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MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
O ano de 2018 foi marcado por uma recuperação lenta da economia, pelo desemprego ainda elevado e
pela informalidade. Tudo isso afetando a recuperação da confiança do consumidor. A inflação, por sua vez,
permaneceu controlada, mas a disparada dos preços dos combustíveis pesou no bolso do brasileiro e foi
um dos fatores que motivaram a greve dos caminhoneiros, que paralisou o país no final de maio, afetando
a produção, o consumo e o Produto Interno Bruto (PIB) de 2018. Ao longo do ano, as expectativas de
crescimento econômico foram sendo reduzidas. De 3% no início do ano, as expectativas chegaram a cerca de
1,3% de crescimento do PIB no final do ano.
O contexto operacional foi bastante acirrado, principalmente para o mercado de Drogarias, no qual assistimos
a uma agressiva expansão das grandes redes. Ainda assim, a nossa Cooperativa apresentou crescimento
de 3,8% sobre o ano anterior, semelhante àquele observado nos super/hipermercados das grandes redes
nacionais. Esse crescimento foi sustentado pelos 815 mil cooperados que estiveram em nossas lojas dentre
os mais de 1 milhão de clientes. A lucratividade, entretanto, esteve pressionada tanto pelo elevado número de
promoções como por fatores decorrentes da greve dos caminhoneiros e mesmo pelo crescimento de lojas
ainda no período de maturação.
Seguimos na trilha da inovação, incorporando ao nosso parque tecnológico soluções de inteligência artificial
– analytics e machine learning – para sustentar nossos processos comerciais, levando nossa empresa a uma
posição mais inovadora e digital.
Mantivemos nossos investimentos revitalizando cinco lojas de supermercados e inaugurando cinco drogarias,
uma das quais ofertando o serviço de “assistência farmacêutica”, que conta com consultório e farmacêutico
graduado em farmácia clínica, e reforçamos nossas parcerias estratégicas revertendo aos nossos clientes
mais opções de abastecimento e serviços. Inauguramos, em parceria com a Nestlé, o restaurante na unidade
Industrial, incorporando novas receitas também para rotisseria e açougue, e também abrimos espaço
para nova parceria com a loja de carnes Swift nas nossas unidades, ampliando o leque de opções
para nossos clientes.
Realizamos, em 2018, um amplo planejamento estratégico, construído a partir de sólidos dados colhidos por
meio de pesquisas com nossos clientes, mas também ouvindo consumidores de outras redes, tendências de
mercado e observando as transformações da sociedade e dos perfis de consumo no Brasil e em outros países.
Essa profunda reflexão reforçou nossa convicção de manter o cliente no centro da nossa estratégia, investindo
na melhoria da experiência de compra e na atenção às expectativas da nossa base de cooperados. É o início
de uma longa jornada que, sabemos, é importante e há muito a realizar.
Registramos com satisfação a colocação entre as cinco melhores empresas de Atacado e Supermercados
do “Prêmio Época Reclame AQUI - As Melhores Empresas para o Consumidor”, evidenciando o cuidado e o
respeito aos 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 à nossa Cooperativa.

ANTONIO JOSÉ MONTE
Presidente do Conselho de Administração

MARCIO F. BLANCO DO VALLE
Presidente Executivo
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CONTEXTO OPERACIONAL
Recuperação lenta da economia e desemprego ainda elevado. Tudo isso afetando a recuperação da
confiança do consumidor. Ao longo do ano, as expectativas de crescimento econômico foram sendo
reduzidas. De 3% no início do ano, as expectativas chegaram a cerca de 1,3% de crescimento do Produto
Interno Bruto (PIB) no final do ano.

EXPECTATIVAS DO PIB – BOLETIM FOCUS
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Forte concorrência para o mercado de Drogarias, no qual assistimos a uma agressiva expansão das grandes
redes. Além disso, a disputa pelo consumidor ocorreu em todos os segmentos, com elevado volume de
promoções.

“Raia Drogasil prevê abrir 480 lojas até 2019.”
“Drogaria São Paulo acirra disputa com Raia.”

“Promoções colocaram supermercados em pé de
igualdade com os ‘atacarejos’.”
“Metade dessa queda vem do efeito calendário da Páscoa e do impacto da
greve dos caminhoneiros. O restante dessa variação reflete o impacto da
deflação de preços e do investimento de preços que fizemos em 23 de
nossos Hipermercados, com o objetivo de recuperação dos volumes.”

“Extrafarma chega com planos de expansão na região.”

“Extrafarma sente desaceleração.”

“Guerra de preços avança entre farmácias.”
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Apesar do ambiente competitivo, nossa Cooperativa apresentou crescimento de 3,8% sobre o ano anterior,
semelhante àquele observado nas grandes redes nacionais. A lucratividade, entretanto, esteve pressionada
tanto pelo elevado número de promoções como por fatores decorrentes da greve dos caminhoneiros e
mesmo pelo crescimento de lojas ainda no período de maturação.

INGRESSOS LÍQUIDOS/FATURAMENTO LÍQUIDO
Milhares de reais

83.997

2.285.467

2.201.470

3,8%

2017

INCREMENTO

2018

FORNECIMENTO DE MERCADORIAS
Distribuição %

Drogarias

16%

Supermercados

82%
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Postos

2%

FATOS MARCANTES
Mais uma vez, registramos o reconhecimento por nossos clientes do cuidado e do respeito que empenhamos
no nosso relacionamento, além de firmarmos posição entre as 15 maiores redes de supermercados do
Brasil. Além disso, recebemos o conceito mais elevado do programa “Nos Conformes” da Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo, evidenciando nosso compliance fiscal.

Coop - Cooperativa de consumo
Loja Física
5º Lugar
6.254 pontos - 6.245 votos

215

215

0

CLASS 2018
15

CNPJ/RAIZ
57.503.462

89

4 dias

RAZÃO SOCIAL

SEDE

COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO

SP

NOME EMPRESARIAL

CLASSIFICAÇÃO

DETALHE

COOP COOPERATIVA DE CONSUMO

A+
A

Categorias por perﬁl de risco

B

Para mais informações a respeito

C

das categorias e dos critérios de

D

classificação, acesse a página

E

Classificação de contribuinte
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Mantivemos nossos investimentos revitalizando cinco lojas de supermercados e inaugurando cinco
drogarias, uma das quais ofertando o serviço de “assistência farmacêutica” que conta com consultório
e farmacêutico graduado em farmácia clínica, e reforçamos nossas parcerias estratégicas revertendo
aos nossos clientes mais opções de abastecimento e serviços. Inauguramos, em parceria com a Nestlé,
o restaurante na unidade Industrial, incorporando novas receitas também para rotisseria e açougue, e
também abrimos espaço para nova parceria com a loja de carnes Swift nas nossas unidades, ampliando o
leque de opções para nossos clientes.
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Realizamos, em 2018, um amplo planejamento estratégico, construído a partir de sólidos dados colhidos
por meio de pesquisas com nossos clientes, mas também ouvindo consumidores de outras redes,
tendências de mercado e observando as transformações da sociedade e dos perfis de consumo no Brasil e
em outros países. Essa profunda reflexão reforçou nossa convicção de manter o cliente no centro da nossa
estratégia, investindo na melhoria da experiência de compra e na atenção às expectativas da nossa base de
cooperados. É o início de uma longa jornada que, sabemos, é importante e há muito a realizar.
08/03/2019

Word Art
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A COOP
UNIDADES DE FORNECIMENTO (Em 31/12/2018)

