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MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

ANTONIO JOSÉ MONTE 
Presidente do Conselho de Administração

MARCIO F. BLANCO DO VALLE
Presidente Executivo

O ano de 2017 foi bastante desafi ador. Contrariando as expectativas do mercado, sobretudo o varejista, a volta aos padrões 

usuais de consumo não ocorreu. A defl ação de alimentos (IPCA/IBGE), associada a essa retomada da atividade frustrada, 

acabou impactando os orçamentos das redes varejistas e levou a uma acirrada disputa pelo consumidor, além de uma forte 

onda de promoções (Nielsen/ABRAS), acima dos históricos do setor e com consequências sérias para a lucratividade das 

empresas. Nossa Cooperativa enfrentou esse complexo contexto, administrando, com disciplina, o nível de atividade, por 

um lado sustentando o enfrentamento dessa concorrência mais ativa por meio de ações de marketing e promoções e, por 

outro, ajustando o nível de despesas de forma a não comprometer a lucratividade e a perenidade do negócio.

Ainda que o contexto econômico nos tenha imposto um foco intenso na gestão do curto prazo, não abrimos mão da execução 

das estratégias de crescimento traçadas desde o fi nal de 2016. Seguimos com a implantação do modelo de Drogarias, com 

a abertura de 5 unidades, em uma velocidade acima daquela permitida pelas lojas de Supermercados, fi rmando a ideia de 

sustentar preços abaixo da média das redes do mercado e aumentar a cobertura à nossa base de cooperados. Do lado dos 

Supermercados a estratégia também seguiu em execução, com a revitalização de mais 7 lojas e a abertura de 2 unidades 

em locais estratégicos, a fi m de melhorar o acesso aos nossos cooperados e garantir o enfrentamento da concorrência, que 

se expande signifi cativamente nas praças em que atuamos. Além disso, iniciamos a implantação de novos serviços para a 

comodidade dos nossos clientes, destacando a Rotisseria e Cafeteria, em parceria inédita com a Nestlé. Ao observarmos a 

evolução das nossas vendas frente aos demais super e hipermercados (Índice CIELO do Varejo), podemos afi rmar que essa 

estratégia tem rendido bons frutos na manutenção – e mesmo na ampliação – da nossa participação na maioria das praças 

onde estamos. Além da evolução frente ao mercado, o aumento expressivo da base de cooperados neste ano também 

revela o acerto na nossa operação. Registramos o ingresso de mais de 55 mil novos cooperados em nossa base, sendo que 

cerca de 800 mil cooperados realizaram compras em nossas unidades, desfrutando dos benefícios de serem associados, 

entre os mais de 1 milhão de clientes que fi zeram compras em nossas lojas ao longo de 2017.

Neste ano tivemos também a reforma completa do nosso Estatuto Social, aprovada na AGE de 27/10/17, que trouxe 

à Cooperativa condições para seguir em um crescimento sustentado, além de uma estrutura de governança mais 

moderna – próxima das estruturas das melhores empresas cooperativas, bem como das empresas de capital aberto. Temos 

um Conselho de Administração – ocupado com a orientação e as grandes defi nições estratégicas – comprometido com 

o futuro da organização e também uma Diretoria Executiva profi ssional – encarregada da gestão diária e da execução da 

estratégia, com maior clareza de papéis. Registramos também, com satisfação: a primeira colocação como marca mais bem 

avaliada no Ranking do IBEVAR (Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo); mais uma vez a terceira colocação no Ranking 

Estadão Melhores Serviços do Brasil – Super e Hipermercados, edição 2017; a evolução de uma posição no Ranking ABRAS, 

para a 14ª maior rede de supermercados do Brasil; e a qualifi cação do site “Reclame Aqui” como “BOM”, ao longo de todo 

o ano, revelando o cuidado e o respeito que direcionamos ao relacionamento com os nossos clientes.

Agradecemos a todos os Cooperados, Clientes, Fornecedores e Colaboradores, sem os quais nenhuma dessas realizações 

teria sentido. Agradecemos também aos companheiros do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho 

Fiscal, pela atuação conjunta e pela dedicação ao engrandecimento da nossa Cooperativa.
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SOBRE A COOP

Unidades de Fornecimento (em 31/12/2017)

Postos de combustíveis • Total: 3 unidades

Drogarias • Total: 45 unidades (14 de rua)

Supermercados • Total: 31 unidades

UNIDADES DE FORNECIMENTO (Em 31/12/2017)

Postos de combustíveis • Total: 3 unidades

São Bernardo do Campo
1 unidade • 34%

34%

São José dos Campos
1 unidade • 33%

33%

Tatuí
1 unidade • 33%

33%

UNIDADES DE FORNECIMENTO (Em 31/12/2017)

Drogarias • Total: 45 unidades (14 de rua)

Santo André
18 unidades • 40%

40%

São Bernardo do Campo
9 unidades • 20%

20%

São José dos Campos
4 unidades • 9%

9%

9%

5%

5%

4%

2%
2% 2% 2%

Sorocaba 
4 unidades • 9%

Mauá
2 unidades • 5%

Tatuí
2 unidades • 4%

São Paulo
1 unidade • 2%

São Caetano do Sul
1 unidade • 2%

Diadema
1 unidade • 2%

Piracicaba
1 unidade • 2%

Ribeirão Pires
2 unidades • 5%

UNIDADES DE FORNECIMENTO (Em 31/12/2017)

Supermercados • Total: 31 unidades

Santo André
12 unidades • 39%

São Bernardo do Campo
5 unidades • 16%

São José dos Campos
3 unidades • 10%

Ribeirão Pires
2 unidades • 7%

Mauá
2 unidades • 7%

Tatuí
2 unidades • 6%

São Caetano do Sul
1 unidade • 3%

Diadema
1 unidade • 3%

Piracicaba
1 unidade • 3%

Sorocaba 
2 unidades • 6%

6%

6%
3% 3% 3%

7%

7%

10%

16%

39%
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Vendas por região

Vendas por tipo de produto

Perfi l de Fornecimento

PERFIL DO FORNECIMENTO

Vendas por região

Santo André
41%

São Bernardo do Campo
10,6%

São José dos Campos
9,4%

Sorocaba 
7,9%

Mauá
6,4%

Tatuí
6,2%

São Paulo
0,2%

São Caetano do Sul
4,2%

Diadema
3,5%

Piracicaba
3,2%

Ribeirão Pires
7,2%

41%

10,6%

9,4%

7,9%

7,2%

6,4%

6,2%
4,2%

3,2%3,5% 0,2%

PERFIL DO FORNECIMENTO

Vendas por tipo de produto

Demais
77,2%

Medicamentos
15,7%

Fabricação própria
2,6%

Marca própria
2,1%

Marcas exclusivas
0,4%

Combustíveis
1,9%

77,2%

15,7%

2,6% 2,1%
0,4%1,9%

6542_co_livro_assembleia_2018_10.indd   5 20/03/18   20:24



6 | Coop • Cooperativa de Consumo

Atendimento

Cerca de 800 mil cooperados realizaram compras em nossas unidades, desfrutando dos benefícios de serem 

associados, entre os mais de 1 milhão de clientes que fi zeram compras em nossas lojas ao longo de 2017.

