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A questão colocada aqui é a de que em determinadas situações de imperfeições de
mercado, e dependente das plantas industriais, a cooperação pode ser uma

forma eficiente de coordenação, inclusive substituindo a própria coordenação
de mercado. (...) Deste modo, parece ser a imperfeição dos mercados um
fator determinante para o aparecimento das formas de cooperação (..)1.

Para possibilitar o crescimento da planta da empresa agropecuária
cooperativa visando a sua eficiência, adaptação, e o sucesso

em um mundo de concorrência e abertura comercial, deverá haver a
participação do capital financeiro de risco, neste processo de inversões, e

a moderna empresa cooperativa deverá estar aberta a este fluxo de capitais.
Bialoskorski, 1997

Cenário 1. É 1963. Geraldo Diniz Junqueira, próspero agricultor em Orlândia,
decide reunir os produtores da região e formar uma cooperativa. Os ventos sopram a
seu favor: o crédito é acessível, o mercado é pouco disciplinado, os instrumentos de
comercialização são escassos e ineficientes. Para a obtenção de melhores condições de
preço a saída é agrupar a produção comercializável e oferecê-la em volumes mais signi-
ficativos aos mercados. A associação cooperativista permitiria igualmente a transferência
de tecnologias agrícolas com maior eficiência, o que tornava-se uma necessidade pre-
mente com o início do cultivo da soja naquela região. Além disto, o Brasil desponta
como um futuro grande produtor da oleaginosa. São 369 mil hectares plantados com a
produção de 850 mil toneladas de soja. Há muito por fazer.

Foi embuído de um espírito de modernidade que Geraldo Diniz Junqueira fundou,
em 28 de fevereiro daquele mesmo ano, a Cooperativa dos Agricultores da Região de
Orlândia, Carol. Com 59 cooperados, a Carol iniciou as suas atividades na comercializa-
ção de algodão para, na década seguinte, ser o principal precursor da soja na região.

Cenário 2. As projeções realizadas pelos entusiastas da soja há duas décadas
atrás se confirmaram: a colheita de 30,5 milhões de toneladas de soja na safra 97/98
posiciona o país como 2º maior produtor mundial, atrás apenas dos Estados Unidos
com 74 milhões de toneladas. No âmbito internacional, o país figura como maior expor-
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tador de soja e subprodutos. Em 1997, as receitas cambiais advindas das exportações do
complexo soja atingiram US$ 5,7 bilhões, colocando-o em primeiro lugar na pauta de
exportações brasileiras.

Através da soja a agricultura brasileira modernizou-se. Expandiu a sua fronteira agrí-
cola para as regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Criou cidades, levou para o interior a
agroindústria de oleaginosas e de carnes, deu suporte fundamental ao desenvolvimento de
uma avicultura e suinocultura importantes e competitivas internacionalmente e contribuiu
decisivamente para a tecnificação da agricultura brasileira. Foi a salvação da lavoura.

Não obstante, a agricultura padece. O endividamento dos produtores rurais
atingiu R$ 7,5 bilhões em 1995, levando o Banco do Brasil a fechar as torneiras do
crédito rural. Com fácil acesso a fontes de financiamento internacionais, tradings e esma-
gadoras firmaram-se como concorrentes das cooperativas no fornecimento de crédito e
comercialização do produto. Após o advento do Plano Real em julho de 1994, as empre-
sas menos eficientes sucumbiram, levando a um rápido processo de concentração indus-
trial. Em 1997, quatro grandes multinacionais detinham 43% da capacidade instalada de
processamento de soja.

Este processo de concentração setorial vem afetando negativamente várias
cooperativas. Enfrentando sérios problemas financeiros, a Carol indaga sobre o seu
futuro. Como competir com empresas de grande porte na busca por fontes de financia-
mento? Como sobreviver em um mercado altamente competitivo e globalizado? Existe
um diferencial cooperativo na comercialização da soja?

Para enfrentar a concorrência, a Carol estuda a ampliação da capacidade de
esmagamento da sua unidade industrial localizada em São Joaquim da Barra, em São
Paulo, das atuais 150 mil toneladas para 250 mil toneladas/ano. Na visão dos dirigentes
da cooperativa, o aumento de escala levará a um ganho de competitividade, gerando
condições para a permanência da Carol no mercado.

O sistema agroindustrial da soja no Brasil

Da semente ao grão

Desde os primeiros plantios comerciais na década de 50 até hoje, a soja
foi a cultura anual de maior expansão no país. Inicialmente cultivada
em rotação com o trigo com a finalidade de garantir uma remuneração

extra ao produtor gaúcho, a rentabilidade proporcionada pela soja conquistou produ-
tores de todo Sul e Sudeste. Em meados de 70 a cultura da soja expandiu-se rumo à
região Centro-Oeste para, nas décadas seguintes, ocupar as regiões Norte e Nordeste.
Hoje a soja desponta como estrela de primeira grandeza na agricultura brasileira: seus
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12 milhões de hectares cultivados ocupam 38% da área plantada com culturas de
verão no Brasil. O gráfico 1 mostra a evolução da área e produção de soja no Brasil
desde 1970. Nestas três décadas, a produção de soja passou de 2 milhões para 30 mi-
lhões de toneladas.

A distribuição regional da produção variou consideravelmente nos últimos vinte
anos. Na safra 76/77, cerca de 87% da produção brasileira originava-se da região Sul do
país. Somente o Rio Grande do Sul foi responsável por 45% das 11,2 milhões de
toneladas produzidas naquela safra (gráfico 2). À época, o plantio de soja era fomentado
principalmente pelas cooperativas gaúchas que, funcionando como um braço governa-
mental, eram responsáveis tanto pela difusão de tecnologia quanto pelo financiamento
agrícola. A aliança governo-cooperativas iniciada a partir da década de 60 contribuiu
decisivamente para a expansão da soja no Brasil.

