, ainda, em milhas
para viajar pela Air Canada. O bônus recebido no programa é proporcional às ope-
rações de cada membro com sua cooperativa, com base na terra plantada, na compra de
insumos na cooperativa, tamanho de propriedade, etc.

A cooperativa passou, então, a contar com uma arquitetura organizacional dife-
rente da tradicional, esquematizada no anexo 3.

Esta arquitetura da SWP permite que após o lançamento das ações de Classe B
no mercado, por meio da Toronto Stock Exchange; se há confiança na cooperativa as
ações são negociadas e capitalizam a empresa.

Conforme os resultados dos negócios da SWP, a empresa pode distribuir dividen-
dos tanto a associados quanto aos investidores, valorizando mais as ações no mercado,
inclusive criando condições para novas emissões e, portanto, mais investimentos.

Esta situação é um incentivo ao associado para que este preserve sua empresa e
se interesse pelo bom desempenho da mesma.

Neste esquema, pode-se perceber as vantagens da abertura de capital da SWP
quanto ao monitoramento da empresa. Enquanto o direito de decisão e voto é do pro-
dutor associado ativo, o mercado age como monitor dessas atividades.

Não havendo eficiência na empresa, por problemas de gestão, qualidade ou ou-
tros motivos, há desconfiança do mercado, os investidores se desfazem das ações e os
preços são reduzidos, e o próprio produtor associado perde capital por ser detentor de
ações Classe B. Na situação inversa, o mercado ganha e o produtor associado também,
de forma que esta situação é um incentivo a suas atividades, desde a produção até o
monitoramento da empresa.
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Por outro lado, o risco do negócio é diluído por um grande número de investi-
dores e o custo do capital para a cooperativa pode ser mais barato do que em uma
situação de exclusivo endividamento pelo sistema bancário, como foi considerado
pela própria cooperativa durante os debates preliminares. Hoje, há quatro fontes bási-
cas de capitalização para a cooperativa: seus resultados, a capitalização efetuada pelos
associados, a emissão de ações e, por fim, os empréstimos bancários.

Segundo sua Divisão de Pesquisa e Política Econômica, houve, comparativa-
mente, uma significativa redução nos custos de capital para a SWP, devido ao
estabelecimento dessas fontes alternativas de financiamento.

Este esquema vem funcionando com sucesso desde 1996, e a cooperativa man-
tém-se em crescimento, incrementando sua competitividade frente a outras poderosas
empresas transnacionais.

As finanças

É necessário expor algumas informações financeiras da cooperativa. Nos ane-
xos 4 e 5, é possível visualizar a evolução dos parâmetros como os ativos fixos, débitos
de longo prazo, receitas e a liquidez corrente de 1991 a 1996.

Verifica-se, nestes anexos de 4 a 6, a mudança dos índices financeiros escolhi-
dos a partir de 1994, quando há praticamente uma estabilidade da liquidez corrente,
crescimento das receitas e dos investimentos em ativos fixos, aliados a um decréscimo
dos débitos de longo prazo da cooperativa.

O custo do capital de terceiros para a cooperativa foi de 4.65% a 6.60% de juros
ao ano em 1997, menores que o nível de 6.25% a 7.34% ao ano em 1996. O custo do
capital próprio pode ser mensurado de acordo com o retorno das ações, há o paga-
mento de aproximadamente 3% de dividendos ao ano. O lucro das ações foi de 15,2%
ao ano em 1997 e 18,3% em 1996 para os investidores. Este lucro é definido como os
dividendos pagos às ações de classe B mais a diferença entre o valor da ação na aber-
tura e no fechamento do mercado pelo valor da abertura. Representando o ganho
total para o investidor no período considerado (ano fiscal).

Estes números significam que o custo médio ponderado do capital para a coope-
rativa estava situado em torno de 5% ao ano. O cálculo é efetuado com as médias das
taxas de juros declaradas pela cooperativa e com a proporção entre os exigíveis, de
curto e longo prazo, e o capital próprio representado pelas ações de Classe B – as ações
de Classe A são apenas 0,2% do total de capitalização.