• Cerca de 4,9 mil toneladas de pães vendidos 

• Mais de 12 mil toneladas de carnes vendidas

• Quase 25 milhões de litros de leites comercializados

• 36 milhões de compras registradas nos nossos check-outs

Cooperados ativos • Acumulado do ano 2017

Associações

COOPERADOS ATIVOS

Acumulado do ano 2017

COOPERADOS ATIVOS

Gênero

49,3%
mulheres

799.216
cooperados

50,7%
homens

COOPERADOS ATIVOS

Acumulado do ano 2017

COOPERADOS ATIVOS

Gênero

49,3%
mulheres

799.216
cooperados

50,7%
homens

COOPERADOS ATIVOS

Acumulado do ano 2017

COOPERADOS ATIVOS

Gênero

49,3%
mulheres

799.216
cooperados

50,7%
homens

COOPERADOS ATIVOS

Acumulado do ano 2017

COOPERADOS ATIVOS

Gênero

49,3%
mulheres

799.216
cooperados

50,7%
homens

COOPERADOS ATIVOS

Acumulado do ano 2017

COOPERADOS ATIVOS

Gênero

49,3%
mulheres

799.216
cooperados

50,7%
homens

5,8%

18,5%

23,3% 23,2%

11,8%

17,4%

COOPERADOS ATIVOS

Faixa Etária

até
29 anos

entre
30 e 39

anos

entre
40 e 49

anos

entre
50 e 59

anos

70
anos

ou mais

entre
60 e 69

anos
COOPERADOS ATIVOS

Associações

373 mil
associações 
em 10 anos

42 mil 
associações 
em 2016

56 mil 
associações 
em 2017 
(+30%)

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

2008     2009     2010       2011       2012       2013      2014      2015      2016      2017

55.817

41.997

24.943

8.972

22.793

36.209

43.43644.87342.093

51.859

COOPERADOS ATIVOS

Associações

373 mil
associações 
em 10 anos

42 mil 
associações 
em 2016

56 mil 
associações 
em 2017 
(+30%)

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

2008     2009     2010       2011       2012       2013      2014      2015      2016      2017

55.817

41.997

24.943

8.972

22.793

36.209

43.43644.87342.093

51.859

Valores vertidos aos cooperados:

• Sobras retornadas: R$ 16.000.000

• Descontos exclusivos: R$ 14.874.755

• Auxílio-funeral: R$ 1.746.000 (2.183 famílias)

• Bolos de aniversário: R$ 653.562 (46.683 bolos)

• Brindes: R$ 3.158.022 (245 mil facas) 

• Gastos em cursos e palestras: R$ 258.565 com (12.038 participações)
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59%
mulheres

41%
homens

Colaboradores (dezembro/2017)
COLABORADORES (DEZEMBRO 2017)

Colaboradores • Total: 6482 vidas

Colaboradores CLT
5767 • 89%

Terceirizados Limpeza
346 • 5,3%

Aprendizes Clasa/Camp
201 • 3,1%

Terceirizados Segurança
97 • 1,5%

Terceirizados Manutenção
28 • 0,4%

Estagiários
2 • 0,1%

Temporários
41 • 0,6%

89%

5,3%
3,1%

1,5%
0,4%

0,1%

0,6%

COLABORADORES (DEZEMBRO 2017)

Faixa Etária • Colaboradores CLT

acima de 
51 anos

354 vidas

até 
17 anos
49 vidas

de 18 a 
25 anos

1638 vidas

de 26 a 
30 anos

1050 vidas

de 31 a 
35 anos

933 vidas

de 36 a 
40 anos

763 vidas

de 46 a 
50 anos

427 vidas

de 41 a 
45 anos

553 vidas

0,85%

6,14%
7,40%

9,59%

13,23%

16,18%
18,21%

28,40%

Colaboradores
com deficiência:
263 vidas

Treinamentos:
100 mil horas

Colaboradores
com deficiência:
263 vidas

Treinamentos:
100 mil horas

Colaboradores
com deficiência:
263 vidas

Treinamentos:
100 mil horas

Colaboradores
com deficiência:
263 vidas

Treinamentos:
100 mil horas

Total: 6482 vidas

Faixa etária e gênero • Colaboradores CLT

COOPERADOS ATIVOS

Acumulado do ano 2017

COOPERADOS ATIVOS

Gênero

49,3%
mulheres

799.216
cooperados

50,7%
homens

COOPERADOS ATIVOS

Acumulado do ano 2017

COOPERADOS ATIVOS

Gênero

49,3%
mulheres

799.216
cooperados

50,7%
homens

A Coop entende seu papel na sociedade como geradora de emprego. Por isso, investe em treinamentos e se 

compromete com o desenvolvimento das competências e da progressão da carreira de seus colaboradores.

NOSSOS COLABORADORES
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FATOS MARCANTES
Registramos, com satisfação: a primeira colocação como marca melhor avaliada nas Redes Sociais, no 

Ranking do IBEVAR (Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo), entre as 120 maiores empresas do varejo 

Brasileiro; mais uma vez a terceira colocação no Ranking Estadão Melhores Serviços do Brasil – Super e 

Hipermercados, edição 2017; a evolução de uma posição no Ranking ABRAS, para a 14ª maior rede de 

supermercados do Brasil; e a qualifi cação do site “Reclame Aqui” como “BOM”, ao longo de 2017, revelando 

o cuidado e o respeito que direcionamos ao relacionamento com nossos clientes.