SUPERMERCADOS - Total 31 unidades
3%

3%

3%
6%
Santo André – 12 unidades – 39%
6%

São Bernardo do Campo – 5 unidades – 16%

39%

São José dos Campos – 3 unidades – 10%
Ribeirão Pires – 2 unidades – 6%

6%

Sorocaba – 2 unidades – 6%
Mauá – 2 unidades – 6%
6%

Tatuí – 2 unidades – 6%
São Caetano do Sul – 1 unidade – 3%
Diadema – 1 unidade – 3%
Piracicaba – 1 unidade – 3%

10%

16%

DROGARIAS - Total 50 unidades (19 de rua)
4%

2%
2% 2%

4%
Santo André – 21 unidades – 42%

4%

São Bernardo do Campo – 9 unidades – 18%
42%

6%

Sorocaba – 4 unidades – 8%
São José dos Campos – 4 unidades – 8%
São Caetano do Sul – 3 unidades – 6%

8%

Mauá – 2 unidades – 4%
Ribeirão Pires – 2 unidades – 4%
Tatuí – 2 unidades – 4%
Piracicaba – 1 unidade – 2%

8%

Diadema – 1 unidade – 2%
São Paulo – 1 unidade – 2%
18%
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POSTOS DE COMBUSTÍVEIS - Total 3 unidades

33%
34%

São Bernardo do Campo – 1 unidade – 34%
Tatuí – 1 unidade – 33%
São José dos Campos – 1 unidade – 33%

33%

VENDAS POR REGIÃO
9,6%

2,9% 0,1%

13,9%
73,4%
ABCDMR – 38 unidades - 1.676.777 - 73,4%
GRANDE SOROCABA – 6 unidades - 318.765 - 13,9%
VALE DO PARAÍBA – 4 unidades - 219.234 - 9,6%
PIRACICABA – 1 unidade - 67.303 - 2,9%
SÃO PAULO – 1 unidade - 3.389 - 0,1%
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COOPERADOS ATIVOS
Registramos, em 2018, mais de 65 mil novas associações, um crescimento de 18% sobre o ano anterior,
acumulando quase 400 mil associações ao longo dos últimos 10 anos. Ao mesmo tempo recebemos em
nossas unidades cerca de 815 mil cooperados ao longo do ano.

Acumulados do ano 2018

814.805

50,1%

COOPERADOS

49,9%

Faixa etária

23,0%

22,7%

17,8%

17,6%
12,9%

6,0%

Até
29 anos

Entre
30 e 39

Entre
40 e 49

Entre
50 e 59

Entre
60 e 69

Tempo de associação

51,3%

13,8%

19,8%
9,4%

5,7%

Até
1 ano

Entre
1e5

Entre
6 e 10
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Entre
11 e 25

Acima de
26 anos

70 anos
ou mais

Associações
65.360
55.817

51.859
42.093

44.873

43.436

387 mi

41.997

associações e

36.209

55 mil

24.943

22.793

associados e

65 mil

65.360

associados e

8.972
55.817

51.859
42.093

44.873

43.436

2008

6

65.360

65.360
36.209

2009

55.817

41.997

2010

2011

22.793

2012

24.943

2016

24.943

22.793

2008

2009

2014

387 mil

2015

387 mil

55 mil

55 mil

65 mil (+18%)

Atendimento
2011
2012

2013

2014

2017

2018

55 mil

associados em 2017

65 mil (+18%)
associados em 2018

associados em 2018

associados em 2017

2010

2016

associados em 2017

8.972
associações em 10 anos

8.972

2013

associações em 10 anos

associações em 10 anos

36.209
55.817

1.997

387 mil

41.997

2015

2016

2017

2018

65 mil

2012

2017

2013

2018

Cerca de 815 mil cooperados
realizaram compras em nossas unidades, desfrutando dos benefícios de
(+18%)
associados
em
2018
serem associados, dentre os mais de 1 milhão de clientes que fizeram compras em nossas lojas ao longo

2014

2015

de 2018.

2016

2017

2018

Cerca de 6,6 mil toneladas de pães vendidos
Mais de 14 mil toneladas de carnes vendidas
Quase 25 milhões de litros de leite comercializados
37,2 milhões de compras registradas nos nossos checkouts
Mais de 17 milhões de unidades de medicamentos fornecidos

Valores revertidos ao cooperado
Sobras retornadas: R$ 17 milhões
Descontos exclusivos: R$ 12 milhões
Brindes: R$ 11,4 milhões (176 mil pelúcias e 218 mil refratários)
Auxílio-funeral: R$ 2 milhões
Bolos de aniversário: R$ 1,5 milhão (52 mil entregues)
Blitz da Saúde: R$ 300 mil (24 mil atendimentos)
Cursos e palestras: R$ 160 mil (8.000 participações)
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COLABORADORES (DEZ/2018)
Investimos mais de 105 mil horas em treinamento e capacitação de nossos colaboradores, inclusive
em metodologias de melhoria de processos, proporcionando oportunidades de avanço em eficiência
operacional e atendimento. Com isso, a COOP cumpre seu papel na sociedade como geradora de emprego
e no desenvolvimento dos seus colaboradores.

Colaboradores (dezembro/2018) – Total 6.134 vidas
100%

0,42%

4,32%

0,28%

100%

Terceirizados
Manutenção
17 – 0,3%

TOTAL VIDAS
6.134
100%

0,33%

5,51%

95%

89,08%

90%

85%

80%

75%

70%
Colaboradores
CLT – 5.464
89,1%

Terceirizados
Limpeza – 338
5,5%

Terceirizados
Clasa/Camp
265 – 4,3%

Terceirizados
Segurança
26 – 0,4%

Temporários
20 – 0,3%

Faixa etária – Colaboradores

27,49,%
17,70%

16,50%
13,83%

9,84%

7,24%

6,68%
0,72%

18-25
anos
1.576 vidas

26-30
anos
1.015 vidas

31-35
anos
946 vidas

42%
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36-40
anos
793 vidas

58%

41-45
anos
564 vidas

46-50
anos
415 vidas

Acima de
51 anos
383 vidas

281

Até
17 anos
41 vidas

INOVAÇÃO
Seguimos na trilha da inovação, incorporando ao nosso parque tecnológico soluções de inteligência
artificial – advanced analytics e machine learning – para suportar nossos processos comerciais, que foram
profundamente revisados por meio de metodologias robustas, aperfeiçoando nossa governança de
sortimento e modernizando o conceito de gerenciamento de categorias, com base em dados e experiência
do cliente, levando nossa empresa a uma posição mais inovadora e digital.

ACTION
(agir)

Padronização -8
Ação -7

Verificação -6

PLAN

(planejar)

A

P

C

D

CHECK

(verificar)

1- Identificação do problema
2- Análise do fenômeno
3- Análise do processo
4- Plano de ação

DEFINE

CONTROL

5- Execução

DO

SIX
SIGMA
6σ

IMPROVE

MEASURE

ANALYZE

(executar)

THE
POWER
TO KNOW.

Advanced Analytics
Where power meets purpose.

lean

manufacturing
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INVESTIMENTOS
Mantivemos nossos investimentos revitalizando cinco lojas de supermercados e inaugurando cinco
drogarias e reforçamos nossas parcerias estratégicas revertendo aos nossos clientes mais opções de
abastecimento e serviços.