Mas foi em 1973 que a febre da soja tomou conta dos agricultores brasileiros. A
quebra da safra nos Estados Unidos em decorrência de uma enchente no rio Mississipi
aliada à redução na produção de anchovas no Peru reduziram sensivelmente a oferta de
proteínas, levando os preços da soja no mercado internacional a patamares jamais ima-
ginados. O entusiasmo pela soja tornou-se tão grande que, em 1974, a cooperativa
Cotrijuí reuniu um grupo de 117 curiosos, dentre os quais 54 agricultores gaúchos, e fre-
tou um vôo para os Estados Unidos no intuito de conhecer de perto as tecnologias ame-
ricanas. Além das propriedades rurais, a missão brasileira visitou a bolsa de Chicago
(CBOT), meca das transações envolvendo a soja. Ali aprenderam os modernos instru-
mentos de comercialização agrícola e os determinantes de oferta e demanda na formação
do preço da soja. Em segundos aqueles agricultores se deram conta de que começavam a
participar de um mercado sem fronteiras e que ali nascia o agribusiness brasileiro da soja.

Promotora do crescimento da sojicultura em todos os sentidos, as cooperativas
difundiram tecnologias agrícolas de correção de solos do cerrado, permitindo que fos-
sem ocupadas vastas extensões de terras no planalto central do país. Esta ocupação foi
realizada predominantemente por gaúchos que trocaram as suas propriedades no Rio
Grande do Sul por áreas maiores na região de cerrados, movidos pelo boom dos preços
em 1973.

Esta movimentação rumo ao oeste não foi acompanhada pelo deslocamento físico
das cooperativas sulinas. O modelo produtivo que nascia no Centro-Oeste distanciava-
se daquele desenvolvido no sul do país. Diferentemente dos minifúndios do Rio Grande
do Sul e seus estados vizinhos, as grandes propriedades da nova fronteira agrícola garan-
tiram aos produtores um maior poder de barganha na comercialização da safra. A tec-
nologia antes difundida pelos agrônomos das cooperativas passou a ser obtida direta-
mente do Centro de Pesquisa do Cerrado que a Embrapa criou na região. Ademais, o
crescimento descontrolado do parque industrial esmagador tornou o mercado ampla-
mente comprador. Ávidos pelos grãos de ouro, corretores e empresas se deslocavam
para o interior em uma acirrada competição.
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O crescimento da oferta de soja nos cerrados levou à implantação de esma-
gadoras na região, seguida da instalação de indústrias processadoras de suínos e aves
que beneficiavam-se da proximidade da matéria-prima. O fluxo crescente ao Centro-
Oeste continuava. As terras do cerrado tornavam-se caras, empurrando os des-
bravadores mais ao Norte. Foi assim que, na década de 80, se iniciou a ocupação de
Barreiras na Bahia.

Somente a partir de 1990 foram atingidas as últimas fronteiras ao norte do
Brasil: a região de Balsas no Maranhão e o sudoeste do Piauí. Plantios incipientes
estão surgindo ainda em Tocantins, no Acre, em Rondônia, no Pará e no sul da
Amazônia.

Vinte anos se passaram desde que a soja iniciou a sua marcha no Brasil. O
cenário produtivo alterou-se substancialmente: hoje, a região sul do país responde por
46% da oferta brasileira. O Centro-Oeste desponta com 39% deste total, com possibili-
dades de incremento nos próximos anos. As regiões Norte e Nordeste já somam 5% da
produção brasileira, quase o mesmo percentual que a região Sudeste ocupava há duas
décadas atrás (gráfico 3).

O futuro ainda brilha para a soja no Brasil. O país possui extensas áreas
agricultáveis hoje tomadas por uma pecuária de baixa produtividade, que tende a ser
deslocada por atividades mais rentáveis. Adiciona-se a isto as áreas passíveis de irrigação
no semi-árido nordestino e facilmente se obtém 12 milhões de hectares adicionais para,
em um futuro não muito distante, dobrar-se a produção de soja.

Evolução da indústria processadora no Brasil

A implantação da indústria de soja no Brasil deu-se na década de 50. A
primeira esmagadora, Incobrasa, foi instalada no município de Canoas, Rio Grande
do Sul, em 1951. Sucederam-se a Igol em 1955 e a Samrig (Grupo Bunge) em 1958.
Até 1970 estas esmagadoras processavam apenas 1 milhão de toneladas de soja. Em
1974 o esmagamento saltou para 4 milhões de toneladas. De 1974 até 1977 o processa-
mento aumentou paralelamente ao incremento da capacidade instalada. A partir de
então a expansão industrial ultrapassou a produção de grão, estimulada pelos fluxos
financeiros que garantiam recursos baratos para investimentos em capital fixo. Os
incentivos governamentais eram baseados em financiamentos de longo-prazo do
ICMS a taxas de juros nominais baixas e sem correção monetária que, em um am-
biente de inflação alta, resultavam em um débito próximo a zero para com o Estado.
O Governo, através do BNDES, também financiou investimentos a taxas de juros
negativas. Ceval, Sadia, Incobrasa, Granosul, Olvepar, Matosul e Speraphico são al-
guns exemplos de esmagadores que surgiram em decorrência destas políticas públicas.
Assim, no início da década de 80, a capacidade instalada de esmagamento atingiu
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26,5 milhões de toneladas, muito aquém da oferta da oleaginosa de 12,8 milhões de
toneladas (gráfico 4).

Os incentivos fiscais e financeiros patrocinados pelo Governo aliados às altas
taxas de inflação e de juros internos geravam resultados não operacionais que artificial-
mente subsidiaram a indústria e que, em uma grande extensão, ofuscaram os aspectos
operacionais do negócio levando a um crescimento indisciplinado e subeficiente da
capacidade de esmagamento no Brasil.

O crescimento desordenado levou à instalação de uma capacidade de esmaga-
mento superdimensionada formada por plantas industriais de tamanho subótimo e mal
localizadas em relação às regiões produtoras e aos portos. Este fato é evidenciado hoje
pelo desequilíbrio na relação entre a produção de soja e a capacidade de esmagamento
por região (tabela 1).