Coop inaugura ca-
feteria em parceria 
com a Nestlé

classifi cação
2016

15º
Ranking 

ABRAS
Super/Hiper 

2017

classifi cação
2017

14º

Fonte: Reclame Aqui

janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro

BomÓtimo Regular

Ruim Não
Recomendado

Consistência no atendimento - 2017

janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro

BomÓtimo Regular

Ruim Não
Recomendado
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INVESTIMENTOS
Mesmo com o contexto desafiador exigindo foco de curto prazo, seguimos a execução de nossa estratégia, 

com a abertura de 5 novas unidades de Drogaria e 2 Supermercados, além da revitalização de 7 lojas.

Grupo de 
Investimento 2017 Observações

Valor 
Realizado 

2017 (KR$)

Participação 
Total 

Investimento

Reformas Lojas, CD 
e Drogarias 2017

CJ/IT/RR/CP/CF/CD/QR (Credi) • Adequação do 
modelo das Drogarias (Consultoria + Negócios Drogaria) 25.451 39,41%

Novas Lojas 2017 Ribeirão Centro/Humberto Alencar 19.346 29,96%

Investimentos em 
Manutenção Diversos 13.065 20,23%

Tecnologia da 
Informação

Software: ERP-Proteus-Frente de Caixa/Servidores/
Infraestrutura de TI 3.728 5,77%

Novas Drogarias  
de Rua 2017 DES/DQN/DSF E DMF (Inaug. DMF em 2018) 2.986 4,62%

Total  64.576 100,00%
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CONTEXTO OPERACIONAL

A defl ação de alimentos (IPCA/IBGE), associada à retomada da atividade frustrada, impactou os 

orçamentos das redes varejistas e levou a uma acirrada disputa pelo consumidor e também a uma forte 

onda de promoções (Nielsen/ABRAS), acima dos históricos do setor e com consequências sérias para a 

lucratividade das empresas.

CONTEXTO OPERACIONAL

Ambiente complexo: A deflação de alimentos, associada à retomada da atividade 
frustrada acabou por impactar os orçamentos das redes varejistas

Fonte: IBGE

PIB

ALIMENTOS

IPCA

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

-2%

-4%

-6%

2008      2009      2010      2011      2012      2013      2014      2015      2016      2017

11,12%

3,17%

10,39%

7,19%

9,86%

8,48%

8,03%

12,01%

8,61%

-1,87%

1,00%

-3,59%
-3,77%

0,50%

3,00%

1,92%

7,53%

3,97%

6,29%6,41%
5,91%5,91%

5,90% 6,50%

5,84%

2,95%

-0,13%

5,09%

10,67%

3,17%

Preços de produtos impactantes na Cesta Básica

Produto Setembro 16 Setembro 17 Variação Ponderação

Carne de Primeira (kg) 23,35 23,77 1,8% 10,1%

Arroz Tipo 2 3,18 2,92 -8,2% 8,2%

Café 11,33 13,03 15,0% 6,3%

Leite 4,54 3,61 -20,5% 5,9%

Feijão Carioquinha 11,50 4,34 -62,3% 2,7%

Tomate 4,93 4,30 -12,8% 2,0%

Média Ponderada 11,40 11,04 -3,2% 35,2%

Fonte: DIEESE - www.dieese.org.br
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Apesar da forte competição provocada pelo ambiente complexo, nossa estratégia tem resultado em 

crescimento frente ao nosso mercado, como indica o índice CIELO (*)

Comparativo Supermercado 
Coop X Índice Cielo Praças • Acumulado 2017

COOP

CIELO

São José
dos Campos

Piracicaba

Santo
André

São Bernardo
do Campo

Estado de
São Paulo

Tatuí +
Sorocaba

Diadema

São Caetano
do Sul

Mauá +
Ribeirão Pires 11,2%

2,4%

7,1%

4,8%

4,4%

1,6%

-5,1%
-7,6%

3,3%

1,3%
-2,2%

-1,1%

-2,0%
-8,4%

-6,7%-8,4%

-3,6%

-2,0%

 (*) Indicador desenvolvido pela área de inteligência da CIELO com base nas vendas realizadas nos mais de 1,5 
milhão de pontos de vendas ativos credenciados à CIELO. Oferece mensalmente uma fotografi a do desempenho 
do comércio varejista com precisão e a partir de informações reais das vendas nesse setor. A CIELO conta com 
52% da participação do mercado e transaciona em suas máquinas cerca de 10% do PIB Brasileiro.

Variação de vendas reais 
(expurgado crescimento de mercado)

CONTEXTO OPERACIONAL

Apesar da forte competição, provocada pelo ambiente complexo, 
nossa estratégia tem resultado em crescimento frente 
ao nosso mercado, como indica o índice CIELO (*)

Variação de vendas real (expurgado crescimento de mercado)

Mauá +
Ribeirão

Pires

São
Caetano
do Sul

DiademaTatuí +
Sorocaba

São
Bernardo
do Campo

Santo
André

PiracicabaSão
José dos 
Campos

Estado
de São
Paulo

13%

11%11%

7%

4%
3%3%

2%
1%
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RESULTADOS

Fornecimento de mercadorias

A defl ação de alimentos (IPCA/IBGE), associada a essa retomada da atividade frustrada, pressionou o 

faturamento dos supermercados. Ainda assim, conseguimos registrar crescimento real sobre o ano anterior.

Total das despesas

Nossa Cooperativa enfrentou esse complexo contexto administrando com disciplina o nível de atividade, 

por um lado sustentando o enfrentamento dessa concorrência mais ativa por meio de ações de marketing 

e promoções e, por outro, ajustando o nível de despesas de forma a não comprometer a lucratividade e a 

perenidade do negócio.