PLANO DE INVESTIMENTO – Acumulado até Dez 2018 (kR$)
Grupo de investimento 2018

Observações

Reformas

participação
do
investimento
realizado

PE/VL/CF/CA/RP

28.922

48%

Diversos

14.742

25%

Infraestrutura TI

9.661

16%

DIN, DVC, DBD, DIB

3.536

6%

Em andamento adequação unidades

1.748

3%

Unidade em Santo André (em
andamento, inauguração p/
maio/2019)

1.358

2%

59.966

100%

Investimento em manutenção
Projetos GTI
Novas Drogarias de rua
Lojas satélites

Valor
realizado
em 2018
(kR$)

Novas lojas
TOTAL
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RESULTADOS
Nossa Cooperativa apresentou crescimento de 3,8% sobre o ano anterior, semelhante àquele observado
nas grandes redes nacionais.

INGRESSOS LÍQUIDOS/FATURAMENTO LÍQUIDO
Milhares de reais

83.997

2.285.467

2.201.470

3,8%

2017

INCREMENTO

2018

FORNECIMENTO DE MERCADORIAS
Distribuição %

Drogarias

16%

Supermercados

82%

Postos

2%
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Lucratividade pressionada tanto pelo elevado número de promoções, resultado na estagnação da sobra
bruta, quanto pelo crescimento das despesas, consequência dos efeitos inflacionários e do aumento da
base instalada de lojas.

TOTAL DAS DESPESAS – valor em milhares de reais

105,00%

550.000
500.000

100,00%

100,0%

101,7%

99,1%

450.000
400.000
350.000

95,00%

300.000

95,9%
94,3%

92,1%

94,1%

92,3%

200.000

91,3%

90,00%

250.000

150.000
100.000

85,00%
305.040

330.494

2010

2011

371.135
2012

386.357

407.441

418.919

446.572

2013

2014

2015

2016

VALOR NOMINAL

454.698
2017

486.111

50.000
0

2018

TOTAL DESPESAS
DEFLACIONADAS
Base 100=2013

EVOLUÇÃO SOBRA BRUTA X EVOLUÇÃO DESPESAS
DEFLACIONADOS – base 100 = 2010

118,2%

108,2%

126,7%

111,6%

115,8%

112,7%
112,5%

100,0%

108,5%

107,9%
106,1%

101,7%

105,1%

97,7%

98,0%

100,0%

2010

96,9%
99,8%

2011

2012

2013

Sobra bruta - Deflacionada
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2014

2015

Despesas - Deflacionadas

2016

2017

2018

Novas unidades em maturação de operação possuem despesa incremental ainda não equivalente à geração
de Receita e Sobra incremental, contudo é necessária infraestrutura de despesa fixa (quadro de pessoal e
demais despesas) para propiciar a alavancagem/crescimento da venda e sobra.

DESPESAS – VARIAÇÃO 2018 X 2017

12.132

486.111

Mesmas
lojas
2,7%

Despesas
2018
106,9%

500.000

19.270

480.000
460.000

454.698

440.000
420.000
400.000
380.000
360.000
340.000
320.000
300.000
Despesas
2017
100%

Incremento
Novas lojas
4,2%

Rubricas

Participação
no Total
despesas

Var. 2018/2017

Pontos
Percentuais

Limpeza Terceirizada

3,9%

5,83%

0,23%

Locação predial/terrenos

4,8%

11,38%

0,54%

Dispêndios com energia elétrica

4,5%

6,34%

0,28%

Disp. MKT/Gestão/Com/Resp. Social

4,9%

12,94%

0,64%

5,1%

23,05%

1,19%

23,2%

2,88%

2,88%

Dispêndios com taxas de cartões
Subtotal

Total Variação das Despesas

6,91%

Coop • Cooperativa de Consumo | 19

COOP – COOPERATIVA DE CONSUMO
EXTRATO DA DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 31/12 DE 2018 E 2017
(em milhares de reais)
Consolidado
2017
Ingressos/receitas líquidas

% AV

2018

% AV

% AH

2.201.470

100,0%

2.285.467

100,0%

3,82%

(1.658.821)

-75,4%

(1.739.315)

-76,1%

4,9%

542.650

24,6%

546.152

23,9%

0,6%

(454.698)

-20,7%

(486.111)

-21,3%

6,9%

5.934

0,3%

4.258

0,2%

-28,2%

(31.539)

-1,4%

(36.665)

-1,6%

16,3%

62.347

2,8%

27.633

1,2%

-55,7%

14.275

0,6%

7.444

0,3%

-47,9%

(4.669)

-0,2%

(7.810)

-0,3%

67,3%

(24.977)

-1,1%

(23.104)

-1,0%

-7,5%

(15.371)

-0,7%

(23.470)

-1,0%

52,7%

0

0,0%,

0

0,0%

46.976

2,1%

4.163

0,2%

-91,1%

(13.498)

-0,6%

(393)

0,0%

-97,1%

534

0,0%

1.595

0,1%

198,5%

(12.964)

-0,6%

1.201

0,1%

-109,3%

34.012

1,5%

5.364

0,2%

-84,2%

Transferências de dispêndios para RATES

2.040

0,1%

1.847

0,1%

-9,5%

Transf. de dispêndios p/ fundo de expansão
e benfeitorias

3.946

0,2%

12.684

0,6%

221,4%

39.998

1,8%

19.895

0,9%

-50,3%

(3.058)

-0,1%

(1.545)

-0,1%

-49,5%

Dispêndios/custos com mercadorias
Sobra/lucro bruto
Dispêndios/despesas adm/oper
Demais ingressos/receitas
Depreciação/amortização adm/oper
Sobras/lucros antes do resultado ﬁnanceiro
Ingressos/receitas financeiras
Dispêndios/despesas financeiras
Juros s/capital
Resultados financeiros
Equivalência patrimonial
Sobras/lucros antes do IRPJ/CSLL
IRPJ/CSLL correntes
IRPJ/CSLL diferidos
Imposto de Renda e Contribuição Social
Sobras/lucros antes das destinações e
transferências legais e estatutárias

Sobras/lucros antes das destinações legais e
estatutárias
Transferência para reserva legal
Transferência para RATES

(15.641)

-0,7%

(5.219)

-0,2%

-66,6%

Fundo de expansão e benfeitorias

(17.950)

-0,8%

(771)

0,0%

-95,7%

Reversão Reserva Livre Destinação

14.000

0,6%

-

0,0%

-100,0%

17.350

0,8%

12.360

0,5%

-28,8%

17.350

0,8%

12.360

0,5%

-28,8%

0

0,0%-

(0)
0,0%Ato não cooperativo

-

Sobras líquidas à disposição da A.G.O.
Participação controladora
Participação não controladora

Ato cooperativo

(Íntegra à disposição dos
cooperados na sede Coop desde

Ato não cooperativo

08/03/2019, conforme determina a

Ato cooperativo

Lei 5764/71 e Estatuto Social)

2018

19,7%

20%

19,7%

80,3%

2017

21,0%

79,0%

80,3%

21,0%
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0%

2018

0%

20%
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80%

100%
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80%
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COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO
EXTRATO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12 DE 2018 E 2017
(em milhares de reais)
Consolidado
ATIVO

