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A ORIGEM E O DESENVOLVIMENTO DAS COOPERATIVAS DE  
PARANAÍBA-MS 

 

1. RESUMO 

      Na presente pesquisa traça-se o perfil das cooperativas de Paranaíba-MS, 

sendo que cada uma atua em um segmento diferente, sendo uma cooperativa de 

crédito, uma cooperativa agropecuária e uma cooperativa de serviços. O que ficou 

evidenciado na presente pesquisa é que todas as cooperativas pesquisadas têm um 

objetivo em comum: a valorização e a luta pela melhoria da qualidade de vida se 

seus associados. 

 

2. INTRODUÇÃO 

No início de seu surgimento, as cooperativas visavam satisfazer necessidades 

específicas dos associados. Com isso, foram conquistando ao longo do tempo fatias 

de mercado no fornecimento de bens de consumo, na produção agropecuária e 

agroindustrial, em operações e serviços financeiros (principalmente crédito). Com a 

expansão nos diversos campos da atividade econômica, elas ocuparam 

definitivamente um lugar de destaque na economia mundial (SILVA et al, 2003).  

As cooperativas, que diferem do sistema capitalista, promovem o 

desenvolvimento local.  As cooperativas pesquisadas possuem uma importância 

significativa para o desenvolvimento da cidade de Paranaíba-MS, pois elas 

fomentam o comércio local, buscam a melhoria para seus associados uma vez que 

conseguem comprar produtos a preços mais acessíveis, oferecem serviços 

bancários com maiores vantagens que uma instituição bancária e colaboram para a 

preservação do meio ambiente através da reciclagem. 

Todas as cooperativas pesquisadas para a realização deste trabalho buscam a 

melhoria da qualidade de vida de seus associados e da comunidade onde estão 

inseridas. Desta forma, as cooperativas pesquisadas têm um papel fundamental não 

só para a cidade de Paranaíba, mas para as cidades da região, pois atendem outras 

cidades vizinhas, buscando os mesmos benefícios para as populações.  Devido aos 

pontos expostos surge o seguinte problema de pesquisa do trabalho: Quais são as 

características das cooperativas localizadas em Paranaíba-MS? 

 

3. OBJETIVOS 
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O objetivo geral é descrever e analisar as características das cooperativas em 

Paranaíba-MS. Os objetivos específicos são: a) Identificar as cooperativas que estão 

registradas na OCB/MS por ramo; b) Identificar as cooperativas localizadas em 

Paranaíba-MS; c) Descrever as características das cooperativas. 

 

4. METODOLOGIA 

Esta pesquisa caracteriza-se como descritiva, pois expõe características de 

determinada população ou de determinado fenômeno (VERGARA 2005).  Utilizou-se 

a pesquisa qualitativa como técnica, segundo Richardson (1999) é bem aplicado nos 

estudos descritivos, que buscam descobrir e classificar a relação entre variáveis. O 

método utilizado foi de estudo de multicasos. Segundo Roesch (2006), o estudo de 

multicasos é uma estratégia de pesquisa que permite o estudo de fenômenos com 

mais intensidade dentro do seu contexto.  

Yin (2010) pondera dizendo que o estudo de multicasos é uma investigação 

empírica que procura investigar um fenômeno contemporâneo em profundidade e 

em seu contexto de vida real. Para a realização deste trabalho foram feitos estudos 

em três cooperativas de Paranaíba-MS que estão registradas na OCB/MS, sendo 

elas: de crédito, agropecuária e de reciclagem. Estas cooperativas foram escolhidas 

devido à importância que elas possuem no cenário local e pela influência que elas 

têm na vida dos associados e da população da cidade.  

A técnica de coleta de dados se deu em forma de entrevista.  De acordo com 

Richardson (1999) a entrevista é uma técnica importante que permite o 

desenvolvimento de uma estreita relação entre as pessoas, havendo comunicação 

entre as partes envolventes. Foram entrevistados os diretores das cooperativas. A 

técnica utilizada para a análise dos dados deste trabalho foi à análise conteúdo que 

segundo Marconi e Lakatos (2006) é uma técnica que permite a descrição 

sistemática, objetiva e quantitativa do conteúdo da comunicação. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Cooperativa nada mais é do que formação de grupo de pessoas que se unem 

para obter renda por meio deste trabalho. Esta demanda que o mercado pede de 

crescimento é equivalente a implicações do mercado financeiro. Há algumas 

décadas as cooperativas se expandiram no setor econômico, existem vários tipos de 
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cooperativas (de crédito, serviços e até mesmo de consumo) (OLIVEIRA, 2007). 