Verifica-se uma redução de juros nos anos em que ocorre a abertura de capital,
passando da média de 6.8% aa em 1996 para 5.6% aa em 1997.
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Segundo entrevistas realizadas, este grau de queda nas taxas de juros é atribuído
ao processo de abertura de capital. Portanto em decorrência, também, da mudança na
forma de governança financeira da empresa.

Discussão

Oprocesso de abertura de capital da SWP completou-se após cinco anos
de lenta transformação em empreendimento aberto aos investidores, o
que exigiu todo um cuidado com a transparência dos critérios e con-

dução de um amplo esforço educacional de seu cooperado.

Na ótica da SWP, o processo de abertura de capital foi muito bom para a efi-
ciência empresarial da cooperativa. Sob a ótica da cooperativa, as vantagens desta
estratégia financeira está no fato de que a empresa continua sendo organizada de acor-
do com os princípios doutrinários do cooperativismo, ou seja, o princípio democrático
de a cada homem um único voto.

Deste modo, a direção e as estratégias da empresa são formuladas apenas por
produtores associados, evitando interferências externas de não-membros, apesar de
haver uma pressão recente dos acionistas para também participarem das estruturas de
decisão da cooperativa.

O segundo ponto levantado pelo conselho é que a SWP ganhou uma base exce-
lente de financiamento para seus investimentos, apresentando-se como alternativa às
estruturas de empréstimos bancários e de capitalização efetuada pelos seus associados.
Hoje, a cooperativa possui uma ampla gama de possibilidades para capitalizar-se.

Esse sistema também permite que o associado adquira ações Classe B e tenha,
portanto, um relacionamento diferente com sua empresa, isto é, na qualidade de
investidor. Para os investidores privados não-membros, é possível investir em um dos
maiores negócios do agribusiness canadense, obtendo retornos com seus resultados. 

O sucesso desta empreita esteve associado à eficiente condução do processo de
discussão interna na cooperativa, e também ao reconhecimento do mercado quanto à
excelência dos negócios e da direção da SWP.

Estrategicamente, foram colocadas aos investidores todas as informações que
mostram o crescimento da demanda mundial de grãos, em decorrência do aumento
tanto da população quanto da renda; a experiência do produtor canadense de grãos,
que detém hoje tecnologia e capital humano suficiente para fazer frente a este am-
biente de mercado; e a localização privilegiada do oeste do Canadá frente a alguns
dos grandes mercados emergentes para os grãos, como o sudeste asiático e a China.
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Também foi mostrada aos investidores a estratégia de concentração da SWP
nos negócios com grãos, que são seu core, em paralelo a uma bem montada malha de
alianças estratégicas para a comercialização e a agregação de valor a seus produtos,
possibilitando a expansão das atividades da SWP por todo o sistema agroindustrial,
verticalizando suas atividades por meio de empresas não-cooperativas autônomas e
flexíveis.

Houve, portanto, garantia de sucesso interno para seus associados, e externo, de-
vido ao reconhecimento do investidor e do mercado quanto à excelência de negócios.

A cooperativa percebeu que seu crescimento baseado em uma estrutura de
empréstimos bancários seria insustentável pela ascensão dos custos desta estratégia.
Esta constatação foi o que levou a direção a optar, em 1992, por um processo de dis-
cussão de alternativas de capitalização da empresa e novas formas de relacionamento
contratual com os seus associados.

Estas mudanças são um reflexo da história de negócios da SWP, que mostra o
estabelecimento de várias alianças estratégicas e o incremento na especialização em
seu centro de expertise – seus negócios com os grãos. 

Deve-se notar algumas particularidades importantes. A primeira é que, quando
os índices financeiros começaram a mostrar desempenho não-satisfatório para a
cooperativa, imediatamente iniciou-se um processo de discussão e busca de alternati-
vas. E a segunda, que enquanto este processo se consolidava na direção da abertura
do capital da cooperativa, os índices financeiros já mostravam desempenho diferente,
e é isto que proporcionou a credibilidade suficiente para a modificação nas suas
relações contratuais.