2017

% AV

2018

% AV

%AH

Circulante
Caixa e equivalente de caixa

97.394

11,0%

79.448

8,7%

-18,4%

Contas a receber

204.189

23,1%

203.564

22,2%

-0,3%

Estoques

205.896

23,2%

228.608

25,0%

11,0%

20.230

2,3%

21.470

2,3%

6,1%

527.708

59,6%

533.089

58,2%

1,0%

Outros ativos não circulantes

42.554

4,8%

50.490

5,5%

18,6%

Imobilizado

315.318

35,6%

332.065

36,3%

5,3%

357.871

40,4%

382.555

41,8%

6,9%

885.580

100,0%

915.644

100,0%

3,4%

Outros ativos circulantes
Total do ativo circulante
Não circulante

Total do ativo não circulante
Total do ativo

Consolidado
PASSIVO

2017

% AV

2018

% AV

%AH

Circulante
Fornecedores

190.768

21,5%

222.572

24,3%

16,7%

Obrigações trabalhistas

37.646

4,3%

36.052

3,9%

-4,2%

Outros passivos circulantes

60.164

6,8%

66.820

7,3%

11,1%

288.578

32,6%

325.444

35,6%

12,8%

54.220

6,1%

48.642

5,3%

-10,3%

Total do patrimônio líquido

542.782

61,3%

541.369

59,1%

-0,3%

Total do passivo e
patrimônio líquido

885.580

100,0%

915.644

100,0%

3,4%

Total do passivo circulante
Não circulante
Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido

Estrutura de Capital
2017

% AV

Liquidez
2018

% AV

% AH

Capital próprio

542.782

61,3%

541.369

59,1%

-0,3%

Capital de terceiros

342.798

38,7%

374.085

40,9%

9,1%

Total capital engajado

885.580

100,00%

951.644

100,00%

3,4%

Grau de endividamento
a cada R$ 1 de capital
próprio

0,63

0,69
Capital circulante livre (Milhares de reais)

Folga no curto prazo (ativo circulante (-) passivo circulante)

2018
Liquidez
corrente

1,64

Liquidez seca

0,94

Liquidez geral

2,45

2018
207.645

(Íntegra à disposição dos Cooperados na sede da Coop desde 08/03/19, conforme determina a Lei 5764/71 e Estatuto Social)
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EXTRATO DO PARECER DOS
AUDITORES INDEPENDENTES

COOP – COOPERATIVA DE CONSUMO
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
RELATÓRIO
SOBRE
O EXAME DAS
FINANCEIRAS
CONSOLIDADAS
E INDIVIDUAIS
DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
DE 31 DE DEZEMBRO
DE 2017 DO EXERCÍCIO

FINDO 31 DE DEZEMBRO DE 2018

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
Aos
auditoria.
Além disso: da
Administradores
e Cooperados
COOP – COOPERATIVA DE CONSUMO
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis
Santo André consolidadas
– SP
e individuais, independentemente se causada por fraude ou erro,

COOP – COOPERATIVA DE CONSUMO

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
Examinamosinternos,
as as
demonstrações
financeiras
individuais
e consolidadas
da COOP –de Consumo
Examinamos
demonstrações
contábeis
da
Coopfalsas
Cooperativa
conluio,
falsificação,
omissão
ou representações
intencionais.
Cooperativa de Consumo
(“Cooperativa”), identificadas
Controladora
(“Cooperativa”),
que compreendem
o balançocomo
patrimonial
em e31Consolidado,
de dezembro de 2018 e
• Obtemos
entendimentode
controles
internos
relevantes
paradea2017
auditoria
respectivamente,
que compreendem
o dos
balanço
patrimonial
em
de dezembro
e das para
as
respectivas
demonstrações
sobras
e perdas,
do31
resultado
abrangente,
mutações
planejarmos
procedimentos
de auditoria
apropriados
nas circunstâncias,
mas,
as respectivas
demonstrações
do resultado,
do resultado
abrangente,
das mutações
do não, com
do
patrimônio
líquido
e
dos
fluxos
de
caixa,
para
o
exercício
findo
nessa
data,
o objetivo
de fluxos
expressarmos
a eficácia
controles
internos
da as
Cooperativa bem
patrimônio líquido
e dos
de caixa,opinião
para osobre
exercício
findodos
nessa
data, bem
como
como
as correspondentes
notas
explicativas,
incluindo
o políticas
resumocontábeis.
das principais políticas
e suanotas
controlada.
correspondentes
explicativas,
incluindo
o resumo das
principais

Opinião
Opinião

RELATÓRIO SOBRE O EXAME DAS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO
FINDO 31 DE DEZEMBRO DE 2018

contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
Em nossa opinião, asem
demonstrações
financeiras
individuais
e consolidadas
acima
referidas e financeira
adequadamente,
todos e
osrespectivas
aspectosdivulgações
relevantes,
posição
patrimonial
estimativas contábeis
feitasa pela
administração.
apresentam
adequadamente,
todos osem
aspectos
posição
e
da Coop Cooperativa
de em
Consumo
31 de relevantes,
dezembroa de
2018,patrimonial
o desempenho
de suas
sobre ade
adequação
do
pela administração,
da
base
contábil
financeira •daConcluímos
– Cooperativa
de
Consumo
e suas
controladas
em nessa
31 de dezembro
operações
eCOOP
os seus
fluxos
caixa
para
ouso,
exercício
findo
data,
dede
acordode
com as
continuidade
operacional
e, com
base nas
evidências
de de
auditoria
obtidas, se existe uma
2017, o desempenho
consolidado
de suas
operações
e os
seus fluxos
caixa consolidados
práticas
contábeis
adotadas
no
Brasil,
e
especificamente
aquelas
aplicáveis
às
Entidades
incerteza
relevante
a eventos
ou condições
que possam
levantar dúvida
para o exercício
findo nessa
data,em
de relação
acordo com
as práticas
contábeis adotadas
no Brasil.
Cooperativas
(ITG 2004).
significativa
em relação à capacidade de continuidade operacional da Cooperativa e suas
controladas. Se concluirmos que existe uma incerteza relevante, devemos chamar
Base para opinião

atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
Base para opinião

demonstrações
contábeis
consolidadas
ou incluir
modificação
em nossa opinião,
se as
Nossa auditoria
foi conduzida
de acordo
com as normas
brasileiras
e internacionais
de

divulgações
forem inadequadas.
conclusões
estão
fundamentadas
nas
auditoria.
Nossas
responsabilidades,
em
com
tais
normas,brasileiras
estão descritas
na
Nossa
auditoria
foi conduzida
de conformidade
acordoNossas
com
as
normas
e internacionais
de
evidências
auditoria obtidas do
atéauditor
a datapela
de auditoria
nosso relatório.
Todavia, eventos ou
seção a seguir
intituladade
“Responsabilidades
das demonstrações
auditoria. Nossas
responsabilidades,
em
conformidade
com
tais
normas,
estão
descritas
na
condições
futuras podem
levar a Cooperativa
e sua
controlada
a nãode
mais
se manterem
contábeis”. Somos
independentes
em relação
à Cooperativa
e suas
controladas,
acordo
seção
seguir
intitulada
“Responsabilidades
do
pela auditoria
das demonstrações
em continuidade
operacional.
com os aprincípios
éticos relevantes
previstos no Código
deauditor
Ética Profissional
do Contador
e
contábeis”.
Somos independentes
em relação
à Cooperativa,
de acordo
com os princípios
nas normas profissionais
emitidas pelo Conselho
Federal
de Contabilidade,
e cumprimos
com as relevantes
demais
responsabilidades
éticas
de
acordo
com
essas
normas.
Acreditamos
que
éticos
previstos
no
Código
de
Ética
Profissional
do
Contador
e nas normas
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outrosa aspectos,
evidência do
de alcance
auditoria
obtida
é suficiente
apropriada
para
fundamentar
nossa
opinião. decom
profissionais
emitidas
pelo
Conselho
Federal
de
esignificativas
cumprimos
as demais
planejado,
da épocae da
auditoria
e Contabilidade,
das
constatações
auditoria,
responsabilidades
dedeficiências
acordo com
essas normas.
Acreditamos
que
a evidência de
inclusive as éticas
eventuais
significativas
nos controles
internos que
identificamos
Outros assuntos nossos trabalhos.
auditoriadurante
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Demonstração do Valor Adicionado

São Paulo, 26 de fevereiro de 2019.