O desequilíbrio entre produção e capacidade de processamento chegou a tal
ponto que, na safra 96/97, para uma capacidade instalada de 35,4 milhões de
toneladas, esmagou-se 17,6 milhões de toneladas de soja na safra 96/97, gerando uma
ociosidade de 50%.

Este nível de capacidade ociosa foi um dos fatores determinantes do processo
de concentração que o setor passou a enfrentar a partir de 1990. Além das baixas
margens operacionais decorrentes de preços internacionais deprimidos, os altos cus-
tos logísticos e tributários começaram a exercer pressão sobre os resultados das
indústrias. Com a reforma econômica em julho de 1994, os ganhos não operacionais
das esmagadoras foram diminuindo ao mesmo tempo em que as ineficiências opera-
cionais até então encobertas pela inflação eram desvendadas. Se no passado os incen-
tivos de ICMS chegavam a representar até US$ 30,00 por tonelada e os ganhos com
arbitragens financeiras geravam cerca de US$ 15,00/ton, a desoneração fiscal sobre
as exportações em setembro de 1996 e a estabilização da moeda levaram as indús-
trias menos eficientes a enfrentarem dificuldades crescentes para permanecer no
negócio.

As empresas com maior fôlego financeiro, caso típico das grandes esmagadoras
instaladas no país, aproveitaram as oportunidades e foram às compras.

O processo foi desencadeado em 1996 com a compra da Anderson Clayton,
esmagadora pertencente à multinacional Gessy Lever, pela Coinbra, do grupo Louis
Dreyfus. No ano seguinte a Cargill absorveu a Matosul e a Bunge adquiriu a Incobrasa e
a Ceval. A última operação envolveu a compra das quatro fábricas da Sadia pela multi-
nacional americana Archer-Daniel Midland (ADM).

Este processo de concentração que vem ocorrendo no Brasil segue um padrão
semelhante ao desenrolado nos Estados Unidos e também na Europa. Nestes mercados,
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a comercialização e processamento de oleaginosas estão nas mãos de quatro grandes
esmagadoras: ADM, Bunge, Cargill e Dreyfus. Em 1997 estas empresas possuíam 43%
da capacidade instalada de processamento de soja no Brasil (gráfico 5).

Nos últimos vinte anos o perfil das unidades esmagadoras também alterou-se
substancialmente. Em 1977 predominavam plantas industriais de pequeno porte.
Aproximadamente 46% das plantas possuíam uma capacidade de esmagamento infe-
rior a 600 toneladas por dia enquanto que somente em 22,37% das indústrias a
capacidade instalada superava 1.500 toneladas/dia. Em 1997 plantas com esta capaci-
dade já somavam 51%. As unidades fabris cujo esmagamento não atingia 600
toneladas/dia perfaziam apenas 10,05% da totalidade das plantas existentes neste ano
(tabela 2).

Economia da agroindústria da soja

O complexo agroindustrial da soja assumiu tal importância na economia do
país nos últimos anos que poucos setores do agribusiness brasileiro conseguem
ofuscá-lo. Foram US$ 5,7 bilhões de receitas com a exportação de soja e subprodu-
tos, 10,7% da pauta da balança comercial brasileira em 1997. Foram 3 milhões de
aves e 11 milhões de suínos alimentados com farelo de soja na safra 96/97, além de
2,6 milhões de litros de óleo colocados nas mesas de 160 milhões de brasileiros
(organograma 1).

A desoneração do ICMS sobre as exportações em 1996 levou, no ano seguinte,
ao embarque de 4 milhões de toneladas de soja em grão que seriam outrora destinadas
ao esmagamento.

Estimulados pelas maiores cotações da história, os agricultores brasileiros incre-
mentaram em 6% a área de soja na safra 97/98 com a produção recorde de 31 milhões
de toneladas do grão. Os 12 milhões de hectares plantados nesta safra colocam a soja
como detentora da maior área plantada no Brasil com a mesma cultura anual.

De ponta a ponta os agentes deste complexo mostram o quanto o setor é ágil,
dinâmico e moderno. As mudanças com que se deparam são apenas o combustível gera-
dor de novas oportunidades.

No entanto, a intrepidez destes agentes não foi capaz de solucionar um velho
problema que reduz a competitividade de todo o sistema agroindustrial da soja: a infra-
estrutura inadequada para o escoamento da produção agrícola.

No Brasil, cerca de 67% do transporte de soja e subprodutos é realizado através
de rodovias, contra 16% nos Estados Unidos. Além disto, a oferta de fretes ficou
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pequena para fazer frente aos rápidos incrementos da produção agrícola. O frete
médio da soja até o porto é de US$ 37,00 por tonelada de soja, contra US$ 17,00/ton
na Argentina e US$ 15,00/ton nos Estados Unidos. Estes diferenciais de frete termi-
nam por minar as vantagens competitivas do agrossistema da soja no Brasil. Ademais,
geram descontos significativos no preço da soja pago ao produtor, que acaba prejudi-
cando aqueles agricultores cujas propriedades situem-se mais distantes dos portos ou
de hidrovias.

O mapa anexo mostra as principais vias de escoamento de soja utilizadas como
alternativa ao transporte rodoviário. Ainda incipientes, estes novos corredores de expor-
tação deverão substituir paulatinamente o transporte rodoviário2.

A primeira alternativa consiste na Hidrovia Tietê-Paraná. O tramo norte da
hidrovia traz soja do sul de Goiás à região central de São Paulo através do rio Tietê.
Normalmente, esta soja segue para o porto de Santos por ferrovia. O tramo sul trans-
porta soja do Paraguai e do oeste do Paraná para os terminais hidro-ferroviários situa-
dos à oeste de São Paulo. Em 1997 foram transportadas 750 mil toneladas de soja e
farelo por esta hidrovia. A soja oriunda de Jataí, sudoeste de Goiás, chega a Santos ao
custo de US$ 32,80/ton, contra US$ 38,00/ton pelo sistema rodoviário.