4%

100%

3%

82,3%

FORNECIMENTO DE MERCADORIAS

Geral Coop 2017: KR$ 2.209.553,00

Geral Coop 2016: KR$ 2.125.214,00

Supermercado 2017: KR$ 1.819.365,00

Supermercado 2016: KR$ 1.761.083,00

RESULTADOS

Administrando com disciplina o nível de atividade, ajustando 
o nível de despesas e preservando a lucratividade e perenidade do negócio

Total Despesas

104%
102%
100%
98%
96%
94%
92%
90%
88%
86%

500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0

2010       2011       2012       2013      2014      2015      2016      2017

454.698446.572418.919407.441386.357371.135330.494305.040

Valor nominal - KR$

Total das despesas deflacionadas
Base 100 = 2013

91,3%
92,3%

92,1%

99,1%
100%

101,7%

95,9%
94,3%

RESULTADOS

Administrando com disciplina o nível de atividade, ajustando 
o nível de despesas e preservando a lucratividade e perenidade do negócio

Total Despesas

104%
102%
100%
98%
96%
94%
92%
90%
88%
86%

500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0

2010       2011       2012       2013      2014      2015      2016      2017

454.698446.572418.919407.441386.357371.135330.494305.040

Valor nominal - KR$

Total das despesas deflacionadas
Base 100 = 2013

91,3%
92,3%

92,1%

99,1%
100%

101,7%

95,9%
94,3%

6542_co_livro_assembleia_2018_10.indd   12 20/03/18   20:24



Coop • Cooperativa de Consumo | 13

EBITDA

Evolução EBITDA • 2016 X 2017

Evolução de sobra bruta X Evolução de despesas defl acionadas
(base 100 = 2010)

(*) Ebitda é a sigla em inglês 
para “Lucros antes de juros, 
impostos, depreciação e 
amortização”. É um indicador 
muito utilizado para avaliar 
empresas de capital aberto. 
Indica quanto a empresa está 
gerando com suas atividades 
operacionais e se ela está 
melhorando sua competitividade 
e a sua efi ciência ano a ano.

RESULTADOS

Administrando com disciplina o nível de atividade, ajustando 
o nível de despesas e preservando a lucratividade e perenidade do negócio

Evolução de sobra bruta X Evolução de Despesas
(base 100 = 2010)

Sobra bruta

Despesas

130%

120%

110%

100%

90%

2010       2011       2012       2013      2014      2015      2016      2017

100%

108,2%
111,6%

118,2%
126,7%

115,8%
112,5% 112,7%

100% 101,7%
107,9% 106,1% 105,1%

97,7% 98,0% 96,9%

RESULTADOS

Administrando com disciplina o nível de atividade, ajustando 
o nível de despesas e preservando a lucratividade e perenidade do negócio

200%
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

120.000

100.000
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COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO
EXTRATO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12 DE 2017 E 2016

(em milhares de Reais)

(Íntegra à disposição dos Cooperados na sede da Coop desde 07/03/18, conforme determina a Lei 5764/71 e Estatuto Social)

Consolidado

ATIVO 2017 % AV 2016 % AV %AH

Circulante

Caixa e equivalente de caixa  97.394 11,0%  109.114 13,3% -10,7%

Contas a receber  204.189 23,1%  183.923 22,3% 11,0%

Estoques  205.896 23,2%  186.018 22,6% 10,7%

Outros ativos circulantes  20.230 2,3%  20.100 2,4% 0,6%

Total do ativo circulante  527.708 59,6%  499.155 60,6% 5,7%

Não circulante

Outros ativos não circulantes  42.554 4,8%  38.548 4,7% 10,4%

Imobilizado  315.318 35,6%  285.584 34,7% 10,4%

Total do ativo não circulante  357.871 40,4%  324.132 39,4% 10,4%

Total do ativo  885.580 100,0%  823.287 100,0% 7,6%

Consolidado

PASSIVO 2017 % AV 2016 % AV %AH

Circulante

Fornecedores  190.768 21,5%  162.319 19,7% 17,5%

Obrigações trabalhistas  37.646 4,3%  39.420 4,8% -4,5%

Outros passivos circulantes  60.164 6,8%  73.320 8,9% -17,9%

Total do passivo circulante  288.578 32,6%  275.059 33,4% 4,9%

Não circulante

Total do passivo não circulante  54.220 6,1%  65.001 7,9% -16,6%

Patrimônio líquido

Total do patrimônio líquido  542.782 61,3%  483.227 58,7% 12,3%

Total do passivo e  
patrimônio líquido  885.580 100,0%  823.287 100,0% 7,6%

Estrutura de Capital

2017 % AV 2016 % AV % AH

Capital próprio 542.782 61,29%  483.227 58,69% 12,3%

Capital de terceiros 342.798 38,71% 340.060 41,31% 0,8%

Total capital engajado 885.580 100,00%  823.287 100,00% 7,6%

Grau de endividamento
a cada R$ 1 de capital 
próprio

0,63 0,70 -10,3%

Liquidez

2017 2016

Liquidez  
Corrente 1,83 1,81

Liquidez Seca 1,12 1,14

Liquidez Geral 2,58 2,42
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RESULTADOS

Extrato da Demonstração do Resultado dos 
Exercícios findos em 31/12 de 2017 e 2016

74,4%

79,0%

Ato
cooperativo

Ato não
cooperativo

25,6%
21,0%

2017

2016

(Íntegra à disposição dos Cooperados na sede 

da Coop desde 07/03/18, conforme determina 

a Lei 5764/71 e Estatuto Social)

COOP – COOPERATIVA DE CONSUMO
EXTRATO DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS 

FINDOS EM 31/12 DE 2017 E 2016
(em milhares de reais)

Consolidado

2017 % AV 2016 % AV % AH

Ingressos/receitas líquidas 2.201.470 100,0%  2.116.017 100,0% 4,0%

Dispêndios/custos com mercadorias (1.658.820) -75,4% (1.593.270) -75,3% 4,1%

Sobra/lucro bruto 542.650 24,6%  522.747 24,7% 3,8%

Dispêndios/despesas (454.698) -20,7%  (446.572) -21,1% 1,8%

Demais ingressos/receitas 5.934 -  8.848 0,4% -32,9%

Depreciação/amortização (31.539) -1,4%  (27.882) -1,3% 13,1%

Sobras/lucros antes do resultado fi nanceiro 62.347 2,8%  57.140 2,7% 9,1%

Ingressos/receitas fi nanceiras 14.275 0,6%  25.181 1,2% -43,3%

Dispêndios/despesas fi nanceiras (4.669) -0,2%  (3.431) -0,2% 36,1%

Juros s/capital  (24.977) -1,1%  (22.609) -1,1% 10,5%

Resultados fi nanceiros (15.371) -0,7%  (859) 0,0% 1689,4%

Sobras/lucros antes do IRPJ/CSLL 46.976 2,1%  56.281 2,7% -16,5%

Imposto de Renda e Contribuição Social (12.964) -0,6%  (17.040) -0,8% -23,9%

Sobras/lucros antes das destinações e 
transferências legais e estatutárias 34.012 1,5%  39.241 1,9% -13,3%

