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PENSAMENTO 

Quando urn peixe nada, 
continua nadando sern que a agua acabe. 

Quando urna ave voa, 
continua voando e o ceu nao tern firn. 

Jarnais o peixe nadou ate sair da agua, 
nern urna ave voou ate sair do ceu. 

Mas, 
Se existisse urn passaro que quisesse 
verificar prirneiro o tarnanho do ceu, 

ou urn peixe que quisesse 
conhecer a extensao da agua, 

e sornente depois tentassern nadar ou voar, 
Jarnais encontrariarn o carninho ... 

Quando descobrirnos onde estarnos, 
a pratica vern a seguir ... 
e esta e a cornpreensao da verdade. 

0 carninho nao e 
nern o rnesrno nern o outro. 
Nunca tinha existido antes 

e nao vai corne<;ar existir agora. 
Simplesmente, e como e. 

III 

Dogen, 
Mestre Zen. 
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AGROINDUSTRIAL BOM JESUS 

KRAUCZUK,A. 
MACIEL, M.G.P.L. 

RESUMO 

A presente monografia visa analisar os custos do setor de transportes da 
Cooperativa Agroindustrial Born Jesus dando enfase aos aspectos 
operacionais e os custos totais. 0 objetivo desse estudo e analisar a 
viabilidade de terceirizayao do setor. Para isso, sao abordados tanto 
particularidades referentes aos custos dos veiculos, os quais sao exibidos 
atraves de graficos, e as dificuldades existentes na operacionalizayao. E, 
ainda, este trabalho tera como objetivos especfficos, os seguintes: evidenciar o 
custo mensal e anual no setor de transporte; levantar as dificuldades existentes 
na operacionalizayao; comparar o custo de transportes do sistema atual com 
terceirizado; apresentar os relat6rios Gerenciais. A metodologia aplicada sera 
documental, explorat6ria e aplicada em estudo de caso. Devido a consideravel 
diferenya entre os custos, torna-se indispensavel uma atenyao especial para o 
setor, vista que e urn ponte forte para reflexao sabre a possibilidade de 
terceirizayao. Este estudo nao esgota a pesquisa sabre o tema podendo ser 
mais aprofundada de acordo com o interesse e escopo do trabalho a ser 
desenvolvido. 

Palavras-chave: cooperativismo; terceirizayao; desenvolvimento local; 
desenvolvimento sustentavel; dinamica de desenvolvimento regional. 
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1. INTRODUCAO 

0 cooperativismo e uma forma de associac;ao de longa hist6ria, mas que 

continua dividindo opinioes e gerando polemica. Certas correntes politicas veem 

nele a saida para o futuro nas relac;oes e organizac;oes de produc;ao. Outras mantem 

desconfianc;a no seu prop6sito e nas suas possibilidades. As cooperativas ja tiveram 

grande repercussao no passado, passando depois por urn processo de 

esquecimento. Nos ultimos anos, voltaram a ser enfatizadas, conseqUencia de seu 

crescimento e diversificac;ao. 

Estas organizac;oes sao entidades de livre adesao, para participar basta que 

as pessoas interessadas estejam aptas para a atividade qual a cooperativa foi 

constituida. As cooperativas contribuem para a evoluc;ao dos seus associados em 

duas grandes dimensoes, a economica e a social. Na dimensao economica, com o 

melhoramento da renda atraves da melhor disponibilidade do produto ou servic;o do 

cooperado para o mercado consumidor. Na dimensao social atraves da inclusao 

social e disponibilizac;ao ao cooperado, de novos conhecimentos, alem de aproxima

lo de uma rede de contato com outros cooperados. 0 cooperativismo brasileiro tern 

atuado no desenvolvimento desses dois aspectos, os quais fazem parte da propria 

filosofia, ou seja, a responsabilidade economica e social junto ao seu grupo de 

cooperados. 