A soja produzida ao norte de Cuiabá é embarcada em Cáceres e escoada
através da Hidrovia Paraná-Paraguai. Em 1997 transportou-se 172 mil toneladas de
soja por este corredor, ao custo de US$ 60,00/ton entre Sorriso a Nueva Palmira con-
tra US$ 63,00/ton cobrados pelo transporte rodoviário na via de escoamento alterna-
tiva que une Sorriso a Santos. Distante 730 km ao sul de Cáceres, Ladário recebe soja
do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Bolívia. A hidrovia Paraná-Paraguai trans-
porta ainda a soja produzida no sudoeste do Paraguai.

A terceira via de escoamento liga Porto Velho ao porto fluvial de Itacoatiara
através da Hidrovia Madeira-Amazonas. Em 1997, 320 mil toneladas originadas no
extremo-oeste do Mato Grosso foram transportadas por esta via, também denomina-
da Corredor Noroeste. A alternativa a este corredor é o transporte rodoviário até o
porto de Paranaguá, ao custo de US$ 62,00/ton, 16% acima do custo do transporte
pela hidrovia. O Corredor Noroeste deverá estimular a produção de soja nas novas
fronteiras potenciais de Rondônia, Sul do Amazonas, Acre e Rondônia.

A Hidrovia Mortes-Araguaia em associação com a Ferrovia Carajás (CVRD) for-
mam o denominado Corredor Centro-Norte. A área de produção de soja sob influência
deste corredor compreende a região leste do Mato Grosso e a região de Balsas, no
Maranhão. A hidrovia deverá captar ainda a produção de áreas de fronteira, como
Tocantins e Pará. O transporte através deste sistema ainda é incipiente, não permitindo
comparações com rotas alternativas. 
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Do Mato Grosso, a soja pode ser escoada até o porto de Santos pela Ferrovia No-
voeste. Pouco utilizada para o transporte de granéis agrícolas, esta ferrovia é a alternati-
va mais barata entre Campo Grande e Santos. O custo da tonelada transportada é de
US$ 26,50, contra US$ 35,00/ton pela rodovia e US$ 31,00/ton utilizando-se a Hidrovia
Paraná-Paraguai.

Finalmente, a ferrovia Centro-Atlântica é uma alternativa de escoamento para a
soja produzida no Triângulo Mineiro e no sul de Goiás. De Uberlândia o grão segue
até o porto de Vitória ao custo de US$ 30,00/ton. Utilizando-se o transporte
rodoviário este frete seria de aproximadamente US$ 37,00/ton.

Carol: passado e futuro

A cooperativa

ACarol é a maior cooperativa de grãos do Estado de São Paulo, reunindo
cerca de 2.000 cooperados com propriedades localizadas ao norte do Esta-
do de São Paulo, no Triângulo Mineiro e ao sul de Goiás. Aproximada-

mente 56% dos cooperados possuem propriedades de médio e grande porte (gráfico 6). A
região de captação da cooperativa corresponde a uma capacidade estática superior a 550
mil toneladas de grãos e oleaginosas. A estrutura de armazenamento da Carol, distribuída
em 15 municípios dos três estados, soma uma capacidade superior a 650 mil toneladas.

A atividade principal da cooperativa é a comercialização de soja, seus subpro-
dutos e grãos. Seguindo o modelo cooperativista tradicional, a Carol também comer-
cializa sementes, corretivos, fertilizantes e outros insumos agrícolas para os seus coo-
perados. Além disto, os cooperados contam com uma rede de lojas com mais de dez
mil produtos, que incluem implementos agrícolas, peças de reposição de maquinário,
produtos veterinários, lubrificantes e confecções, entre outros. São onze lojas dis-
tribuídas em dez cidades no interior de São Paulo e Minas Gerais. O gráfico 7 mostra
a distribuição das vendas da cooperativa por área de negócio em 1997.

A Carol também participa de outras atividades através de empresas controladas
ou coligadas (organograma 2). A Carol Seguros é uma empresa controlada pela
cooperativa atuando há quinze anos na corretagem de seguros e locação de veículos.
Na área de crédito e financiamento, a Carol possui 23% do capital da Cooperativa de
Crédito Rural da Região de Orlândia (Credicarol). A Carol conta com produção
própria de fertilizantes através da Cooperfértil, mantida com outras cinco cooperati-
vas paulistas desde 1989. Também em associação com outras cooperativas, a Carol
participa do capital de uma trading, a Eximcoop – Exportadora e Importadora de
Cooperativas Brasileiras S.A.
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A Carol possuía ainda o controle da Dinamilho, empresa produtora de sementes
que foi vendida em 1997.

O faturamento da Carol e suas empresas coligadas e controladas, somou R$ 1,1
bilhão em 1997, assim distribuídos: R$ 219 milhões (Carol); R$ 861 milhões
(Eximcoop); R$ 24 milhões (Cooperfértil); R$ 1,4 milhão (Credicarol) e R$ 354 mil
(Carol Corretora).

O organograma 3 mostra a estrutura administrativa da cooperativa. A gestão é
realizada por doze diretores, todos associados, eleitos a cada três anos. A Assembléia
Geral Ordinária de 30 de março elegeu José Oswaldo Galvão Junqueira como diretor-
presidente e Geraldo Diniz Junqueira como seu vice. O Sr. Geraldo é uma figura caris-
mática vinculada à história de Orlândia.

A Carol está estruturada em quatro divisões principais, a saber: uma divisão de
administração e finanças, uma divisão de insumos, uma divisão de lojas e uma divisão
de industrialização e armazenagem. Através desta estrutura a cooperativa oferece uma
gama de serviços aos seus cooperados em todas as fases da produção agrícola, incluindo
assistência técnica agronômica e veterinária.

Uma história de crescimento

Com o objetivo de ampliar a sua rede de captação de grãos a Carol inicia, em
1972, a implantação do primeiro Centro de Serviços Agrícolas, com a construção de um
silo graneleiro com capacidade para armazenamento de 60 mil toneladas de grãos no
município de Orlândia.