As cooperativas têm benefícios como dividir uma mesma estrutura e partilhar 

gastos, as cooperativas viabilizam atividades que, isoladamente, não seriam 

possíveis ou seriam muito difíceis de serem realizadas, fortalecendo laços entre as 

pessoas de uma comunidade ou de um meio social específico. Essas sociedades 

são pautadas pelas escolhas democráticas. O que as diferencia das demais é 

principalmente a situação de exclusão vivenciada por seus associados, assim como 

a predominância de um modelo de gestão mais voltado para o bem comum do que 

para o lucro (BRASIL, 2012).    

O cooperativismo é protegido pela Lei n. 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que 

determina que uma cooperativa precise ter no mínimo 20 sócios para construção de 

uma cooperativa. Ainda de acordo com o autor, a veracidade é que hoje são 

discutidas as leis que ampara as cooperativas, que com o tempo está ocorrendo 

modificações em todo seu universo para atender às possibilidades econômico-

produtivas, de forma a admitir uma grande flexibilidade da oscilação diante às 

modernas circunstâncias que o mercado vem apresentando (SILVA et al, 2003). 

De acordo com Silva et.al (2003) a constatação de um grande elemento de 

criação e coordenação de cooperativas existentes no Brasil, onde escriturou uma 

base de duas mil cooperativas que abriu destes 1996, este valor supera as 

expectativas. A lei 5.764, de 1971, definiu a Política Nacional de Cooperativismo e 

instituiu o regime jurídico dessas instituições. Conforme lei o número mínimo de 

cooperados é de 20 associados - pessoas físicas e as cooperativas também devem 

manter um Fundo de Reserva para que possa ampliar os projetos da associação. Os 

principais benefícios para um trabalhador se associar a uma cooperativa são: 

conquista maior de proventos, melhor forma de adquirir bens e serviço de forma 

coletiva e o crescimento profissional.  

 

6. RESULTADOS 

A seguir apresentam-se as análises das empresas pesquisadas.  

 

6.1. SICREDI – SICREDI CELEIRO CENTRO-OESTE  

A cooperativa é de crédito, ela foi fundada em 2000 e foram associadas 432 

pessoas, hoje a cooperativa conta com 1.273 cooperados, o quadro conta com 852 
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associados do sexo masculino e 421 do sexo feminino. Hoje a unidade conta com 9 

colaboradores. Na cooperativa de crédito constatou que a mesma está presente em 

dez estados brasileiros. O SICREDI tem como atividade principal o cooperativismo 

de crédito. A missão do sistema cooperativo é valorizar o relacionamento, oferecer 

soluções financeiras para agregar renda e contribuir para a melhoria da qualidade de 

vida dos associados e da sociedade. A visão é ser reconhecido pela sociedade 

como instituição financeira cooperativa, com excelência operacional e de gestão, 

voltada para o desenvolvimento econômico e social. A cooperativa afirma que visam 

sempre seus valores, são elas: preservação irrestrita da natureza cooperativa do 

negócio. Respeito á individualidade do associado. Valorização e desenvolvimento 

das pessoas. Preservação da instituição como sistema. Respeito ás normas oficiais 

e internas. Eficácia e transporte na gestão. 

O quadro do conselho é composto por um presidente, um vice-presidente, dez 

conselheiros efetivos, e cinco suplentes, a cooperativa também possui um conselho 

fiscal composto por três pessoas. Além destes cargos a cooperativa também conta 

com os cargos de coordenadores de núcleo. Referente às sobras/prejuízos o que se 

constatou na presente pesquisa foi que no ano de 2010 a empresa teve o valor 

negativo de (-R$ 1.081.708,62). Já no ano de 2011 constatou-se que o valor das 

sobras/prejuízo diminuiu para (-R$ 392.299,36 negativos). Por último no ano de 

2012 os valores com sobras/prejuízos somam o valor negativo de (-R$ 104.645,98).  

Neste ano gerou-se tal resultado negativo, visto pagou-se à remuneração ao 

Capital Social de cada associado total de R$ 61.657,88 e também houve pagamento 

de 13 terrenos adquiridos através de Dação de Pagamento para quitação do débito 

junto ao Banco Cooperativo SICREDI no valor de R$ 309.707,36. Apesar de haver 

resultados negativos a Cooperativa obtêm fundos reserva para suprir tal saldo 

negativo.  Percebeu-se neste caso que os valores negativos foram diminuindo ano a 

ano, porém o foco deste estudo não foi de analisar as perdas.  