As estrategias empresariais de concentrac;ao nas suas competencias 

principais e a busca por melhores resultados, com menores custos e atendimento 

mais eficiente as necessidades dos clientes, tern levado as empresas a terceirizar 

atividades consideradas, tradicionalmente, como inerentes aos neg6cios. A logistica, 

ao mesmo tempo em que tern sua importancia reconhecida, tern sido urn alvo 
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permanente de terceiriza9ao. Criadas para este fim ou ampliando seu dominio de 

atividades, diversas empresas, oriundas principalmente do setor de transporte 

rodoviario, tern modificado suas estrategias com o intuito de atender a este 

venturoso mercado. 

0 Estado do Parana tern na agroindustria uma participa9ao consideravel em 

sua economia. As politicas de desenvolvimento e os investimentos em infra

estrutura, principalmente na decada de 70, impulsionaram este setor industrial, 

possibilitando que as empresas (deste ramo) deixassem de ser meras fornecedoras 

de materia-prima e passassem a agregar valor a sua produ9ao. 

0 processo de industrializa9ao no Parana teve grandes investimentos nas 

decadas de 70 e 80, sendo na RMC - Regiao Metropolitana de Curitiba os 

investimentos mais concentrados no setor metal-mecanico, refino de petr61eo e 

complexo cimenteiro. Ja no interior do estado, os investimentos se concentraram no 

setor madeireiro e do agro neg6cio. 

As cooperativas agropecuarias do Parana deixaram de direcionar seus 

objetivos apenas a produ9ao de alimentos e se inseriram na industrializa9ao da 

produ9ao, agregando mais esta atividade ao leque de servi9os prestados a seus 

cooperados. A lideran9a cooperativista no agro neg6cio regional ocorre em varias 

etapas do complexo agroindustrial, especialmente nos segmentos de produ9ao de 

soja, trigo, algodao, Ieite, cevada e cafe. Esta lideran9a ocorreu pelos ciclos finais de 

beneficiamento e pelos ganhos tecnol6gicos de escala. 

A participa9ao das cooperativas no setor agroindustrial cresceu 

significativamente. Estas institui96es passaram a participar em todas as etapas da 

produ9ao agricola, verticalizando a produ9ao atraves da industrializa9ao. 
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A cooperativa, como sociedade de prestac;ao de servic;os a seus cooperados, 

busca sempre a viabilizac;ao dos interesses individuais, mas numa perspectiva que 

atenda o maior numero possivel de participantes. A existencia da cooperativa s6 se 

justifica pela capacidade que tern em buscar soluc;oes aos problemas dos 

cooperados, melhorar seu desempenho economico e utilizar estrategias 

diferenciadoras e vantagens competitivas visando oferecer servic;os com melhor 

qualidade e menor custo ao cooperado. 

Conforme dados da OCEPAR - Organizac;ao das Cooperativas do Estado do 

Parana, as cooperativas agropecuarias atendem os produtores rurais de 

praticamente todos os 399 municipios paranaenses. 0 Parana possui uma 

expressiva representac;ao economica e tern nas cooperativas urn forte aliado. Em 

muitos municipios paranaenses estas organizac;oes sao as empresas mais 

importantes no que se refere ao agrupamento social e no melhoramento da renda. 

Com relac;ao a gerac;ao de renda, ROCHA JR. (2002, P.54) enfatiza que: "o 

exodo rural e facilitado pelo fato de o agricultor nao conseguir manter uma renda 

minima, o que impede o desenvolvimento sustentavel da agricultura". Neste intuito, 

as cooperativas exercem grande influencia no meio rural e no desenvolvimento local, 

agrupando e mantendo no campo aproximadamente 106 mil produtores rurais, que 

normalmente possuem propriedades com pequena estrutura fundiaria. 