Transferências de dispêndios para RATES 2.040 0,1%  1.881 0,1% 8,4%

Transf. de dispêndios p/ fundo de expansão 
e benfeitorias 3.946 0,2%  2.853 0,1% 38,3%

Sobras/lucros antes das destinações legais e 
estatutárias 39.998 1,8%  43.975 2,1% -9,0%

Transferência para reserva legal (3.058) -0,1%  (2.784) -0,1% 9,8%

Transferência para RATES (15.641) -0,7%  (17.536) -0,8% -10,8%

Fundo de expansão e benfeitorias (17.949) -0,8%  (7.655) -0,4% 134,5%

Reversão Reserva Livre Destinação 14.000 0,6%  -   0,0% -

Sobras líquidas à disposição da A.G.O. 17.350 0,8% 16.000 0,8% 8,4%

Atribuído a: - 0,0% - 0,0% -

Participação controladora 17.350 0,8% 16.000 0,8% 8,4%

Participação não controladora 0 - (0) - -
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EXTRATO DO PARECER DOS 
AUDITORES INDEPENDENTES 

 

 
 

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS CONSOLIDADAS E INDIVIDUAIS  

DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017 
 
 
 
Aos 
Administradores e Cooperados da 
COOP – COOPERATIVA DE CONSUMO 
Santo André – SP 
 
 
Opinião 
 
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da COOP – 
Cooperativa de Consumo (“Cooperativa”), identificadas como Controladora e Consolidado, 
respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e 
as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da COOP – Cooperativa de Consumo e suas controladas em 31 de dezembro de 
2017, o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados 
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
 
Base para opinião 
 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 
seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis”. Somos independentes em relação à Cooperativa e suas controladas, de acordo 
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e 
nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos 
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.  
 
Outros assuntos 
 
Demonstração do Valor Adicionado 
  
As demonstrações individuais e consolidadas do valor adicionado (DVA), referentes ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2017, elaboradas sob a responsabilidade da 
administração da Cooperativa, e apresentadas como informação suplementar, foram 
submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das 
demonstrações contábeis da Cooperativa. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se 
essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações contábeis e registros 
contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios 
definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em 
nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado, foram adequadamente 
elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse 
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Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso: 

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis 
consolidadas e individuais, independentemente se causada por fraude ou erro, 
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do 
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas, não, com 
o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Cooperativa 
e sua controlada. 

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Cooperativa e suas 
controladas. Se concluirmos que existe uma incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações contábeis consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Cooperativa e sua controlada a não mais se manterem 
em continuidade operacional. 

 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, 
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, 
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos. 
 
 
 

São Paulo, 28 de fevereiro de 2018. 

 
BOUCINHAS, CAMPOS & CONTI 

Auditores Independentes S/S 
CRC 2SP 5.528/0-2 

 
 
 
 
 

João Paulo Antonio Pompeo Conti 
Contador 

CRC 1SP 057611/O-0 
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PARECER DO CONSELHO FISCAL
Na qualidade de membros do Conselho Fiscal da COOP - Cooperativa de Consumo, no exercício das 
atribuições legais e as disposições correlatas do Estatuto Social, examinamos o Relatório da Administração 
e as Demonstrações Financeiras, que compreendem: Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado, 
Mutações do Patrimônio Líquido, Fluxos de Caixa, Valor Adicionado, Notas Explicativas e demais 
demonstrativos, documentos esses relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017. Com 
base em nossos exames e esclarecimentos prestados pela Administração no curso do respectivo exercício 
e no Relatório dos Auditores Independentes, sem modificações, estes últimos emitidos nesta data, somos 
da opinião de que as mencionadas demonstrações estão adequadamente apresentadas em todos os seus 
aspectos relevantes.

Santo André, 28 de fevereiro de 2018.

José Antonio de Assis Simões Evanir José Izolani Hamilton Nogueira Cobra Filho
Coordenador Secretário Conselheiro

PROPOSTA DE VALOR
MISSÃO

Oferecer aos clientes, cooperados ou 
não, as melhores condições de acesso 
a bens e serviços no negócio de varejo, 
com preços, qualidade e ambiente 
que satisfaçam suas expectativas, 
proporcionando benefícios às 
comunidades onde atua, seguindo os 
princípios cooperativistas

VISÃO 

Ser reconhecida, pelos cooperados, 
como a melhor empresa de varejo nas 
comunidades onde atua, seguindo os 
princípios cooperativistas.

Proposta de valor (milhares de Reais)

Desconto cooperados  14.876 

Juros sobre capital  24.977 

Sobras líquidas à disposição  17.350 

Auxílio-funeral  1.746 

Ciclo de palestras  259 

Total 59.207

Proposta de valor (milhares de Reais)

Impostos municipais 2.830

Impostos estaduais 25.248

Impostos federais 84.180

Total  112.258 

Proposta de valor (milhares de Reais)

Número de empregos 6.482

Renda (remuneração direta) 167.953

Total  167.953 

Proposta de valor (milhares de Reais)

Investimento 64.576

Total 64.576
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20
17

Relatório de
Sustentabilidade
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Sempre alinhadas ao espírito de contribuição e assistência, as cooperativas 

têm os aspectos ambiental e social inseridos em seus valores e princípios, 

benefi ciando não somente os cooperados, mas toda a comunidade.

A Coop, por meio do núcleo de Responsabilidade Social, busca difundir 

conceitos e práticas de cidadania, solidariedade e preservação ambiental 

para seus cooperados, colaboradores, fornecedores e sociedade. Para 

isso, desenvolve projetos de educação, qualidade de vida e sociabilidade, 

valorizando, assim, a população presente ao redor de suas unidades.

Além disso, apoia e incentiva iniciativas e projetos artísticos, ampliando 

sua participação social e permitindo o acesso da comunidade à cultura. E, 

logicamente, busca minimizar os impactos no meio ambiente e conscientizar 

a comunidade. 

O relatório a seguir apresenta as ações 

desenvolvidas pela Coop em 2017. Confi ra!
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NOSSO COLABORADOR

Clima Organizacional

Uma ferramenta de gestão utilizada pela Coop é a Pesquisa de Clima Organizacional, cujo objetivo é 

entender o que os colaboradores pensam sobre a organização e, assim, verificar se a mesma está no 

caminho certo ou se existe algum ponto de melhoria a ser trabalhado. 