Em 1975 adquire uma fábrica de esmagamento de soja em São Joaquim da Barra,
com capacidade de processamento de aproximadamente 120 mil toneladas por ano.
Além das instalações industriais, a fábrica possui um silo graneleiro com capacidade de
45 mil toneladas.

O segundo Centro de Serviços Agrícolas foi inaugurado em 28 de fevereiro de
1978 no município de Guaíra, São Paulo. Com um silo capaz de armazenar 73,5 mil to-
neladas, este centro surgiu da necessidade de se atender uma área de grande produção
de grãos.

Em 1987, o terceiro Centro de Serviços Agrícolas inicia as suas operações em
Ituverava, São Paulo, com um silo de capacidade para 36 mil toneladas de grãos.

Contando com uma forte estrutura de originação e armazenagem de soja nos
Estados de São Paulo e Minas Gerais, a Carol decide ampliar a sua rede de recepção de
grãos implantando-se na região sudoeste do Estado de Goiás. Assim, em fevereiro de
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1998, José Oswaldo Galvão Junqueira inaugura um silo com capacidade de armazena-
mento de 60 mil toneladas no município de Catalão.

Fruto de aquisições, de construções e também de expansões nas capacidades
originais ao longo de seus 35 anos de existência, a rede de armazenamento da Carol
conta hoje com uma capacidade estática de 650 mil toneladas. Aliada a esta forte
estrutura de armazéns, o aumento da sua rede de captação têm possibilitado à coope-
rativa um crescimento no recebimento de grãos ao longo dos anos (gráficos 8 e 9).

A Carol e o novo ambiente competitivo

Em 1994 o mercado de soja é surpreendido pela inadimplência de vários
agricultores junto às suas fontes de financiamento. Em operações vultosas envolvendo
a compra de soja verde, esmagadoras e tradings anteciparam recursos aos produtores
para o plantio da safra. Um excesso de confiança nestas transações levou os ope-
radores do mercado a ignorar os princípios básicos de risco, não exigindo garantias de
entrega do grão. Naquele ano, alguns produtores venderam duas, três vezes as suas
safras, num calote jamais visto até então neste mercado.

A resposta veio rápido. Um dos maiores prejudicados neste episódio, o Banco
do Brasil simplesmente fechou as torneiras do financiamento. Juntamente com as
empresas, passou a exigir garantias reais dos agricultores que incluíam a hipoteca de
propriedades e maquinários.

Ao mesmo tempo o Plano Real deslanchava calcado em altas taxas de juros, o que
tornava as aplicações no setor agrícola cada vez menos interessantes. Para cobrir o risco e
seu custo de oportunidade, as esmagadoras e tradings passaram a financiar apenas produ-
tores rigorosamente selecionados a taxas de 15% ao ano. A captação de recursos no mer-
cado internacional viabilizava estas operações. Além disto, os produtores passaram a con-
tar com uma nova alternativa de financiamento agrícola, a Cédula do Produtor Rural
(CPR). Por meio deste instrumento, as empresas financiam os produtores através de um
banco repassador que assume o risco de inadimplência ao custo de 6% ao ano.

A maior dificuldade de obtenção de recursos oficiais para o financiamento da
safra estabeleceu um diferencial na originação de soja em favor de esmagadoras e
tradings, que têm acesso a fontes de financiamento internacionais a custos relativa-
mente baixos. Com restrições ao crédito oficial, algumas cooperativas passaram a
financiar a produção de seus cooperados com recursos de bancos comerciais, pagan-
do juros de aproximadamente 20% ao ano.

Além de cobrarem taxas inferiores às praticadas no mercado para o financiamento
da safra, as processadoras conseguem oferecer preços mais atraentes aos produtores. Desta
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forma, têm comprado parte da produção de cooperados, notadamente aquela fração não
comprometida com as cooperativas.

O acirramento da concorrência no mercado da soja a partir de 1996, fruto do
processo de concentração da indústria processadora, levou esmagadoras e tradings a
assumirem uma postura ainda mais agressiva na originação do grão. Em operações
casadas com a entrega da soja, passaram a fornecer fertilizantes aos produtores, elimi-
nando o risco da utilização dos recursos para fins diversos da atividade produtiva.

Este cenário impactou negativamente as atividades da Carol. Apesar do fatura-
mento da cooperativa ter evoluído significativamente nos últimos três anos (gráfico 10),
a Carol apresentou resultados ruins em 1996 e em 1997 (tabela 3). Nos anos que a maior
parte das empresas obteve lucros com as operações envolvendo a comercialização e
industrialização da soja, a Carol teve uma margem bruta de apenas 12,8% em 1996,
reduzida para 8,2% em 1997. Neste ano em particular, a margem operacional bruta de
comercialização de soja não atingiu 0,5%.

Além do mau desempenho, a cooperativa possui um volume elevado de dívidas
de curto prazo. O balanço patrimonial da Carol mostra um crescimento no passivo cir-
culante, que atingiu R$ 97,4 milhões em 1997 (tabela 4).

Se na sua atividade principal a Carol não teve êxito em 1997, tampouco a sua
controlada Eximcoop (tabela 5). Apesar de ter gerado um lucro de R$ 5,4 milhões em
1996, as suas operações em 1997 resultaram em um prejuízo de R$ 986 mil.

Os resultados parciais de 1998 mostram uma pequena melhora nos indicadores
financeiros da Carol. Entre janeiro e junho de 1998 as sobras do exercício aumentaram
15% em relação ao mesmo período de 1997, embora os haveres de longo-prazo com
cooperados permaneçam acima de R$ 30 milhões (tabelas 6 e 7).

