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s empresas particula-
res estão em um ritmo Aalucinante de aquisi-

ções e fusões, adquirindo porte 
para suplantar qualquer tipo de 
reação por parte dos produtores 
e suas cooperativas, deixando-
nos cada vez mais com menor 
poder de negociação. Olhando 
para esta realidade e percebendo 
que o futuro do cooperativismo 
leiteiro depende de alianças es-
tratégicas e de intercooperação, 
a Coonai se filiou à Itambé em 
abril de 2009. “Este é o proces-
so natural de fortalecimento den-
tro do cooperativismo, os coope-
rados da Coonai ganham em ter 
seu produto comercializado por 
uma empresa de grande porte 
com ampla diversidade de 
produtos industrializados para o 
mercado nacional bem como 
possibilidade de exportação. Os 
cooperados das demais co-
operativas filiadas à Itambé 
ganham em ter ampliada sua 
participação no mercado pau-
lista, maior mercado consumidor 
do país, principalmente de leite 
longa vida (UHT). Na prática 
estaremos diluindo os riscos, 
poderemos usufruir das va-
riáveis de mercado de maneira 
mais flexível”, afirma Eduardo 
Lopes de Freitas, presidente da 
Coonai.

Houve um esforço conjunto 
enorme, no sentido de viabilizar 
os trâmites legais para venda do 
imóvel de Brodowski para a Itam-
bé e com isto dar segurança para 
poder investir na construção de 
uma nova fábrica de “Leite Longa 
Vida” em nossa região. “O pres-
tígio e relacionamento da Coonai 
perante às organizações repre-
sentativas do cooperativismo e 
órgãos públicos responsáveis fo-
ram fundamentais para que con-
seguissemos o sucesso neste 
negócio. Tivemos que nos ausen-
tar por várias vezes do dia-a-dia 

da cooperativa, viajar, ora para 
Brasília, ora para São Paulo, ora 
para Belo Horizonte. Mas nosso 
esforço foi recompensado ao 
conseguirmos vencer todos os 
obstáculos e efetivar o negócio 
da venda na primeira quinzena 
de outubro”, explica Eduardo. 

A Coonai vendeu o terreno, 
as edificações existentes nele e 
também as máquinas da unidade 

de Brodowski à Itambé, que ce-
deu, em sistema de comodato, a 
fábrica atual e os escritórios ad-
ministrativos à Coonai. Desta for-
ma a Coonai vai continuar com 
suas atividades normais na uni-
dade de Brodowski, inclusive pro-
duzindo os produtos com sua 
marca. A fábrica da Itambé será 
totalmente nova e ficará localiza-
da na outra parte do terreno.

A nova unidade industrial de-
verá entrar em funcionamento 
em 2010. Para que ela opere, a 
captação de leite deverá aumen-
tar e a pecuária leiteira de toda a 

região será fortalecida,  refletindo 
também em toda a cadeia do 
agronegócio regional. Haverá au-
mento de vagas de trabalho dire-
to e indireto, haverá dinamização 
dos suprimentos de insumos e 
serviços e ainda um balizamento 
de preços ao produtor com refe-
rencia nacional.

É necessário a compreensão 
dos produtores que este ritmo de 
aumento de captação se dará de 
forma gradativa, não é interes-
sante termos um incremento re-
pentino no volume de leite en-
quanto a indústria não estiver o-
perando. Estudos técnicos estão 
sendo feitos detalhadamente pa-
ra otimização da logística de 
captação e para o ajuste do plano 
de pagamento por qualidade e 
volume da Coonai com o da Itam-
bé. É necessário termos cresci-
mento entretanto ele precisa ser 
sólido, estruturado e sustentável.

Para que os cooperados pos-
sam acompanhar estas mudan-
ças, todos os técnicos que dão 
assistência nas propriedades  
participarão de reuniões para ti-
rar dúvidas, opinar e receber as 
informações necessárias sobre 
todos estes processos. Assim, 
eles funcionarão como multipli-
cadores das informações. “A ges-
tão da captação do leite bem co-
mo o pagamento aos produtores 
serão feitos pela Itambé em no-
me da Coonai, para podermos di-
minuir custos financeiros e de lo-
gística.”, esclarece o presidente.