Oportunidades da cooperativa: Proporcionar o ato cooperativo a fomentação de 

novos negócios, novas associações. Hoje o sistema SICREDI conta com a força de 

mais de dois milhões de associados que cooperam para crescer, ou seja, donos que 

utilizam dos produtos e serviços assim fortalecendo a cooperativa e participando na 

divisão dos resultados. As ameaças da cooperativa: os cooperados que não 

cumprem com seus deveres e obrigações, conforme estatuto da cooperativa. 
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6.2. COOPAR – Cooperativa Agropecuária de Paranaíba 

O ramo é agrícola, fundada em 1989com 52 pessoas e hoje contam com 1.200 

associados, estes são 1.148 do sexo masculino e 52 do sexo feminino, a 

cooperativa conta com 13 funcionários. Na cooperativa agropecuária o que se 

constatou foi que os produtores percebendo o abuso das empresas veterinárias nos 

preços, decidiram criar uma cooperativa para melhor atender as necessidades dos 

produtores principalmente no fornecimento de insumos agropecuários com preços 

mais acessíveis.  

Em março de 1990 iniciaram as atividades da empresa que atua no segmento de 

comércio varejista de produtos veterinários e nutrição animal.  No ano de 2000, 

devido o gestor se preocupar mais com marketing, propagandas e publicidades a 

cooperativa entrou em crise ameaçando o fechamento da cooperativa. Já em 2002 

com a nova gestão e outro segmento de administração a empresa conseguiu 

credibilidade no mercado junto a fornecedores e instituições financeiras, hoje a 

cooperativa com mais de 1.200 associados ativos, tornando-a fortalecida com 

patrimônios imóveis na aquisição de uma chácara para a construção da fábrica de 

rações e sal mineral e aquisição de um prédio próprio para a sede.  

Na COOPAR a missão é gerar resultados dentro da ética e legalidade, para 

atender as expectativas dos cooperados, clientes, colaboradores, fornecedores e 

comunidade. A cooperativa afirma que seus objetivos é unir os agricultores e 

pecuaristas que atuam em sua área de admissão de cooperados, promover a defesa 

de seus interesses econômicos, desenvolvendo, para isso, programas através de 

seções distintas de: vendas em comum, consumo, serviços de assistência técnica e 

social, bem como beneficio e industrialização de produtos agropecuários. Seus 

valores são credibilidade, comprometimento, integridade, respeito ao meio ambiente, 

valorização da pessoa. O quadro do conselho é composto por Presidente, Diretor 

Gerente e Diretor Secretário, também conta com o Conselho Fiscal que são três 

membros do efetivo e três suplentes. A cooperativa não conta com outros cargos 

eleitos em Assembleia Geral. 

As sobras e prejuízos da cooperativa nos anos de 2010 até 2012 foram os 

seguintes elencados pela pesquisa. No ano de 2010 teve um valor de (R$ 

541.723,49). No ano de 2011 esse valor caiu para (R$ 293.301,67). Por sua vez, no 

ano de 2012 os valores somam (R$ 80.904,50). O que se percebeu nesta pesquisa 
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foi que a cada ano o valor caiu de forma considerável, o que pressupõe que se não 

tomar providências poderá acarretar em prejuízos futuros. A cooperativa possui 

como pontos fortes da cooperativa (ambiente interno): diversidade de produtos, bons 

preços e qualidade no atendimento. Pontos fracos da cooperativa (ambiente 

interno): espaço físico e clima. As oportunidades da cooperativa (ambiente externo): 

novos clientes, bons fornecedores. Ameaças da cooperativa (ambiente externo): 

concorrência e deslealdade. A cooperativa possui apoio da OCB/MS, ela dá suporte 

em informativos, mala direta, cursos e palestras, a cooperativa utiliza os benefícios 

oferecidos. 

6.3. COOREPA – Cooperativa Recicla Paranaíba 

A COOREPA – Cooperativa Recicla Paranaíba é uma cooperativa de reciclagem 

de materiais, foi inaugurada em 2010, criada com a ajuda do Banco do Brasil, 

Prefeitura Municipal, SEBRAE junto com o apoio UFMS/CPAR (Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul – Campus de Paranaíba). A COOREPA é uma 

cooperativa de produção, a literatura por vezes a apresenta como uma cooperativa 

de serviços ou de trabalho. Atualmente são cerca de 20 cooperados, sendo a 

maioria do sexo feminino (15) e os demais (5) do sexo masculino. A COOREPA não 

tem funcionários registrados e remunerados de forma diferenciada. 