As demonstrações individuais e consolidadas
adicionado
(DVA), referentes ao
São Paulo,do
28 valor
de fevereiro
de 2018.
exercício findo em 31 de dezembro de 2017, elaboradas sob a responsabilidade da
administração da Cooperativa, e BOUCINHAS,
apresentadas como
informação
suplementar, foram
CAMPOS
& CONTI
submetidas a procedimentos de auditoria
executados
em conjunto
com a auditoria das
BOUCINHAS,
CAMPOS
& CONTI
Auditores
Independentes
S/S
demonstrações contábeis da Cooperativa.
Para a formação
de nossa
Auditores
Independentes
S/Sopinião, avaliamos se
essas demonstrações estão conciliadas com
as
demonstrações
contábeis e registros
CRC
CRC2SP
2SP5.528/0-2
5.528/0-2
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

João
Paulo
Antonio
Pompeo
Conti
João
Paulo
Antonio Pompeo
Conti
Contador
Contador
CRC 1SP 057611/O-0

CRC 1SP 057611/O-0
(Íntegra à disposição dos Cooperados na sede da Coop desde 08/03/19, conforme determina a Lei 5764/71 e Estatuto Social)
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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 das disposições correlatas do Estatuto Social, examinamos o Relatório da Administração
e as Demonstrações Contábeis, que compreendem: Balanço Patrimonial, Demonstrações de sobras e
perdas, 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 2018. 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, 26 de fevereiro de 2019.
José Antonio de Assis Simões

Vanderlei Campiotti

José Carlos Brandão

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.
“Gosto e me sinto bem em comprar na Coop porque sou
bem atendido, tem preços justos e ainda contribui com a
minha comunidade. Eu confio na Coop.”

VALORES
Promovemos
o
cooperativismo,
proporcionando
benefícios aos cooperados como forma de retribuir sua
fidelidade e seu nível de negócios com a Coop.
Buscamos superar as expectativas dos nossos clientes
pela melhoria contínua dos nossos serviços, da
praticidade e do ambiente de loja, praticando preços
competitivos.
Proporcionamos aos nossos colaboradores um ambiente
de trabalho participativo e que lhes permite aprimorar-se
continuamente, inclusive no cooperativismo.
Mantemos com nossos fornecedores um relacionamento
baseado em benefício mútuo.
Promovemos ações sociais, assistenciais, educativas e
de preservação ambiental nas comunidades em que
estamos presentes.

Proposta de valor (milhares de reais)
Desconto a cooperados

11.880

Juros sobre o capital

23.104

Sobras líquidas à disposição

12.360

Auxílio-funeral

1.849

Ciclo de palestras

159

Total

49.352
Subtotal

Impostos municipais

4.936

Impostos estaduais

148.065

Impostos federais

72.873

Total

225.874
Subtotal

Número de empregos
Renda (remuneração direta)
Total

6.482
176.581
176.581

Subtotal
Investimento

59.966

Total

59.966

TOTAL

511.773

Praticamos uma gestão responsável, visando assegurar
nossa perenidade.
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SUSTENTABILIDADE
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.
Esses conceitos dialogam diretamente com os anseios da sociedade, sobretudo com as novas gerações
e fazem parte da preocupação legítima inserida no contexto da nossa reflexão estratégica, buscando
aderência com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) adotados por ocasião da cúpula das
Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável

24 | Coop • Cooperativa de Consumo
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Relatório social
Toda cooperativa tem o compromisso de contribuir para o desenvolvimento sustentável da comunidade onde está
instalada. Assim prega o 7º princípio cooperativista, uma missão levada a sério pelo núcleo de Responsabilidade Social
da Coop nas 10 cidades onde atua. Ao trabalhar em várias frentes nas esferas social, cultural, esportiva e ambiental,
a Cooperativa busca a melhoria da qualidade de vida não apenas de seus cooperados e colaboradores, mas de toda
população ao redor de suas unidades de distribuição.
A intenção da Coop, porém, é avançar mais a partir de 2019. No novo planejamento estratégico desenhado para os
próximos cinco anos, o escopo de responsabilidade social ganha maior abrangência de forma a seguir as diretrizes
da norma 26.000 e as metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), definidos pela Organização das
Nações Unidas (ONU). Na prática, significa a implantação e o desenvolvimento de políticas de gestão baseadas na
sustentabilidade em todas as áreas da Cooperativa.

Balanço 2018
Alguns projetos desenvolvidos contam com o apoio da família cooperada, como o programa de assistência às
instituições beneficentes, favorecendo 258 entidades com R$ 5 milhões nos últimos 17 anos. Para a APAE, a contribuição
dos cooperados chegou a quase R$ 3 milhões, em 8 anos.
Com as leis de incentivo fiscal, a Coop levou diversão e arte às comunidades, além da parceria com o Sescoop
em iniciativas culturais e de educação. É com a cooperação, base do cooperativismo, que a Coop cumpre seu
compromisso no desenvolvimento das comunidades. Nas próximas páginas, confira todas as iniciativas realizadas e
apoiadas em 2018.
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COLABORADOR
Educação corporativa
A Coop promoveu 105.671 horas de treinamentos, um investimento na capacitação de seu capital humano
para atualizar conhecimentos e desenvolver novas competências.

Negócio Drogarias
Destaque para a formatura da segundo turma do curso de pós-graduação em Prescrição Farmacêutica e
Farmácia Clínica, que teve como objetivo o desenvolvimento das competências voltadas à promoção do
uso racional de medicamentos em suas drogarias. A carga horária foi de 360 horas, divididas em 18 meses.
Os trabalhos de conclusão de curso tiveram como tema central os processos padrão de implantação da
consulta clínica farmacêutica nas prescrições farmacêuticas e farmacoterapia dos sistemas nas drogarias
com foco no medicamento. Em novembro do ano passado, foi inaugurada a primeira drogaria da rede com
a prestação de serviços em assistência farmacêutica aos cooperados e clientes.

Negócio Supermercados
Uma equipe de 109 gerentes e gerentes de setores das unidades, divididos em quatro turmas, está
envolvida desde maio do ano passado no programa Líderes que Inspiram. Com carga total de 212 horas,
distribuídas em 14 módulos, o curso visa contribuir para o desenvolvimento da equipe com foco na gestão
de processos, fluxos de trabalho e pessoas, nivelando seus conhecimentos comportamentais e técnicos,
favorecendo a construção de uma visão sistêmica e estratégica que traga diferenciais para os negócios e
resultados para a cooperativa.
Os diferencias do programa estão na Metodologia: desenvolvimento da autonomia individual e profissional.
Vivência: aprendizagem por meio de experiências reais de trabalho. Avaliação dos resultados: avaliação
contínua que contempla as etapas de reação, aprendizagem e aplicação dos conhecimentos e resultados
alcançáveis.
Contribuindo com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável:

Inclusão
A Coop conta com 281 colaboradores com deficiência, cumprindo a cota exigida pela legislação, pelo
segundo ano consecutivo. Para que a inclusão seja efetiva, foram capacitadas 186 pessoas com deficiência
com o tema Motivação para Superação, desenvolvido pelo Sescoop. Outras capacitações, com os temas
Diversidade e Ética Profissional, também foram trabalhadas pela área de Recursos Humanos/Serviço Social.
A Cooperativa também promoveu o curso de libras, formando 25 colaboradores ouvintes na Linguagem de
Sinais para que eles possam multiplicar o conhecimento aos colegas de trabalho e, assim, facilitar a todos
a comunicação com os colaboradores com deficiência auditiva.
Um total de 303 atendimentos sociais foi realizado aos colaboradores com deficiência durante todo o
ano, sendo muitos deles com a presença dos familiares responsáveis. A proposta foi de compreender as
necessidades do colaborador, bem como a melhoria de seu desenvolvimento no ambiente de trabalho.