O futuro

Em janeiro de 1998, diante da necessidade premente de se resolver a situação
econômico-financeira de um grande número de cooperativas agrícolas, o Governo deci-
diu formar um comitê executivo para examinar a possibilidade de adotar medidas
revitalizadoras do cooperativismo brasileiro. O programa de Revitalização do Sistema
Cooperativista (Recoop) tem por finalidade reestruturar e capitalizar as cooperativas
visando seu desenvolvimento auto-sustentado em condições de competitividade. Para a
inclusão no programa, a cooperativa deve apresentar um projeto que contemple a sua
viabilidade técnica e econômica; a sua capitalização; a profissionalização da gestão
cooperativa bem como dos cooperados que integram o sistema e a forma como se dará
o monitoramento e controle da gestão.
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Responsáveis pela comercialização de aproximadamente 30% da soja produzi-
da no país, este é uma oportunidade ímpar para as cooperativas que atuam no setor
e, em especial, para a Carol. Será o momento de provar quais são as vantagens da
organização cooperativista na originação e comercialização de grãos, além da
isenção de PIS e COFINS que hoje as beneficiam. É chegada a hora de se ques-
tionar por que as cooperativas têm uma participação tímida nas exportações de soja
e subprodutos, somando apenas US$ 518 milhões, menos de 10% do total exportado
em 1997.

A Carol está entre as 439 cooperativas selecionadas para participar do Recoop.
Um de seus pleitos é a obtenção de uma linha de financiamento para a ampliação de sua
planta industrial, atualmente com capacidade de produção de 28.500 toneladas de óleo
bruto degomado e 120.000 toneladas de farelo de soja por ano. Realizado este investi-
mento, a Carol passará a ser uma esmagadora de médio porte. Se, por um lado, a
ampliação da sua capacidade de esmagamento irá conferir uma maior escala, por outro
lado, irá aumentar a ociosidade do setor. Soma-se a isto a existência de uma esmagadora
com capacidade de processamento de 360 mil toneladas/ano no município de Orlândia
e de uma esmagadora atualmente parada com capacidade de 450 mil toneladas/ano em
Bebedouro, distante respectivamente, 18 e 76 km da unidade fabril da Carol em São
Joaquim da Barra.

À parte os investimentos necessários à manutenção da Carol no mercado, algu-
mas características da cooperativa merecem destaque. Em primeiro lugar, a região de
captação de soja da Carol está, em média, a 500 quilômetros do porto de Santos. Em
comparação a outras regiões produtoras, o frete médio de Orlândia ao porto é de
aproximadamente US$ 20,00/ton enquanto que a soja oriunda de Ponta Grossa
atinge o porto de Paranaguá ao custo de US$ 7,00/ton. Além disto, o porto de Santos
é o mais caro do Brasil. O custo da tonelada de soja embarcada pelo porto paulista é
de US$ 11,00 contra US$ 8,00/ton no porto de Paranaguá e US$ 6,50/ton no porto
de Rio Grande. Estes custos retiram parte da competitividade da soja oriunda da
região de atuação da Carol.

Um segundo ponto diz respeito à eficiência agrícola dos produtores da região de
Orlândia. A tabela 8 traz uma comparação entre os rendimentos agrícolas da soja
produzida nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Percebe-se o grande diferencial na
produtividade destas regiões. Excluindo-se o Rio Grande do Sul da análise, cuja produ-
tividade é freqüentemente afetada por adversidades climáticas, a região Sudeste apresen-
ta a menor produtividade média. Em outras palavras, os agricultores de Santa Catarina,
Paraná e da região Centro-Oeste são mais eficientes do que aqueles da região Sudeste.
Talvez esta seja uma explicação para o bom desempenho da Cooperativa Agropecuária
Mourãoense (Coamo), a maior cooperativa singular da América do Sul. Com 17,8 mil
cooperados, dos quais 80,25% são mini e pequeno produtores, a Coamo atua em 37
municípios paranaenses e catarinenses. Em 1997 esta cooperativa recebeu 2,7 milhões
de toneladas de grãos de seus associados, dos quais 1,2 milhão de soja. O faturamento
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bruto foi de R$ 1,02 bilhão e as sobras líquidas totalizaram R$49,3 milhões, um incre-
mento de 86% sobre 1996.

Um terceiro ponto diz respeito à relação da Carol com a sua controlada
Eximcoop. Por ser uma trading, a Eximcoop deveria obter recursos a taxas de juros
internacionais para o financiamento da Carol. Além disto, em um mercado volátil
como o de commodities agrícolas, é fundamental a utilização de mecanismos de hedge
em suas operações comerciais. A Eximcoop, que possui acesso à bolsa de Chicago,
deveria estabelecer estes mecanismos de proteção para a Carol. Neste sentido, a asso-
ciação Carol-Eximcoop funcionaria como as suas grandes concorrentes do setor. No
entanto, ambas empresas operam descasadas no que tange ao financiamento e
redução de risco.

Feitas estas considerações, resta um ponto a ser explorado: a alternativa de abertura
de capital da Carol nos moldes como foi feita pela cooperativa canadense Wheat Pool, tam-
bém objeto de estudo de caso neste seminário. Apesar de parecer incongruente para uma
cooperativa esta possibilidade, existem mecanismos que proporcionam o aporte de recursos
financeiros preservando a essência do modelo cooperativista. Se a dificuldade na obtenção
de capital constitui-se em um gargalo para a Carol, a alternativa que se apresenta deve ser
estudada com profundidade.

Questões para discussão

➤ A disponibilidade de recursos públicos nas décadas de 70 e 80 levou muitas
cooperativas a realizarem investimentos na verticalização das suas ativi-
dades. Este foi o caso da Carol, ao adquirir uma esmagadora de soja em São
Joaquim da Barra em 1975. Dentre as medidas que a Carol pretende tomar
para viabilizar as suas operações está o aumento na escala do seu processa-
mento de 150 mil para 250 mil toneladas/ano. Se assim proceder, passará a
integrar o rol de processadoras de médio porte. É desejável, do ponto de
vista institucional, que as cooperativas sigam um padrão de verticalização?
Será este investimento condição sine qua non para viabilizar a permanência
da Carol no mercado?