Com relac;ao a produc;ao dos principais cereais no Parana, em 1995, as 

cooperativas receberam 11,39 milhoes de toneladas, em 2000 atingiram 12,75 mil 

toneladas e em 2005 a produc;ao recebida foi de 12,92 mil toneladas. Quanto ao 

faturamento geral (em bilhoes- R$) das cooperativas agropecuarias, em 1995 foi 

R$ 3,66- em 2000, R$ 5,74 e em 2005 de R$ 14,01. (OCEPAR, 2006). 
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Uma das cooperativas do Sudeste, e a Cooperativa Agroindustrial Born Jesus, 

que tern sua sede em Lapa. Visto que e reconhecida como instrumento poderoso de 

desenvolvimento, concentrando seu trabalho nos mini e pequenos produtores que 

cultivam: soja, milho, cevada, feijao, trigo, fumo, batata, erva mate e frutas, alem da 

apicultura e a pecuaria de corte, de Ieite, suinocultura e avicultura, o que fez que 

expandisse sua area de atuac;ao aos municipios vizinhos de Contenda, Quitandinha, 

Sao Mateus do Sui, Sao Joao do Triunfo, Antonio Olinto, Balsa Nova, Paulo Frontin, 

Irati e Palmeira. 

Torna-se indispensavel urn estudo aprofundado dos custos do setor, para 

facilitar o entendimento dos administradores na tomada de decisoes quanto a 

terceirizac;ao dos transportes, cujo objetivo e escolher o sistema adequado, visando 

a reduc;ao de custos para os cooperados, e urn melhor resultado economico 

financeira para a empresa. 

As cooperativas, independentemente de seu tamanho ou estrutura, estao 

enfrentando desafios, tais como a globalizac;ao da economia e ambientes externos e 

internos cada vez mais dinamicos, tudo contribui para os riscos e incertezas 

tornando o gerenciamento bastante complexo e desafiante, por isso elas precisam 

desenvolver ferramentas gerenciais que possibilitem agilizar e aperfeic;oar o 

processo decis6rio. Este trabalho tern, como objetivo geral, o estudo do sistema de 

transporte da Cooperativa Agroindustrial Born Jesus, bern como elaborar sistemas 

de informac;oes para analisar a viabilidade economica e financeira na Terceirizac;ao 

no setor. E, ainda, este trabalho tera como objetivos especificos, os seguintes: 

evidenciar o custo mensal e anual no setor de transporte; levantar as dificuldades 

existentes na operacionalizac;ao; comparar o custo de transportes do sistema atual 
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com terceirizado; apresentar os relat6rios Gerenciais juntamente com proposta de 

terceirizac;ao. 
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2. REVISAO DA LITERATURA 

Nesta revisao, destaca-se os seguintes pontes: origem do cooperativismo; as 

cooperativas como organizagoes locais; principios do cooperativismo; 

cooperativismo como inclusao economica e social; principais ramos de atuagao do 

cooperativismo brasileiro; principais cooperativas no Parana. 

2.1 ORIGEM DO COOP ERA TIVISMO 

Nesta revisao destaca-se os seguintes pontes: origem do cooperativismo 

no mundo, origem do cooperativismo no Brasil, o cooperativismo no Parana. 

2.1.1 Origem do Cooperativismo no Mundo 

Foi a partir de um processo cultural de transformagao e dificuldades que o 

Cooperativismo surgiu em meio a revolugao industrial na Europa no seculo XIX, em 

1844. 0 desemprego e os problemas causados naquele momenta levaram um grupo 

de pessoas a unirem-se e buscar algo em comum: o trabalho e a valorizagao da 

atividade que exerciam. 

Essa necessidade, levada a serio por 28 teceloes desempregados, na 

pequena cidade de Rochdale, contribuiu para que o cooperativismo despontasse 

como forma de economia comunitaria, que utilizando-se dos recursos individuais 

desses profissionais da tecelagem, pudessem comprar bens de consume, com 

maior poder de barganha. 
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Sob a influencia direta de Carlos Howcarter, discipulo de Robert Owen, 

socialista que defendia o cooperativismo como pratica positiva (1771-1858), o grupo 

possuia urn capital de 28 Iibras economizadas no decorrer do ano de 1844, e no dia 

24 de dezembro do decorrente ano inauguraram o armazem cooperative no Beco do 

Sapo. A primeira cooperativa de consum~ da hist6ria que oferecia uma pequena 

quantidade de manteiga, farinha de trigo e aveia. 