Contribuindo com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável:
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Festa da Criança
A Festa da Criança é uma forma de a Coop estimular os momentos em família de seus colaboradores,
promovendo um dia de diversão entre pais e filhos. No Grande ABC, o encontro familiar de 2018 reuniu, no
mês de outubro, 2.768 convidados na Estância Alto da Serra, em São Bernardo do Campo. Para as equipes
do interior de São Paulo, a diversão aconteceu em bufês e, no caso de São José dos Campos, no espaço
da unidade Morumbi, reunindo, no geral, 1.618 participantes. Além de opções de alimentação, a Festa da
Criança garantiu acesso ilimitado às atividades de lazer de cada um dos espaços. Não faltaram presentes. A
Coop promoveu ainda a tradicional entrega de brinquedos aos filhos dos colaboradores com idades entre
0 e 12 anos, respeitando a faixa etária, o gênero e a fase de desenvolvimento de cada criança. A entrega foi
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Relatórios

2019

realizada nas unidades de trabalho dos colaboradores.

Coop Kids
O local de trabalho dos pais habita o imaginário de toda criança e, não raro, a maioria alimenta o desejo de
conhecer um pouco do cenário e dos amigos que o pai ou a mãe relatam nas conversas dentro de casa.
Para matar essa curiosidade e também integrar os filhos no ambiente de trabalho de seus pais, a Coop deu
continuidade ao projeto Coop Kids a partir do segundo semestre de 2018.
No total, 91 crianças participaram do programa de visitas realizado nas unidades Diadema, Joana Angélica,
Vianas, Jardim Milena, Café Filho, Ribeirão Centro e Humberto de Alencar. Além de conhecer a estrutura da
loja e a importância do trabalho realizado em cada setor, a criançada aprendeu de forma lúdica um pouco
sobre o cooperativismo.
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COOPERADO
Ciclo de Palestras
É um dos projetos sociais mais longevos da Cooperativa, lançado em 2001, e hoje presente em 20 de suas
unidades. Além de levar informações, novos conhecimentos e promover a interação social, a proposta
da iniciativa é estimular os participantes a empregar a aprendizagem garantida nos cursos e palestras
gratuitos como ferramenta geradora de renda para incrementar o orçamento doméstico da família.
De tão bem aceito que é até hoje pela comunidade, a Coop vem investindo ao longo dos últimos anos
na modernização das salas de relacionamento de suas unidades onde acontecem as palestras e as
oficinas de gastronomia e artesanato, as mais procuradas pelos participantes. Em 2018, 11 espaços foram
revitalizados e ganharam cozinha gourmet, mobiliário funcional, novo layout e ar-condicionado. Ao longo
do ano, os 20 espaços promoveram 409 cursos e palestras, 7.619 participações, somando 818 horas-aula.
O ano foi marcado ainda pelo lançamento do Ciclo de palestras na unidade Humberto de Alencar, em
São Bernardo do Campo.
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Contribuindo com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável:

Blitz da Saúde
Hipertensão e diabetes são as duas doenças crônicas que mais preocupam a classe médica por não
apresentarem sintomas iniciais até colocarem em risco a vida do portador. No sentido da prevenção para
esses e outros males, a Cooperativa disponibiliza o programa Blitz da Saúde à comunidade. Profissionais
de saúde e educadores físicos estão a cada dia presentes em uma unidade Coop para aferir a pressão
arterial, aplicar o teste de glicemia e medir o Índice de Massa Corpórea (IMC), além de oferecer orientação
nutricional e física.
O serviço é gratuito e acessível a cooperados e não cooperados, que recebem uma carteirinha para o
acompanhamento da saúde. A programação das passagens da Blitz pelas unidades pode ser conferida
no site da Coop. No ano passado, 23.639 pessoas utilizaram o serviço, que marcou presença também no
Memorial da América Latina no Dia Internacional do Cooperativismo. No evento, promovido pelo Sescoop,
a equipe realizou mais de 100 atendimentos.
Contribuindo com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável:

Programa de Saúde e Qualidade de Vida
A prática regular de atividade física, tão recomendada pelos profissionais da saúde, também é incentivada
pela Coop ao oferecer à família cooperada aulas estruturadas de ginástica, alongamento e caminhadas
em 19 unidades. Os participantes inscritos no programa de saúde e qualidade de vida têm acesso a duas
aulas semanais, acompanhadas por educadores físicos. A média mensal de participação em 2018 foi de
888 cooperados para 940 vagas disponibilizadas. O programa foi ampliado no ano passado para atender
à demanda da loja Humberto de Alencar.

Contribuindo com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável:
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Programa de Benefícios para Entidades
Pelo 17º ano consecutivo, cooperados reunidos na Assembleia Geral Ordinária, realizada em março,
aprovaram a destinação de verba para a melhoria da qualidade de vida dos assistidos inscritos nas
instituições assistenciais. O gesto de solidariedade dos cooperados beneficiou, com R$ 350.000,00, 17
entidades instaladas no Grande ABC e no interior de São Paulo, nas áreas de atuação da Coop. Elas foram
escolhidas pela Cooperativa entre várias outras que se inscreveram no processo seletivo, concluído em
maio. Representantes da Coop visitaram cada uma das selecionadas para analisar a viabilidade do projeto
apresentado, e o presidente executivo Marcio Valle fez a entrega simbólica do cheque na Creche Cata
Preta, em Santo André, uma das beneficiadas.

Contribuindo com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável:

Escola vai à Coop
Difundir os valores e os princípios do cooperativismo é compromisso trabalhado fortemente pela Coop
com os estudantes das escolas públicas e particulares. Tanto é que 13.295 alunos de 132 escolas do
Grande ABC e do interior de São Paulo participaram das 397 visitas realizadas às dependências das lojas
ao longo de 2018. Durante a visita guiada por instrutores, os alunos foram despertados para os conceitos
e os valores do cooperativismo assim como assimilaram noções sobre consumo consciente, alimentação
saudável e preservação do meio ambiente. Para reforçar o aprendizado, cada um recebeu uma cartilha
educativa para levar para casa.
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Contribuindo com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável:

Troco do Bem
A Coop criou o Troco do Bem em 2012. De lá pra cá, o programa transformou-se numa importante
causa social que beneficia cerca de 3.000 assistidos de 10 unidades da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE). A ação também ajuda a manter uma reserva regular de moedas para suprir a
demanda de troco nos checkouts. Nas compras pagas em dinheiro, os operadores de caixa sugerem aos

cooperados e clientes a doação dos centavos do troco para repasse integral à Federação das Associações
de Pais e Amigos dos Excepcionais do Estado de São Paulo (Feapaes). Essa mecânica solidária garantiu
no ano passado R$ 388.690,00.

Contribuindo com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável:

Revista Coop
Com quase 40 anos de circulação nas unidades, a publicação garantiu à Feapaes a doação de R$ 313.143,00
com a venda de 267.814 exemplares registrada em 2018. O compromisso de repassar metade do valor de
venda de cada exemplar (descontados os impostos) aos assistidos da APAE foi firmado em agosto de
2010.