➤ O balanço patrimonial de junho de 1998 mostra um total de R$ 30 milhões
de dívidas de longo-prazo dos cooperados com a Carol (tabela 7). A
inadimplência dos cooperados pode ser indicativo de dois problemas: a
existência de ineficiências no sistema produtivo e/ou a ausência de compro-
misso de entrega de produto por parte dos cooperados. Ambas as possibili-
dades ressaltam a existência de ineficiências na relação cooperativa. Como
estabelecer mecanismos que obriguem a fidelidade do cooperado? A
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cooperação continua sendo uma forma eficiente de coordenação neste mer-
cado? Existe um diferencial cooperativo na originação da soja?

➤ O Recoop é uma medida de saneamento do sistema cooperativista que pre-
tende dar condições de sobrevivência às cooperativas viáveis. Na sua
opinião, a Carol é uma cooperativa com chances de se beneficiar deste pro-
grama? Por quê?

➤ No início do ano, a Carol anunciou a intenção de formar uma joint-venture
com a ADM para resolver seus problemas de financiamento. O aporte de
recursos financeiros também pode ser obtido através da abertura de capital
da cooperativa. Esta opção presume a criação de uma holding de capital
aberto mantendo-se a doutrina cooperativista de um homem um voto.
Ambas alternativas esbarram em um problema ligado à própria estrutura
cooperativa, qual seja, a existência de direitos e deveres mal definidos.
Como resolver a questão da responsabilidade de forma a facilitar a realiza-
ção de contratos com empresas e investidores?
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Gráfico 1

Área e produção brasileira de soja

Fonte: IBGE
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Gráfico 2

Distribuição da produção de soja na safra 1976/77

Norte/NE 0%
Centro-Oeste 6%
Sudeste 7%
Sul 87%

Gráfico 3

Distribuição da produção de soja na safra 1996/97

Norte/NE 5%
Centro-Oeste 39%
Sudeste 10%
Sul 46%
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Gráfico 4

Capacidade de esmagamentoxprodução de soja

Fonte: ABIOVE
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Tabela 1

Relação da capacidade de esmagamento x produção de soja na safra 96/97 (MM ton)

Sul Sudeste Centro-Oeste N/Nordeste Brasil

A – Produção 11,9 2,5 10,1 1,3 25,8
B – Capacidade instalada 21,0 5,7 7,6 1,1 35,4
Relação A/B 0,6 0,4 1,3 1,1 0,7

Fonte: IBGE, ABIOVE

Gráfico 5

Capacidade instalada de processamento de soja no Brasil (1997)
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Gráfico 6

Distribuição dos associados segundo o tamanho da propriedade
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Gráfico 7

Distribuição das vendas por área de negócio
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Tabela 2

Capacidade de esmagamento por tamanho de planta

Processamento (ton/dia) 1977 1997

até 599 45,99% 10,05%

de 600 a 1.499 31,64% 39,01%

acima de 1.499 22,37% 50,94%

Fonte: ABIOVE
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Organograma 1

Complexo agroindustrial da soja no Brasil – safra 96/97 (fev/jan)
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Organograma 2

Participação em empresas controladas e coligadas
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Gráfico 8

Evolução do quadro associativo
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Recebimento de grãos e oleaginosas
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Gráfico 10

Evolução do faturamento (R$ milhões)
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Tabela 3

Demonstração do resultado do exercício (R$)

31/12/96 31/12/97 var (%)

Receita operacional bruta 190.013.004 219.422.530 15,48%

Impostos sobre vendas (4.530.479) 6.150.877)

Deduções (578.473) (3.346.800)

Receita operacional líquida 184.904.052 209.924.853 13,53%

Custos dos produtos vendidos (160.588.439) (191.993.333) 19,56%

Sobra bruta 24.315.613 17.931.520 -26,26%

Receitas e despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas (21.371.654) (20.962.243)
Despesas com vendas (2.630.048) (1.426.217)
Depreciação e amortização (4.010.760) (3.695.572)
Despesas financeiras (5.109.480) (7.663.010)
Receitas financeiras 5.666.316 7.482.420
Provisão para risco e contingências 0 (606.328)
Resultado da eq. Patrimonial 3.221.929 (3.922.427)
Outras receitas operacionais 72.762 361.197

Resultado operacional 154.678 (12.500.660)

Resultado não operacional 2.126 74.576

Resultado antes do I.R. e C.S. 156.804 12.426.084

Contribuição Social (22.206) (8.572)
Imposto de Renda (85.512) (15.117)
Reversão do I.R. diferido 171.612 0

Sobras/Perdas do exercício 220.698 -12.449.773
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Tabela 4

Balanço patrimonial (R$)

31/12/96 31/12/97 31/12/96 31/12/97

Ativo Passivo

Circulante 77.898.734 101.269.262 Circulante 67.339.446 97.385.489

Caixa e bancos 616.075 935.613 Empréstimos e financiamentos 22.807.090 31.844.979

Aplicações 2.803.433 3.206.514 Fornecedores 23.612.005 15.764.715

Clientes 5.992.239 5.063.375 Compra de grãos e oleaginosas 5.923.727 6.490.189

Créditos com cooperados 38.663.846 53.872.902 Adiantamentos de clientes 8.862.294 38.208.922

Créditos com controlada 0 1.348.332 Obrigações com controladas 1.988.541 0

Provisão para devedores duvidosos (1.896.378) (1.092.180) Salários e encargos sociais 331.900 314.293

Impostos a recuperar 3.190.656 1.152.288 Impostos e contribuições 670.094 308.175

Estoques 17.161.366 22.141.246 Provisão para férias e encargos 810.520 678.071

Títulos e valores mobiliários 7.947.124 11.592.199 Capital a restituir 1.137.106 952.931

Outros créditos 1.511.698 1.216.522 Outras obrigações 1.196.169 2.823.214

Despesas pagas antecipadamente 1.908.675 1.832.451

Realizável a longo prazo 50.049.506 46.336.297 Exigível a longo prazo 59.317.286 55.377.154

Créditos com cooperados 39.448.496 33.765.320 Empréstimos e financiamentos 58.517.624 53.392.069