A pesquisa foi realizada em abril e pôde ser acessada a partir de um link na internet. Como resultado, 

obteve 83% de participação, considerado um excelente número. O questionário foi composto por questões 

distribuídas em 15 temas, como Oportunidades de Desenvolvimento, Confiança na Liderança, Cooperação 

etc. Já no mês de julho, os resultados começaram a ser divulgados para todas as áreas, por meio de 

apresentações realizadas pela Gerência de Recursos Humanos. Além disso, ações foram desenhadas para 

serem desenvolvidas ao longo de 2018, com o objetivo de tornar o ambiente de trabalho na Coop ainda 

melhor.

Dia das Crianças 

A Coop acredita na importância da família e, por isso, pensa também nos filhos dos colaboradores. Em 

2017, no mês de outubro, proporcionou atividades para esse público. No caso do ABC, cerca de 2.900 

convidados – colaboradores e filhos –, residentes na região, participaram de um encontro promovido na 

Estância Alto da Serra, em São Bernardo do Campo. Já no interior, as unidades realizaram eventos em 

buffets, com opções de alimentação e de lazer. Nesses casos, participaram mais de 1.500 convidados – 

também colaboradores e filhos. 

E não parou por aí: considerando todos os filhos de colaboradores, de todas as unidades, 2.537 brinquedos 

foram entregues aos pequenos com idades até 12 anos, respeitando-se a faixa etária, o sexo e a fase de 

desenvolvimento de cada criança. As entregas foram realizadas em todas as unidades.
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Inclusão PCD: Pessoas com Defi ciência

Em cumprimento à Lei Federal nº 8.213, em abril de 2017 foi apresentada a cota completa ao Ministério 
do Trabalho. Vale destacar que o Programa de Inclusão foi reformulado e ganhou força após parceria com 
o Sescoop. Na Coop, 195 colaboradores com defi ciência passaram por uma capacitação. Os objetivos 
foram: desenvolver as competências comportamentais de cada um, fazer com que reconheçam suas 
potencialidades, assim como ampliar seu senso de responsabilidade, comprometimento e autonomia – 
dentro e fora da cooperativa. Além disso, em 2017 todos estes colaboradores participaram de um curso com 
o tema ‘Programa de Qualidade 5S’, com conteúdos que vieram ao encontro das atividades desenvolvidas 
no dia a dia. Cada um pôde compreender a importância de seu trabalho realizado na Coop, utilizando os 5 
Sensos do programa: utilização, ordenação, limpeza, saúde e autodisciplina. O ano de 2017 terminou com 
281 colaboradores com defi ciência contratados.

Coop Kids

O projeto Coop Kids foi promovido, pela primeira vez, no ano de 2017. Consiste na visita programada 
dos fi lhos de colaboradores da Cooperativa à unidade onde o pai ou a mãe trabalha. Os objetivos são: 
apresentar às crianças a estrutura da Coop, orientá-las sobre a importância do trabalho realizado em cada 
setor, abordar o cooperativismo de forma lúdica, e valorizar o colaborador em seu ambiente de trabalho. 
No total, 21 unidades foram contempladas, contando com a participação de 154 pequenos, que puderam 
conhecer todos os setores visitados.

#EuEconomizo

A campanha #EuEconomizo esteve de volta à Cooperativa 
entre os meses de março e agosto de 2017. Direcionada 
aos colaboradores, busca a redução de consumo de água, 
papel, sacola plástica, telefone e energia elétrica. Para 
isso, com os cinco personagens-mensageiros, nomeados “Os Econômicos”, sendo um para cada tema 
da campanha. Eles marcaram presença em todos os canais de comunicação interna da Coop, oferecendo 
dicas de como economizar os recursos para alcançar a meta do “desperdício zero” ou, pelo menos, chegar 
bem próximo do ideal. Para o lançamento dessa fase da campanha, em parceria com o Sescoop, a Coop 
promoveu um esquete teatral – no formato de literatura de cordel – para os colaboradores das unidades 
Industrial, Queirós e Panifi cação.

Outubro Rosa

Durante todo o mês de outubro de 2017, os colaboradores receberam informativos sobre a prevenção do 
câncer de mama, via e-mails e/ou Rádio Coop. Além disso, as mulheres de todas as unidades tiveram a 
oportunidade de participar de uma sessão de quick massage, realizada em parceria com a empresa Aon, 
especializada no assunto. A campanha também contou com uma iluminação especial nas drogarias de rua, 
que ganharam uma fachada rosa.
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NOSSO COOPERADO

Central de relacionamento 

A COOP realizou 81.828 atendimentos ao ano, sendo que o preferido foi o atendimento pessoal, com 

69% dos contatos registrados, seguido de atendimento telefônico, com 21% dos contatos. Dessa forma, a 

Cooperativa fechou o ano com 91% de pontualidade de respostas nas interações com os cooperados e, 

mais do que isso, 88% de resolução no primeiro contato. 

Ciclo de palestras

Pensando também no desenvolvimento das 

pessoas, são oferecidos, gratuitamente, cursos 

e aulas para a comunidade. Os objetivos são 

capacitar, entreter e fortalecer os laços com 

os cooperados. A inscrição pode ser feita por 

meio do atendimento pessoal ou pela Central 

de Relacionamento. Em 2017, foram realizadas 

530 palestras, totalizando 1.060 horas/aula e 

12.038 participações.

Blitz da Saúde 

Todos os dias, profissionais de saúde e educação física vão a uma unidade Coop para aferir a pressão arterial, 

realizar testes de glicemia e verificar o IMC dos interessados, de forma gratuita e para toda a comunidade.

Os participantes recebem uma carteirinha para o acompanhamento da saúde em longo prazo. No ano de 

2017, foram realizadas 287 edições do programa, contando com 22.888 participantes.

Programa de Saúde e Qualidade de Vida 

O bem-estar dos cooperados é o que 

mais motiva a Coop. Por isso, foi criado o 

Programa de Saúde e Qualidade de Vida, 

com ações estruturadas e acompanhadas por 

educadores físicos. Divididos em 18 unidades, 

870 cooperados participaram de atividades 

como aulas de ginástica, alongamentos e 

caminhadas, recebendo toda a orientação 

necessária quanto à qualidade de vida.
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Auxílio-funeral 

A Coop procura estar sempre presente, ajudando seus cooperados e/ou suas famílias. Nos momentos 

mais difíceis não poderia ser diferente. Caso um cooperado ou um membro de sua família venha a falecer, 

o parente mais próximo recebe o auxílio-funeral, apoio concedido neste momento de infortúnio, O valor 

é sempre aprovado nas convenções anuais. Desde 1964, esse auxílio é mais uma demonstração de 

cooperativismo, pois ressalta o lado social e o espírito de ajuda mútua. Em 2017, o benefício alcançou R$ 

1.746.000,00, com 2.183 famílias atendidas. 