Contribuindo com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável:
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Central de Relacionamento
A Coop dispõe de vários canais de atendimento para os
cooperados e clientes comunicarem suas dúvidas, fazerem
sugestões ou mesmo para registrarem elogios ou críticas
referentes aos produtos e serviços oferecidos nas unidades.
Dos 95.076 atendimentos realizados em 2018, 71% deles foram
presenciais e 20% por telefone, com 73% de pontualidade nas
respostas e, melhor ainda, 71% com resolução no primeiro contato.

Contribuindo com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável:

Auxílio-funeral
O espírito de ajuda mútua, mola propulsora do cooperativismo, também está presente nas horas mais
difíceis vivenciadas pelos cooperados. O auxílio-funeral, benefício concedido pela Coop no caso de
falecimento do titular ou de seus dependentes (conforme previsto no regulamento), foi requerido no ano
passado por 2.014 famílias, totalizando o R$ 1.845.000,00. O valor atual do benefício é de R$ 1.000.

Banco de Alimentos e Mesa Brasil
Em parceria com o Banco de Alimentos das cidades de Santo André, Diadema e de outros do interior de São
Paulo, a Cooperativa doou 151.146 quilos de produtos alimentícios em 2018. O volume refere-se a gêneros
considerados inadequados para a venda, porém em condições perfeitas de consumo. Após a análise, o
Banco de Alimentos de cada cidade repassa para suas entidades cadastradas no programa. Outros 349.809
quilos foram direcionados para o Mesa Brasil, programa de segurança alimentar e nutricional desenvolvido
pelo SESC/SP (Serviço Social do Comércio de São Paulo).
Contribuindo com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável:

Natal Solidário
Cinco unidades da Coop abriram suas portas para a campanha Natal Solidário, desenvolvida no dia 15

instituições cadastradas e atendidas pelo Banco de Alimentos de Santo André.

Contribuindo com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável:
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de dezembro pelo Banco de Alimentos de Santo André. Durante a ação, cooperados e clientes doaram

Nota Fiscal Paulista
A Coop reinstalou em suas lojas as urnas para que os cooperados e clientes possam fazer a doação dos
créditos da Nota Fiscal Paulista para as entidades indicadas pela Cooperativa. A decisão foi tomada após o
decreto estadual, assinado em abril de 2018, que restabeleceu a possibilidade dos consumidores realizarem
a doação dos cupons fiscais em papel, sem a indicação de CPF, para as entidades filantrópicas.

Contribuindo com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável:

Ação Cooperativista
A Coop marcou presença com seu programa Blitz da Saúde no
evento comemorativo ao Dia da Cooperação, promovido pelo
Sescoop no dia 30 de junho no Memorial da América Latina.
Mais de 100 pessoas passaram pelos serviços oferecidos pela
Blitz ao longo do dia, entre eles, aferição da pressão arterial
e teste de glicemia. Nas lojas e drogarias, o Dia C impactou
os cooperados e clientes com material informativo sobre os
projetos socioambientais desenvolvidos pela Cooperativa.
Contribuindo com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável:
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MEIO AMBIENTE
Coleta Seletiva
Reciclar o lixo é ordem do dia tanto para consumidores quanto para
empresas. A Coop, com a coleta seletiva mantida em suas áreas
internas, acumulou 228 toneladas de materiais no ano passado, volume
encaminhado para cooperativas de reciclagem. Além de colaborar para
a preservação do meio ambiente, a iniciativa gera renda para centenas
de famílias que trabalham na reciclagem.

Contribuindo com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável:

Coleta de Óleo
Para dar opções de descarte correto a cooperados e clientes, a Cooperativa mantém postos de coleta
de óleo de cozinha usado em suas unidades. Essa alternativa evitou, em 2018, que 8.462 litros fossem
descartados irregularmente e, consequentemente, contaminando os rios e mares. O trabalho é resultado
de parceria com o Rotary Club de Santo André, a fabricante de óleo Cargill e a ONG Trevo.

Contribuindo com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável:

Coleta de Lâmpadas
A premissa da Coop é trabalhar na redução ou
eliminação de qualquer tipo de impacto ambiental.
Para tanto, conta com estações de coleta de lâmpadas
fluorescentes queimadas para que cooperados e
clientes possam viabilizar o descarte correto. No ano
passado, os coletores receberam 10.470 quilos de
lâmpadas fluorescentes compactas, tubulares e as
que contêm mercúrio, sódio ou mistas. O trabalho
é realizado em parceria com a Reciclus, que recolhe
todo o material das lojas e faz o encaminhamento
de cada um dos elementos das lâmpadas para o
reciclagem de outras partes, com o vidro.

Contribuindo com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável:
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armazenamento correto de componentes nocivos e

Descarte de Medicamentos
A Coop não só vende medicamentos como também
se preocupa com o destino que os clientes possam
dar aos remédios vencidos e suas embalagens após
o uso. Por isso, as drogarias contam com estações
de descarte de medicamentos líquidos, comprimidos
e pomadas, como também das embalagens. Com
essa prestação de serviço, foram coletados 3.789
quilos de medicamentos ao longo de 2018, volume
encaminhado

para

uma

usina

de

incineração

certificada pela Cetesb.

Contribuindo com os Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável:

Energia Elétrica
Toda forma de economia vale a pena. Em 2018, a Coop deu continuidade em seu investimento no ramo
de eficiência energética com parcerias mais assertivas no sistema de mercados de energia. Hoje, com
25 unidades integradas no sistema de mercado livre, a economia gerada em 2018 foi da ordem de
aproximadamente R$ 3 milhões, equivalente a cerca de 20% do consumo anual de energia elétrica, o
suficiente para abastecer cerca de 1.600 residências durante 1 ano.

Contribuindo com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável:
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PROJETOS APOIADOS
Jogos Escolares
A Coop apoiou a 49ª Edição dos Jogos Escolares de Santo André, competição que envolveu cerca de
7.000 alunos, de 8 a 17 anos, de 78 escolas da cidade. Os estudantes estiveram envolvidos durante dois
meses na disputa de 12 modalidades esportivas: atletismo, basquete, futsal, ginástica artística, handebol,
judô, karatê, natação, queimada, tênis de mesa, vôlei e xadrez.

Jotisa
Nossa marca esteve presente na cerimônia de abertura da 19ª Edição dos Jogos da Terceira Idade de
Santo André (Jotisa), realizada em outubro no Clube Atlético Aramaçan. A Coop e mais três cooperativas,
parceiras do Circuito Sescoop de Cultura, levaram o grupo Demônios da Garoa para abrilhantar a festa. O
valor do ingresso foi trocado pela doação de um kit de higiene para o Fundo de Solidariedade de Santo
André. Cerca de 800 pessoas de 20 entidades se inscreveram nos jogos.

Futebol Meninos de Ouro
Por meio da Lei de Incentivo Fiscal, a Coop tem apoiado esse projeto social desenvolvido pela Prefeitura
de Santo André que une a prática do futebol com o aprendizado da língua inglesa. Iniciativa pioneira no
Brasil, o Futebol Meninos de Ouro reúne cerca de 200 garotos, de 7 a 17 anos. Durante os treinamentos
e jogos dentro de campo, técnicos e professores usam o idioma para instruir e orientar tecnicamente os
meninos, que recebem semestralmente atendimento por oftalmologistas, dentistas e clínico geral – todos
profissionais fornecidos pela Prefeitura.