Créditos com controlada 7.543.733 10.205.304 Obrigações com controladas 0 1.452.676

Valores caucionados 2.905.026 2.298.684 Outras obrigações 799.662 532.409

Outros créditos 152.251 66.989

Permanente 118.868.071 109.931.848 Patrimônio líquido 120.159.579 104.774.764

Investimentos 32.622.238 28.125.150 Capital social realizado 23.619.819 25.158.226

Imobilizado 85.373.566 81.180.385 Reserva de reavaliação 67.020.070 63.694.352

Diferido 872.267 626.313 Reserva de capital de giro 3.671.862 3.671.862

Reserva legal 21.822.368 12.250.324

FATES 11.035 0

Resultado à disposição da A.G.O. 4.014.425 0

Total do Ativo 246.816.311 257.537.407 Total do Passivo 246.816.311 257.537.407
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Tabela 5

Demonstração do resultado do exercício da EXIMCOOP (R$)

31/12/96 31/12/97

Receita operacional bruta 733.685.867 860.740.927

Impostos sobre vendas (7.366.388) (1.557.216)

Receita operacional líquida 726.319.479 859.183.711

Custos dos produtos vendidos (709.953.193) (845.634.961)

Lucro bruto 16.366.286 13.548.750

Receitas e despesas operacionais

Despesas gerais e administrativas (6.665.775) (8.789.101)

Despesas financeiras líquidas (4.342.888) (5.448.791)

Outras receitas operacionais 0 614.020

Resultado antes do I.R. e C.S. 5.357.623 (75.122)

Imposto de Renda e Contribuição Social 0 (911.158)

Lucro/Prejuízo do exercício 5.357.623 -986.280
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Tabela 6

Demonstração do resultado do exercício (R$)

jan-jun/97 jan-jun/98

Receita operacional bruta 78.748.810 107.579.994

Impostos sobre vendas (2.653.473) (3.073.055)

Deduções (205.660) (226.983)

Receita operacional líquida 75.889.677 104.279.957

Custos dos produtos vendidos (73.726.335) (98.400.601)

Sobra bruta 2.163.342 5.879.356

Receitas e despesas operacionais

Despesas gerais e administrativas (9.611.909) (11.370.912)

Despesas com vendas (381.477) (437.953)

Depreciação e amortização (1.090.824) (1.311.657)

Despesas financeiras (8.256.021) (10.989.279)

Receitas financeiras 13.646.966 15.313.897

Outras receitas operacionais 7.690.981 7.731.663

Resultado operacional 4.161.058 4.815.115

Resultado não operacional 174.688 179.483

Resultado antes do I.R. e C.S. 4.335.746 4.994.597

Contribuição Social 0 0

Imposto de Renda 0 0

Reversão do I.R. diferido 0 0

Sobras/Perdas do exercício 4.335.746 4.994.597
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Tabela 7

Balanço patrimonial (R$)

30/06/97 30/06/98 30/06/97 30/06/98

Ativo Passivo

Circulante 106.685.667 132.393.324 Circulante 101.144.564 106.933.435

Caixa e bancos 700.971 799.140 Empréstimos e financiamentos 30.458.066 18.969.854
Aplicações 12.475.864 4.026.440 Fornecedores 23.269.801 18.500.620
Clientes 26.656.656 14.364.620 Compra de grãos e oleaginosas 26.359.144 43.039.032
Créditos com cooperados 14.414.267 22.259.581 Adiantamentos de clientes 14.131.338 20.778.538
Adiantamentos 4.375.204 9.663.835 Obrigações com controladas - -
Provisão para devedores duvidosos (1.759.573) (1.092.180) Salários e encargos sociais 292.158 311.817
Impostos a recuperar 3.030.684 414.229 Impostos e contribuições 156.873 296.187
Estoques 41.034.214 66.493.788 Provisão para férias e encargos 1.108.041 1.208.245
Títulos e valores mobiliários 2.393.847 1.852.941 Capital a restituir - -
Outros créditos 1.824.654 12.512.645 Outras obrigações 5.369.143 3.829.142
Despesas pagas antecipadamente 1.538.878 1.098.286

Realizável a longo prazo 47.340.203 38.924.080 Exigível a longo prazo 55.823.762 55.186.049

Créditos com cooperados 40.806.180 30.356.594 Empréstimos e financiamentos 55.080.556 53.200.965
Créditos com controlada 0 1.258.423 Obrigações com controladas 713.195 1.452.676
Valores caucionados 2.773.161 2.389.921 Outras obrigações 30.011 532.409
Outros créditos 3.932.239 6.320.050
Provisões (171.377) (1.400.908)

Permanente 96.932.499 79.299.706 Patrimônio líquido 93.990.042 88.497.627
Investimentos 27.234.043 12.578.802 Capital social realizado 22.333.201 22.282.019
Imobilizado 69.078.331 66.296.608 Reserva de reavaliação 54.253.042 46.229.833
Diferido 620.126 424.296 Reserva de capital de giro 3.061.548 3.061.548

Reserva legal 15.264.794 5.491.437
FATES - -
Resultado à disposição da A.G.O. (922.543) 11.432.790

Total do Ativo 250.958.368 250.617.111 Total do Passivo 250.958.368 250.617.11

Tabela 8

Comparação da produtividade da soja por região (kg/ha)

Ano Sul* Sudeste Centro-Oeste

1992 1.961 1.925 2.076

1993 2.245 2.100 2.276

1994 2.423 2.182 2.252

1995 2.546 2.102 2.198

1996 2.647 2.034 2.439

1997 2.604 2.339 2.526

* Excluindo-se Rio Grande do Sul.
Fonte: IBGE
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Vias de escoamento da soja

Itacoatiara

Porto Velho

Sapezal
N. Xavantina

Cáceres

Barreiras

Carajás

Balsas
Xambioá

São Simão

Pederneiras

Ladário

Vitória

Santos

Paranaguá

São Luiz

São Francisco do Sul

Rio Grande

Área Soja
Porto
Rodovia
Hidrovia
Ferrovia
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