O principal fator da cooperativa é gerar renda para seus associados através de 

coleta de material reciclável, produzindo e vendendo esses materiais recicláveis, 

eles vendem materiais seco como: vidros, plástico, alumínios. A COOREPA cresceu 

em termos de infraestrutura, isto aconteceu devido ao Prêmio Santander 

Universidades em que R$100 mil estão sendo convertido em máquinas e 

equipamentos. A equipe de cooperados teve muita rotatividade, entretanto não há 

um número fixo de cooperados. A cooperativa hoje possui dois setores: Conselho 

Administrativo e a Produção. A COOREPA conta com 20 cooperados. Em termos de 

cargos a cooperativa tem o Diretor Presidente, Diretor Financeiro e o Diretor 

Administrativo, no Conselho Fiscal existem três membros efetivos e seus respectivos 

membros suplentes, todos estes cargos são eleitos em Assembleia Geral, o 

mandato é de 2 (dois) anos. 

Em 2010, com apenas seis meses de funcionamento das atividades a 

cooperativa teve cerca de R$ 1.800,00 de sobras que foram integralizadas, em 

2011, devido ao fundo mensal a cooperativa alcançou um valor superior a R$ 
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10.000,00 de sobras, os cooperados decidiram por integralizar metade deste valor e 

dividir a outra parte entre eles. Em 2012, com alguns custos extras, o fundo mensal 

foi reduzido e a cooperativa obteve uma sobra de aproximadamente R$ 1.300,00, 

que foram integralizados. 

A COOREPA tem a missão de proporcionar aos seus cooperados geração de 

renda, através da coleta seletiva e comercialização de materiais recicláveis, dessa 

forma desenvolverem o socioambiental contribuírem com a preservação do meio 

ambiente, elevando a qualidade de vida da sociedade. Ela visa ser uma cooperativa 

pioneira no crescimento e desenvolvimento da consciência ambiental da sociedade 

oportunizando aumento de renda e inserção social e profissional aos cooperados. 

Com tais valores: responsabilidade socioambiental; confiança; ousadia; 

comprometimento; ética; perseverança. A COOREPA afirma que suas políticas é a 

preservação do meio ambiente, e um dos seus objetivos é ter um preço justo e 

beneficiar o trabalhador e o consumidor. A formação da missão e visão foi criada 

através dos cooperados junto com os professores da UFMS/CPAR. 

Os pontos fortes da cooperativa (ambiente interno) envolvem o apoio de 

instituições relevantes (destaca-se a Prefeitura Municipal e a UFMS/CPAR); o 

desenvolvimento da comunidade por meio da inclusão social, geração de trabalho e 

renda; por outro lado os pontos fracos da cooperativa (ambiente interno) tratam da 

alta rotatividade dos cooperados; falta de comprometimento com os planos traçados. 

As oportunidades da cooperativa (ambiente externo) envolvem crescimento da 

coleta seletiva de materiais recicláveis com a conscientização de mais pessoas e 

empresas; possibilidade de aumento do volume de materiais e consequente 

aumento da renda dos cooperados; e as ameaças da cooperativa (ambiente 

externo) tratam dos atravessadores, empresas que compram os materiais dos 

catadores e revendem, são mais profissionalizados e organizados; a dependência 

dos parceiros em algumas situações e o fato de ainda não possuírem sede própria. 

A OCB/MS oferece apoio na gestão da cooperativa, entretanto a COOREPA utiliza-

se muito pouco destes serviços. O último curso ofertado foi oferecido para um 

parceiro, para que este pudesse, em outro momento capacitar em processo os 

demais cooperados. 

6.4. ANÁLISE DAS COOPERATIVAS DE PARANAÍBA-MS 

O Cooperativismo moderno como se vê na atualidade, teve seu início na 
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antiguidade com inúmeras formas de cooperação entre os homens. Estas formas de 

cooperação foram passando por vários experimentos até chegar ao modelo que 

atendesse às várias formas de organização cooperativa. O SICREDI é uma 

Cooperativa de Crédito, mas oferece todos os produtos e serviços que um banco 

também oferece, desta forma seu diferencial é a forma de atendimento, a forma de 

se trabalha interno, o associado é dono, no banco ele é simplesmente cliente sem 

ter voz ativa para poder delegar algo, quando há a assembleia o associado pode 

votar por benefícios dentro da sua unidade.  

Já o segmento da Cooperativa Agropecuária de Paranaíba – COOPAR, de 

acordo com a OCB/MS, é uma cooperativa agrícola, que surgiu da necessidade de 

adquirir produtos a preços mais acessíveis para seus associados. Esta necessidade 

vem de encontro com as definições de Silva et al (2003) que corrobora dizendo que 

as cooperativas buscam satisfazer necessidades específicas dos associados e com 

isso, foram conquistando ao longo do tempo fatias de mercado no fornecimento de 

bens de consumo, na produção agropecuária e agroindustrial, expandindo-se nos 

mais diversos campos da atividade econômica ocupando lugar de destaque na 

economia.  