No inicio do neg6cio, esses trabalhadores eram motivo de deboche para os 

demais comerciantes. No primeiro ano de funcionamento, o capital de 28 Iibras 

passou para 180 Iibras e ap6s 10 anos, em 1855, contava com 1400 cooperados. 

Surgiu a partir dai o cooperativismo, que e uma forma de sociedade sem fins 

lucrativos onde o dono do capital tambem e o agente da for9a de trabalho. Com 

objetivos em comum, esse grupo de pessoas introduziu a atividade como uma 

"pequena empresa", oferecendo seus servi9os e produtos e competindo de igual 

para igual com outros comerciantes da pequena cidade. 

Devido as grandes injustiyaS economicas, diversos pensadores socialistas 

que nao aceitavam as condi9oes desumanas as quais os trabalhadores eram 

submetidos, passaram a estudar, apoiar e propagar o cooperativismo. A 

preocupa9ao com as questoes sociais levou urn grupo de pensadores a estudar as 

formas de organiza9ao das civiliza9oes antigas, ate que descobriram que a 

coopera9ao era o instrumento ideal para a organiza9ao social. Baseados na primeira 

experiencia ocorrida na lnglaterra, alguns socialistas pensadores passaram a 

estudar com mais enfase o cooperativismo, divulgando ideias e experiencias 

destinadas a modificar o comportamento da sociedade. Nesse meio tempo, alguns 

deles exerceram influencia significativa sobre o cooperativismo adotado. Entre eles, 
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e o considerado "Pai do Cooperativismo" foi Roberto Owen. Outros tambem 

marcaram a hist6ria com suas participac;oes. 

Este movimento espalhou-se por toda a Europa e em 1881, existia cerca de 

mil cooperativas de consumo com aproximadamente, 550 mil cooperados. Desde 

entao, cada vez mais este movimento vern evoluindo e e reconhecido em todo o 

mundo. Em todos os paises do mundo existem cooperativas, como os numeros e 

exemplos a seguir que desenham a forc;a do sistema. 

2.1.2 Origem do Cooperativismo no Brasil 

0 cooperativismo surgiu oficialmente no ano de 1847, no Brasil, por 

intermedio do medico frances Jean Maurice Faivre. Este fundou a colonia Santa 

Tereza Cristina no Sertao do Parana, que durou por pouco tempo, mas foi muito 

importante para o florescimento do ideal cooperativista no Brasil. A colonia nao era 

uma cooperativa, e sim uma organizac;ao comunitaria que funcionava de acordo com 

os ideais cooperativistas. Outros exemplos de organizac;oes semelhantes foram as 

Sociedades de Socorro Mutuo, que surgiram a partir de 1850. Tambem nao eram 

cooperativas, mas deram grande impulso ao movimento. Boa parte dos seus 

estatutos tinha como objetivo a formac;ao de cooperativas. Com a vinda dos 

imigrantes alemaes e italianos, usando a experiencia de seus paises, surgiram 

organizac;oes comunitarias em todo o territ6rio nacional principalmente no Sui, 

devido os problemas de consumo, credito e produc;ao enfrentados pelos colonos que 

se instalaram no Brasil. Em 1889, surge a comunidade do Rio dos Cedros em Santa 

Catarina, e no mesmo ano em Ouro Preto, Minas Gerais. Dois anos depois, em 
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1891, foi fund ada a primeira cooperativa do Brasil, na cidade de Lime ira em Sao 