Programa de benefícios para entidades

Por meio de seus cooperados, a Coop auxilia crianças carentes, idosos, dependentes químicos e outras 

pessoas em situação de vulnerabilidade social. Graças a esse apoio, 19 entidades se beneficiaram com R$ 

350.000,00, em 2017. A entrega do cheque para a Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide contou 

com a participação de três cooperados, representando todos os que contribuem para que essa ação seja 

possível. 

Oficina de Captação de Recursos 

Em parceria com o Sescoop, foram oferecidas oficinas de Elaboração de Projetos e Captação de Recursos 

para instituições beneficentes da região de Piracicaba, São José dos Campos, Sorocaba e Tatuí. No total, 

60 associações participaram, sendo instruídas sobre como elaborar projetos para conseguir recursos e 

garantir a sustentabilidade.
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NOSSO COOPERADO

Escola vai à Coop

Foi pensando em repassar conceitos sobre 

cooperativismo, preservação do meio 

ambiente e alimentação saudável que a 

cooperativa criou o projeto Escola vai à Coop. 

Ele se baseia em visitas guiadas de estudantes 

– de escolas públicas e particulares – às lojas. 

Além de todo o conhecimento adquirido, e 

como forma de reforçar os temas abordados 

durante o encontro, os participantes recebem 

cartilhas educativas, criadas em parceria com 

a empresa Triacanto. Em 2017, 15.540 alunos, 

dos Ensinos Fundamental e Médio de 70 

escolas, visitaram a Coop. 

Banco de Alimentos 

Como forma de ajuda, a Coop doou 84.148 kg de produtos alimentícios – inadequados para a venda, 

porém ainda próprios para o consumo – aos Bancos de Alimentos das cidades de Santo André, Diadema 

e entidades. Depois de analisados, os alimentos foram distribuídos para diversas entidades assistenciais e 

suas comunidades.

Programa Mesa Brasil 

Da mesma forma, foram direcionados 388.610 kg de alimentos para o programa de segurança alimentar e 

nutricional idealizado pelo Serviço Social do Comércio – SESC, que hoje atinge todo o País. A Coop alia-

se à ideia de que combatendo o desperdício e a fome, e melhorando a qualidade de vida das populações 

carentes, pode-se fazer um mundo melhor.

Nota Fiscal Paulista 

Foram disponibilizadas, em suas lojas, urnas para arrecadação de cupons fiscais sem CPF. Os cupons 

ficaram à disposição das instituições, que realizaram a retirada quinzenalmente, uma vez que eles geram 

créditos para essas associações.
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Troco do Bem 

Ao realizar qualquer compra na Coop, e ser consultado, o cooperado informa ao operador de caixa se o pequeno 

troco em dinheiro, ou parte dele, pode ser doado. Em 2017, R$ 353.716,00 foram repassados para a Federação 

das APAEs do Estado de São Paulo (FEAPAEs-SP). Um pequeno valor vale muito para quem precisa.

Revista Coop 

Foram vendidos 262.150 exemplares da Revista Coop, gerando R$ 276.711,00 também para a Federação 

das APAEs do Estado de São Paulo (FEAPAEs-SP), o que ajudou, e muito, os beneficiados das APAEs das 

regiões onde a Coop está presente. 

Nos últimos anos, as doações para a Federação das APAEs do Estado de São Paulo alcançaram o valor de 

R$2 milhões, com a soma da venda da Revista Coop e das doações do Troco do Bem, desde o início dos 

projetos, nos anos de 2010 e 2012, respectivamente.
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Coleta seletiva 

Para separar os resíduos recicláveis, a Coop realiza uma coleta seletiva em suas áreas internas. Como 

resultado, foram doadas 137 toneladas de materiais para cooperativas de reciclagem, gerando renda para 

centenas de famílias e preservando o meio ambiente. 

Coleta 
de óleo 

Em parceria com o Rotary Club de Santo 

André, a Cargill e a ONG Trevo, a Cooperativa 

implementou postos de coleta de óleo em 

suas unidades. 

Como resultado, 18.655 litros de 

óleo tiveram destino correto para 

processamento, contribuindo com a 

preservação de rios e oceanos. 

Descarte de 
medicamentos 

As Drogarias Coop contam com espaço para 

descarte e aceitam medicamentos líquidos 

(sprays, xaropes e suas embalagens), 

sólidos (cartelas e comprimidos, plásticos, 

tubos de cremes e pomadas), cartuchos e 

bulas (embalagens em geral). Afinal, jogar 

medicamentos em pias, vasos sanitários, 

lixos domésticos, ou na própria natureza, 

é crime. No ano de 2017, as estações de 

descarte receberam 4 toneladas desses 

resíduos.

R
el

at
ó

ri
o

s
20

18

AMBIENTAL COOP
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Refrigeração e energia elétrica 

Foi conquistada uma forte economia com a modernização de toda a cadeia de frio alimentar. Mais do que 

a redução no consumo de energia elétrica, passou a ser utilizado o gás CO2, não agressivo à camada de 

ozônio. Ao mesmo tempo, foi substituída a iluminação anterior por lâmpadas de LED – mais econômicas 

e não geradoras de resíduos prejudiciais quando descartadas –, além de terem sido implementadas várias 

outras ações voltadas à economia de energia, reduzindo as despesas da Coop e contribuindo para a 

preservação do meio ambiente. Tivemos a economia de 101.201kwh menos 3% do consumo mensal.

Ação cooperativista

A fim de promover a integração de cooperados, colaboradores e familiares, a partir de experiências 

cooperativistas, a Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB criou o Dia de Cooperar. Para comemorar 

a data em 2017, a Coop, em parceria com o Sescoop, realizou algumas ações: blitzes da saúde, esquetes 

sobre consumo consciente, palestras sobre geração de renda e apresentações musicais em dez cidades, 

impactando 33.000 cooperados.
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APOIO A PROJETOS

Jogos Escolares

Mais de 6.000 alunos suaram a camisa na 48ª edição dos Jogos Escolares. A iniciativa da Prefeitura de 

Santo André foi apoiada pela Coop. Foram 78 escolas participantes e 12 modalidades esportivas, como 

atletismo, basquete, futsal, ginástica artística, handeball, judô, karatê, natação, queimada, tênis de mesa, 

vôlei e xadrez. Muita diversão para os estudantes!