O que mostra este estudo de caso é que este esquema de arquitetura organiza-
cional proporciona, para a cooperativa, um monitoramento exercido por parte dos
investidores. Assim, se os negócios ou a gestão não evoluem de acordo com o espera-
do, o valor da empresa decresce e o próprio mercado vai alertá-la e exigir mudanças
em seu direcionamento, desenvolvendo a autogestão monitorada pelo mercado e não
apenas pelos cooperados associados. 

Em geral o cooperado pode ter uma ação de oportunismo contratual pelo fato
de ser proprietário e usuário da mesma empresa e, freqüentemente, objetivar seu
próprio bem-estar em detrimento da eficiência da cooperativa. O esquema de moni-
toramento pelo mercado não favorece atitudes deste tipo, que se percebidas, refletem-
se rapidamente nas cotações das ações influenciando todo o sistema.

Na relação entre o associado e a cooperativa, percebe-se que o fato de haver
ações Classe B gerando dividendos aos cooperados se os negócios tiverem sucesso,
bem como o “AgShare Program”, no qual o associado recebe créditos convertidos em
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ações na proporção de suas atividades com a cooperativa, estimula o incentivo ao
associado.

Este incentivo, possivelmente, reduz os oportunismos e os custos, elevando a
eficiência da empresa pelo incremento das quantidade e qualidade produzidas pelos
seus associados e a preferência de operação com a SWP.

Portanto, esta arquitetura organizacional permite, sob a ótica dos contratos, um
custo de transação menor e, por outro lado, sob o ponto de vista do agenciamento,
uma melhora de eficiência devida ao aparecimento de novas estruturas de monitora-
mento das relações, por meio do mercado, e de incentivo pela cooperativa – princi-
pal – às atitudes dos associados – agentes.

Ainda aqui, é importante discutir que a relação entre o associado e a sua coo-
perativa pode ser analisada por várias vias, isto é, o associado como investidor inte-
ressado nos lucros e no desempenho da cooperativa, e por outro lado, da empresa
cooperativa como principal interessada em incentivar os associados a produzir em
quantidade e qualidade necessárias aos negócios da empresa cooperativada.

Em todas estas relações, existem custos de incentivos e monitoramento. É inte-
ressante notar que a arquitetura organizacional advinda da abertura de capital con-
segue equacionar de forma aparentemente eficiente estes custos, proporcionando
incentivos ao melhor desempenho da empresa, discutindo as estratégias da cooperati-
va associadas às relações de monitoramento e incentivo. 

Ainda um último aspecto refere-se ao fato de que possivelmente este esquema
de abertura de capital está relacionado à não-modificação da distribuição de direitos
de propriedade na cooperativa, bem como à substantiva modificação nos direitos ao
resíduo das operações na distribuição de dividendos. 

Por outro lado há um esforço dos acionistas não associados em participar com
representantes do conselho da cooperativa. Neste caso esta estratégia de abertura de
capital não garantiria a manutenção do poder de decisão em mãos unicamente dos
cooperados e poderia significar um afastamento da cooperativa de suas origens
doutrinárias.

Questões
1. Considerando a SWP como uma empresa cooperativa, onde cada associado

tem apenas um voto e a distribuição dos resultados é proporcional as atividades de
cada associado para com a sua cooperativa, este processo de abertura de capital repre-
senta uma ameaça ou uma nova perspectiva?
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2. O processo de abertura de capital da empresa cooperativa foi uma decisão
difícil para o conselho da cooperativa quando este analisou os impactos de tal medida.
Deve-se considerar que haverão problemas futuros devido a uma provável perda de
poder na cooperativa? Como você classifica esta situação para a cooperativa e seus
associados?

3. As relações contratuais entre a cooperativa e seus associados se modificaram
de maneira profunda com este processo. Estas modificações foram benéficas? Quais
foram os principais pontos positivos desta medida? Quais foram os principais pontos
negativos destas medidas? Considerando os custos e os benefícios da implementação
de uma modificação deste porte para a empresa cooperativa, você considera que esta
foi adequada para a cooperativa? Por quê?