Educando pelo Esporte Basquete Mauá
Desenvolvido no contraturno escolar, durante 12 meses, o projeto contempla crianças e adolescentes de 6
a 17 anos, carentes, em situação de risco e vulnerabilidade social da periferia de Mauá. Todos participantes
tiveram aulas de iniciação à modalidade basquete por meio de ações socioesportivas diferenciadas, que
procuram desenvolver todas as dimensões
físicas e psicológicas de aprendizagem
adequadas à educação corporal do
movimento, noções de direitos e deveres
a fim da formação de cidadãos de bem.
No período foram atendidas diretamente
da área de educação física. As crianças
receberam uniformes e tiveram acesso
a material esportivo adequado para as
práticas. Após as atividades as crianças
recebiam lanche.
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300 crianças assistidas por profissionais

Conservatório de Tatuí
Com 64 anos de formação e difusão cultural, o Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos
conta com 2.000 alunos e oferece 60 cursos gratuitos. São 34 grupos pedagógicos e artísticos de prática
em conjunto, além de centenas de grupos de música de câmara, nos quais os alunos têm a oportunidade
de colocar em prática tudo o que aprendem. Eles se apresentam em concertos e espetáculos não apenas
em Tatuí, mas percorrem todo o estado, quando solicitados. As apresentações dos grupos impactam
público estimado em 100 mil pessoas por ano. Nas festas do final de 2018, o Coro Infantil do Conservatório
encantou os clientes das duas unidades da Coop de Tatuí com uma seleção especial de músicas natalinas.

Projeto Locomotiva
A música é o vagão que tem transformado a vida de crianças e adolescentes, especialmente do Parque
João Ramalho, em Santo André, e do Jardim Itapark, em Mauá, regiões consideradas de alta vulnerabilidade
social. O diferencial do projeto, que visa à inclusão social e cultural, está na promoção de aulas coletivas
diárias com duas horas de duração, ministradas por professores com formação de nível superior. No ano
passado, a iniciativa atendeu 300 alunos, que se apresentaram 90 vezes nos mais variados locais, como
escolas, praças, teatros, universidades, shoppings e também nas lojas da Coop. Foi inaugurada, no período,
a primeira fábrica de instrumentos musicais de PVC da Grande São Paulo, a Lutheria Locomotiva, com a
proposta de aumentar a capacidade de atendimento de alunos. A Orquestra Locomotiva, ao longo da
celebração referente aos 10 anos de projeto, também promoveu a primeira turnê interestadual de sua
história, em Gramado. Além disso, se apresentou num dos mais importantes e relevantes palcos do Brasil,
a Sala São Paulo.
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Instituição Assistencial e Educacional Dr. Klaide
É uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que trabalha a promoção da inclusão de pessoas
em vulnerabilidade social. Seus programas, que atendem de crianças (ainda bebês) a idosos, favorecem
o desenvolvimento das habilidades e potencialidades pertinentes a cada faixa etária, disseminando

conhecimento nas áreas de educação, cultura, formação profissional e proteção social. A instituição é
pioneira na fundação do Núcleo de Convivência para o Idoso, desenvolvendo o programa socioassistencial
de Serviço de Proteção Social Básica, contando com o apoio da Prefeitura de Santo André. Atualmente, o
projeto é realizado em quatro unidades, com trabalhos voltados às questões socioassistenciais, por meio
dos projetos de educação infantil, serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças,
adolescentes e idosos, além de formação profissional para jovens e adultos.

Muros com Arte
Por meio da lei estadual de Incentivo à Cultura (Proac), a Coop patrocinou o projeto Muros com Arte nas

ilustrações inspiradas na temática discutida em sala de aula. Dos 83 desenhos produzidos, os três melhores
ganharam o Dia do Grafite na Escola, um workshop com o grafiteiro Fernando Vazio, que orientou os
participantes a transformar o conhecimento em arte, ou seja, pintando os muros da escola. Além disso,
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escolas públicas de Sorocaba, para promover a reflexão e o estudo do tema alimentação saudável. A

as 83 obras artísticas dos estudantes ficaram expostas ao público entre os dias 30 de novembro e 19 de
dezembro de 2018 na Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba (Fundec). A mostra contou
com 24 painéis fotográficos dos trabalhos dos estudantes e também com a apresentação, por meio de
vídeo, de todas as etapas do projeto cultural.

Vôlei-aprendiz da Cidade
A marca Coop fez uso da Lei de Incentivo ao Esporte e vestiu a camisa do projeto desenvolvido pela rede
pública de ensino de São Bernardo, que beneficiou 400 crianças com o acesso à prática do minivôlei. A
proposta da iniciativa, dividida em quatro núcleos, foi de desenvolver ações esportivas educacionais que
possam proporcionar aos estudantes a vivência e o gosto pela prática da modalidade. Além de duas aulas
semanais, com duração de uma hora cada, o projeto promoveu o intercâmbio entre os núcleos.
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Cooperjovem
Promover a transformação social por meio da cultura da cooperação e da educação. Esta é a proposta
do Cooperjovem, um projeto da Organização das Cooperativas Brasileiras, realizado em conjunto com o
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo e as secretarias municipais de educação. Em 2017,
o Cooperjovem chegou a Tatuí e foi beneficiado com o apoio da Coop, que cedeu espaço na unidade
Coronel Seabra para a formação dos 41 educadores de 16 escolas da cidade. A capacitação dos professores
na metodologia educacional cooperativa foi realizada em 10 encontros, um a cada mês, de quatro horas
cada. Com o aprendizado garantido, os educadores tiveram a missão de multiplicar o conhecimento em
sala de aula e o desafio de sensibilizar toda a escola (diretores, alunos, funcionários e famílias) a cooperar e
desenvolver um projeto capaz de transformar a realidade do estabelecimento de ensino e de seu entorno.
Em 2018, os 16 projetos educacionais cooperativos começaram a sair do papel, sendo 6 deles com foco
no incentivo à leitura, enquanto os demais trabalharam a sensibilização da comunidade escolar para ações
relacionadas à sustentabilidade, à reciclagem, ao envolvimento da família e outros desafios. Todos eles,
porém, centrados num único objetivo, que é solucionar problemas vivenciados no ambiente escolar com a
força da cooperação. Os trabalhos são acompanhados de perto pela equipe do Sescoop, que avaliou que
boa parte deles já trouxe mudanças significativas às escolas.

Circuito de Cultura
A parceria com o Circuito Sescoop/SP de Cultura foi mantida em 2018 e garantiu, assim, que as comunidades
de 9 cidades atendidas pela Coop tivessem acesso a novas oportunidades gratuitas de diversão e arte. O
destaque da temporada ficou por conta do show do grupo Demônios da Garoa, que celebrou seus 75 anos
de carreira com apresentações em Santo André, Piracicaba e Sorocaba, impactando quase 3.000 pessoas.
Outra grande atração foi o espetáculo A Verdadeira Roupa do Rei, da Cia Arautos Cênicos, que abordou
o tema cooperação de forma lúdica e divertida a 3,3 mil alunos das redes municipais de ensino de São
Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e São José dos Campos.
Vale ressaltar o espírito da intercooperação no Circuito de Cultura. Além da Coop, outras cooperativas
se uniram para divulgar a cultura da cooperação e exercitar o princípio cooperativista de preocupação
da comunidade. São elas: Coagem, Sicredi, Uniodonto do ABC e Piracicaba e Sicoob CrediSaúde. Sicoob

Contribuindo com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável:
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Cocre, Sicoob Unimais Bandeirante e Sicredi União PR/SP.
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