Os serviços prestados pela 
Coonai, quer seja de Convênios 
Médicos, Corretora de Seguros 
(SOCOOP), Fábrica de Rações, 
Armazenagem e Comercializa-
ção de Grãos e Café, Insumos A-
gropecuários e Assistência Téc-
nica não sofreram nenhum tipo 
de alteração assim como os 
contratos de assessoria como o 
que temos com  SEBRAE e a 
Universidade Moura Lacerda.

Coonai e Itambé finalizam negociações
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“A vinda da Itambé, uma em-
presa que oferece 144 produ-
tos aos consumidores e que 
vende por todo o Brasil e tam-
bém para mais 62 paises, pa-
ra Brodoswki é de suma im-
portância para toda a região, 
uma vez que esta empresa 
gerará muitos empregos e 
propiciará geração de renda 
através do benefício a todos 
os produtores, pois estes te-
rão o seu leite inserido nesta 
conjuntura. Será um fortaleci-
mento dos pequenos produ-
tores e da pecuária leiteira em 
geral, que tanto necessitam 
de incentivos para a continui-

dade de sua atividade rural. A diretoria da Coonai está de 
parabéns pela brilhante iniciativa em estabelecer esta par-
ceria com a Itambé. O município e os muitos coopera-dos 
de Cristais Paulista certamente serão beneficiados por esta 
iniciativa em razão da cidade ser grande produtora de leite 
e de possuir muitos produtores rurais.”

Hélio Kondo, prefeito de Cristais Paulista

“A chegada da Itambé será de relevante importância para 
a região. Temos plena certeza de 
que novas oportunidades nasce-
rão, em especial para o fortale-
cimento dos pequenos produ-
tores rurais e da pecuária leiteira. 
Uma indústria é sempre bem-
vinda, especialmente uma indús-
tria de renome como a Itambé, 
associada à tradição da Coonai.”

Alfredo Amador Tonello, prefeito 
municipal de Brodowski

“Muito animadora a decisão es-
tratégica da Coonai de cons-
truir parceria comercial com a 
Itambé, negócio que fortalece a 
pecuária leiteira de São Paulo. 
A iniciativa, por mim conside-
rada um ato de intercoopera-
ção, levará os benefícios do co-
operativismo a mais produtores 
e, consequentemente, contri-
buirá para alavancar a econo-
mia regional”. 

E d i v a l d o  D e l  G r a n d e ,  
p r e s i d e n t e  d a  O C E S P 

(Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo)

“A entrada da Coonai para o sistema 
CCPR/Itambé é muito importante, pois 
com ela vem a tradição do verdadeiro 
cooperativismo, no principal estado da 
Federação. Sua chegada nos faz sentir 
maior e mais fortes.” 

Jacques Gontijo, presidente da Itambé.

“A filiação da Coonai à 
Itambé é, em primeiro lu-
gar, um exemplo de inter-
cooperação, de formação 
de redes entre coopera-
tivas, um princípio do mo-
vimento cooperativista. Es-
te é um processo mais am-
plo que incorporação ou fu-
são, é a constituição de 
uma rede de negócios. E 
esta é uma grande tendên-
cia mundial, de empresas 
e, é claro, do cooperativis-
mo. Cabe ressaltar tam-
bém a oportunidade de de-
senvolvimento da própria 

cooperativa, de busca de escala, de novos mercados e, 
com isso, de agregação de renda a seus associados. O 
processo é, simultaneamente, uma ampliação de merca-
do e fortalecimento da Itambé”.         

 Márcio Lopes de Freitas, presidente do Sistema OCB
Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e 
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo 
(Sescoop)

DEPOIMENTOS:

"A parceria Sebrae-SP e a Co-
onai teve início em 2006. Ao lon-
go do tempo tivemos a oportuni-
dade de trabalhar cooperativis-
mo, gestão empresarial, proces-
sos produtivos, tecnologia, ino-
vação e qualidade. Acreditamos 
que a associação da Coonai à 
Itambé poderá somar às nossas 
atividades junto aos produtores 
da região de Franca, de forma a 
potencializar as questões relaci-
onadas ao mercado e também 
atrair novos produtores."

Iroá Nogueira Lima Arantes, gerente regional Sebrae-SP 
- Franca
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