Por sua vez, a Cooperativa Recicla Paranaíba – COOREPA é uma cooperativa 

de reciclagem de materiais. Os cooperados têm um papel muito importante na 

sociedade, na seleção e reciclagem dos resíduos sólidos. De acordo com a 

OCB/MS, a COOREPA é uma cooperativa de produção, e a literatura por vezes a 

apresenta como uma cooperativa de serviços ou de trabalho. Sendo assim, Oliveira 

(2007) argumenta que as cooperativas de trabalho e cooperativas de mão-de-obra, a 

diferença entre ambas é de que forma é realizado o trabalho, e a forma de 

autonomia que é controlado aos trabalhadores. A COOREPA, mesmo com 

dificuldades engatinha rumo á profissionalização, um dos grandes problemas é o 

baixo envolvimento de alguns cooperados e o baixo grau escolar, pois há dificuldade 

na linguagem, outra dificuldade é mostrar aos cooperados que eles seriam donos do 

negócio e que necessitam de responsabilidade para ter um estabelecimento bem-

sucedido, e que tudo isso depende de suas decisões. Com tudo isso o município 

também ganha, pois, a COOREPA ajuda o meio ambiente e beneficias famílias a 

obterem renda e trabalho. 

O que ficou evidenciado na presente pesquisa é que todas as cooperativas 
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pesquisadas possuem um objetivo em comum: buscar a melhoria da qualidade de 

vida de seus associados e a valorização das pessoas. Esta percepção condiz com a 

argumentação de Malassise e Alves (2011) que afirmam que o cooperativismo pode 

gerar a comodidade aos seus associados sem que eles se desvinculem do que é 

real, podendo os associados ser levados para o caminho do empreendedorismo.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa objetivou a caracterização das cooperativas de Paranaíba-MS, se 

constatou nas literaturas pesquisadas um cenário da economia mundial apresenta-

se para as sociedades cooperativas como uma empresa competitiva, capaz de 

conquistarem seus mercados e, ao mesmo tempo, atender às necessidades dos 

seus associados, talvez nem sempre podendo fazê-lo com resultados satisfatórios 

devido a alguns fatores como, por exemplo, a falta de conhecimento por parte dos 

cooperados, sendo necessário um trabalho de maior conscientização sobre o 

trabalho, como no caso a cooperativa de serviços. 

Porém, toda empresa cooperativa necessita buscar crescimento constante e com 

uma flexibilidade compatível com a dinâmica do mercado consumidor globalizado e, 

para isto, é necessário se capitalizar de modo rápido e a custos reduzidos para 

poder competir com as outras empresas de capital que atuam no mesmo setor.  

Dessa forma, uma sociedade cooperativa acaba definindo sua estrutura de capital, e 

o crescimento com recursos de terceiros revelando-se uma tendência devido às 

limitações impostas para a obtenção de capitais próprios. A sobrevivência das 

cooperativas indica que podem atuar nos mercados, competindo com outras 

empresas. E por último, percebe-se que todas as cooperativas pesquisadas têm 

vantagens que devem ser exploradas e desvantagens que devem ser trabalhadas.  

A Cooperativa de Crédito – SICREDI preocupa-se muito no bom atendimento aos 

seus associados, podendo oferecer um atendimento diferenciado e produtos com 

taxas mais baixas. A COOPAR – Cooperativa Agropecuária em ofertar um produto 

de preço baixo e de qualidade a seus associados, um diferencial diante de outras 

casas agropecuárias que se tem instalado em Paranaíba/MS. E a COOREPA- 

Cooperativa de Reciclagem, proporcionar renda a seus associados e ajudar o meio-

ambiente, assim repassa o valor dos produtos reciclados a preço baixo. Percebe-se 

que as cooperativas apesar de possuírem segmentação diferenciada vivem em prol 
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do mesmo objetivo ofertar um produto de preço baixo e de qualidade aos 

associados, de menos a COOREPA que repassa o valor diferenciado aos seus 

cooperados. 

A pesquisa está limitada as cooperativas localizadas em Paranaíba-MS e que 

estão devidamente registradas junto a OCB/MS, os resultados desta pesquisa, 

portanto, não podem ser generalizada para outras cooperativas. Seria interessante 

dar continuidade a esta pesquisa de uma forma mais abrangente, no qual se 

pudesse pesquisar um número maior de cooperativas.  
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