4. A SWP tem o controle ou a participação em várias empresas não cooperati-
vas. Por que abrir o capital da própria cooperativa e não das empresas controladas
pela SWP? Esta não seria uma maneira mais eficiente para manter os princípios da
cooperativa? Por quê? 

5. Para as cooperativas brasileiras esta estratégia poderia ser uma solução para
os problemas de capitalização e de relações entre a cooperativa e seus associados?
Você considera que poderá haver soluções alternativas para incrementar a eficiência
das relações contratuais entre o associado e a sua cooperativa? 

Notas teóricas e para uso educacional

Este estudo de caso poderá ser utilizado como apoio em seminários, cursos de
especialização, MBA, e nas disciplinas de economia das organizações nos cursos de
economia e administração, para ilustrar e auxiliar o entendimento quanto as relações
contratuais no inside das firmas, e determinadas pelas estratégias das empresas.

Dois conceitos devem ser explorados, aquele quanto aos custos de transação,
entendidos como os custos “ex-ante” e “ex-post” ao estabelecimento de uma relação
contratual, incluindo não só a elaboração e a determinação de um contrato, como
também os custos de monitoramento e acompanhamento destas relações. O outro
conceito importante refere-se aos custos de agenciamento agency que são aqueles refe-
rentes aos incentivos e monitoramento das relações de um ator econômico – chamado
de agente - quando este está desempenhando funções de interesse direto de outro ator
– chamado de principal.

Estes conceitos estão expostos de modo teórico em WILLIAMSON e em MIL-
GROM e ROBERTS, e ainda estão claramente aplicados ao caso das cooperativas em
BIALOSKORSKI, na literatura indicada.
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Anexo 1

Organograma do sistema da Wheat Pool
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Anexo 2

Diagrama de relações e controle de empresas da SWP
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Anexo 3

Esquema da abertura de capital da Saskatchewan Wheat Pool

➣ Se a Cooperativa é eficiente as ações se valorizam, há maior monitoramento, por parte dos

investidores, e incentivos para os associados.

➣ Se a Cooperativa não obtém sucesso em suas estratégias, as ações desvalorizam e mostram

a necessidade de mudanças na gestão, para os associados e para os investidores.
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Anexo 4

Informações financeiras, evolução dos ativos fixos, passivos de longo prazo e
resultados da Saskatchewan Wheat Pool de 1991 a 1995
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Anexo 6

Dados selecionados e indicadores financeiros da Saskatchewan Wheat Pool,
para o período de 1994 a 1996, em milhares de Dólares Canadenses.

Ano e Análise Horizontal 1994 % 1995 % 1996 %

Ativo Circulante – AC 740,757 66.5 871,058 69.0 772,911 64.2

Realizável a Longo Prazo * * *

Ativo Fixo – AT 372,004 33.4 391,222 30.9 430,907 35.8

Passivo Circulante – PC 607,468 54.6 718,603 56.9 647,632 53.8

Exigível de Longo Prazo – ELP 100,932 9.0 99,977 7.9 86,948 7.2

Patrimônio Líquido – PL 404,361 36.3 443,700 35.1 469,238 38.9

Passivo Total – PT 1,112,761 * 1,262,280 * 1,203,818 *

Receita Bruta 3,064,295 * 3,915,115 * 4,113,241 *

Rentabilidade (Lucro/PL) 7.69% * 7.34% * 10.30% *

Endividamento (Exigíveis/PT) 63.6% * 64.8% * 61.0% *

Relação PL/(ELP+PL) 0.80 * 0.81 * 0.84 *

Liquidez Corrente (AC/PC) 1.23 * 1.21 * 1.20 *

Fonte: Saskatchewan Wheat Pool, 1996

Anexo 5

Evolução do índice de liquidez corrente da Saskatchewan Wheat Pool de 1991 a 1996
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