Jotisa

Os Jogos da Terceira Idade de Santo André (Jotisa) são realizados desde 1999 e abrangem diversas 

modalidades esportivas, como atletismo, bocha, natação, entre outros. Em 2017, 33 entidades se inscreveram 

e mais de 1.200 pessoas participaram. 

Futebol Meninos de Ouro 

Realizado em Santo André/SP, esse projeto é pioneiro, pois une o aperfeiçoamento do futebol ao 

aprendizado da língua inglesa. 

Nele, os participantes praticam o esporte de forma inclusiva, educacional e resgatando a cidadania. Em 

2017, 128 jovens participaram dessa atividade. 

Conservatório de Tatuí

Presente na Capital da Música com duas unidades, a Coop apoia o Conservatório de Tatuí – escola de 

música, teatro e luteria. Com 63 anos de tradição, a instituição conta com aproximadamente 2.200 alunos 

e oferece 51 cursos gratuitos. 

Além de garantir ensino de excelência, o espaço mantém 35 grupos pedagógicos e artísticos de prática de 

conjunto, e, ainda, centenas de equipes de música de câmara, nos quais os alunos têm a oportunidade de 

colocar em prática tudo que aprendem. 

Os grupos se apresentam em concertos e espetáculos, não apenas em Tatuí, mas por todo o Estado de 

São Paulo, quando solicitados, atingindo um público estimado de 50 mil pessoas por ano. Em 2017, o grupo 

de Choro do Conservatório se apresentou na Assembleia de Cooperados em Santo André e também na 

unidade Coronel Seabra, em Tatuí, em comemoração ao Dia Internacional do Cooperativismo. 
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Projeto Educando pelo Esporte - Basquete em Mauá

Foi desenvolvido no período contrário ao das aulas escolares, durante 12 meses, de janeiro de 2017 a janeiro 

de 2018. 

Os participantes tiveram uma iniciação na modalidade por meio de uma ação socioesportiva diferenciada, 

que desenvolve todas as dimensões físicas e psicológicas de aprendizagem, adequadas à completa 

educação corporal do movimento. No período foram atendidas, diretamente, 200 crianças.

Projeto Azo

O projeto Azo tem o objetivo de proporcionar às crianças e aos adolescentes da periferia de Santo André 

uma programação cultural com diferentes linguagens artísticas, já que esse público tem pouco (ou nenhum) 

acesso às atividades da cidade. Em 2017 foram atendidos por mês, em média, 96 crianças e adolescentes, 

nos cursos de capoeira, dança de rua, informática, violão e rap.

Projeto Locomotiva

Trata-se de uma organização sem fins lucrativos que assiste, no contraturno escolar e por meio do ensino 

da música, crianças e adolescentes, principalmente da comunidade do Parque João Ramalho, em Santo 

André e arredores, região considerada de alta vulnerabilidade social. 

O projeto tem o objetivo de promover inclusões social e cultural, a partir do ensino das músicas clássica e 

erudita, apresentando novos estilos e peças, visando à expansão dos referenciais musicais dos alunos, além 

de fomentar a atividade de difusão cultural da região com apresentações da orquestra, abertas ao público. 

Durante 2017, o projeto atendeu 150 alunos, de acordo com a meta. 

Projeto Menino Gourmet 

Esse é um gerador de renda que visa a associar, de formas interativa e participativa, oficinas de preparação 

de alimentos com aulas práticas e teóricas, desenvolvendo a autonomia de crianças e adolescentes por 

meio do contato com competências e habilidades básicas da cozinha. 

O projeto é conduzido pela Casa do Bom Menino, de Piracicaba, e atendeu aproximadamente 64 crianças 

e adolescentes ao mês, ao longo de 2017.
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COOPERJOVEM 

Trata-se de um programa cujo principal objetivo é promover a transformação social por meio da Cultura 

da Cooperação e da Educação. É realizado graças à parceria do Sescoop SP com as cooperativas e as 

Secretarias Municipais de Educação.

Em 2017, a Coop apoiou o Cooperjovem na cidade de Tatuí, onde foram realizados dez encontros, com 40 

horas de formação, para 41 professores e coordenadores, que representaram 14 escolas da cidade. 

Circuito Sescoop de Cultura

Em 2017, a parceria com o Circuito Sescoop de Cultura foi mantida. Trata-se de um trabalho realizado pelo 

Sescoop, cujo intuito é levar cultura ao público em geral, por meio de espetáculos de qualidade. 

Com o apoio da Coop, as regiões do ABC, de Sorocaba, de Piracicaba e de São José dos Campos 

englobaram cerca de 6.000 pessoas no projeto.

APOIO A PROJETOS
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Em São Bernardo do Campo, em parceria com a Fundação Salvador Arena, foi apresentado o espetáculo 

“Pequenos Olhos” aos alunos da instituição. E a comunidade contou com o show “Tributo a Jair Rodrigues” 

– com Jair Oliveira e Luciana Mello –, que reuniu cerca de 400 pessoas. 

O espetáculo também foi apresentado em Sorocaba, e teve um público de aproximadamente 2 mil 

pessoas. Em Piracicaba, com a troca de ingressos para o show “Salve Lua – tributo a Luiz Gonzaga”, foram 

arrecadados 600 litros de leite, posteriormente doados para o Fundo de Solidariedade do município. Em 

São José dos Campos, a parceria com a Fundação Cultural Cassiano Ricardo proporcionou o espetáculo 

infantil “Pinocchio”.

E, em parceria com Sicredi, Cogem, CrediBasf e Uniodonto, a Coop levou para as cidades de Diadema, 

Mauá, Santo André e São Caetano do Sul a ação “Formação de público para cooperação e cooperativismo”, 

idealizada pelo Sescoop, com o objetivo de sensibilizar o público infanto-juvenil quanto à diversidade 

cultural, assim como fortalecer a relação entre educação e cultura, estimular a leitura, consolidar a relação 

das cooperativas parceiras com as comunidades local e regional, além de promover os valores e princípios 

do sistema cooperativista, estimulando a cooperação e o empreendedorismo. 
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