Paulo. Em 1895, no Estado de Pernambuco, nascia a Cooperativa de Consumo de 

Caramagibe. No ano de 1902, colonos de origem alema incentivados pelo Jesulta 

Theodor Ambstadt, fundaram uma Cooperativa de cn§dito rural, em Vila Imperio 

atualmente Nova Petr6polis, no Rio Grande do Sui. E a mais antiga Cooperativa em 

atividade no Pals. Anos depois, em 1908, imigrantes italianos radicados em 

Urussanga, Santa Catarina, fundaram a Cooperprima, (Cooperativa Agricola de Rio 

Maior). As cooperativas cresceram no Brasil nas decadas de 1950 e 1960. No 

levantamento realizado no final de 1997 existiam no pals, 4.851 cooperativas 

registradas, e mais de 4 milhoes de pessoas entre cooperados e funcionarios viviam 

seu dia a dia do cooperativismo. Ate o final de 1996, o volume de exportac;ao 

totalizou 1 ,3 bilhoes de reais. Esta e a prova que o cooperativismo e uma realidade 

cada vez mais presente em nossas vidas e em nossas comunidades (OCB, 2005). 

No Brasil, o cooperativismo "legal" foi implantado em 1932, quando que pelo 

Decreta-Lei, numero 22.232, constituiu as cooperativas de trabalho, que eram assim 

definidas pelo Art0 24: "Sao cooperativas de trabalho aquelas que, constituldas entre 

operarios de uma determinada profissao ou offcio ou de offcios varios de uma 

mesma classe, tern como finalidade primordial melhorar os salarios e as condic;oes 

de trabalho pessoal de seus associados e, dispensando a intervenc;ao de urn patrao 

ou empresario, se propoem contratar obras, tarefas, trabalhos ou servic;os publicos 

ou particulares, coletivamente por todos ou por grupos de alguns". Com o 

tempo, o cooperativismo, brac;o forte da economia das organizac;oes sociais, 

despontou como a terceira via entre o capitalismo e o socialismo, consolidando-se 

como alternativa independente de sobrevivencia. 
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2.1.3 0 Cooperativismo no Parana 

0 processo cooperativista no Parana tern suas origens no inicio do seculo XX 

atraves das comunidades de imigrantes europeus que, procuraram organizar suas 

estruturas de compra e venda em comum, alem de suprir suas necessidades de 

consume e de credito. 

0 processo cooperative no Parana acompanhou os ciclos da madeira, erva

mate, a organizac;ao das atividades leiteiras, a cafeicultura e a ocupac;ao das ultimas 

fronteiras agricolas. 

As primeiras formas de cooperativismo no Parana ocorreram no inicio 

do seculo XVI, quando diversas expedic;oes estrangeiras chegaram ao Estado. 

Sendo estas expedic;oes em duas correntes. Uma pelo literal atraves dos 

portugueses que procuravam ouro, e outra pelo oeste atraves do espanh6is, para 

fundar uma colonia jesuitica que ficava entre os rios Parana e Tibagi. Notadamente, 

no seculo XIX, a economia paranaense foi impulsionada, pela atividade da erva

mate, porem, em meados do seculo XIX esta perde a sua importancia economica, 

dando espac;o a outra atividade economica: a explorac;ao da madeira, sendo que 

ainda na decada de 40 surge uma nova atividade economica no Parana: a atividade 

cafeeira. 

Essas atividades impulsionaram o movimento cooperative no estado do 

Parana. Entretanto, foi a partir de 1969 que o movimento cooperativista paranaense 

ganhou impulse, atraves das discussoes para implantac;ao dos projetos de 

integrac;ao, desenvolvidos conjuntamente pela ACARPA - Associac;ao de Credito 

Rural do Parana- DAC- Departamento de Aviac;ao Civile INCRA- Institute Nacional 
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de Colonizayao da Reforma Agraria - tendo o apoio do Banco do Brasil - BRDE 

Banco Regional de Desenvolvimento do Extreme Sui- BNCC - Banco Nacional de 

CrE3dito Cooperative - e CFP - Certifica9ao Financeira de Planejamento -. A partir 

dai, desenvolveu-se o Projeto lgua9u de Cooperativismo - PIC - criado em 1971, 

reorganizando o sistema na regiao Oeste e Sudoeste. 0 Projeto Norte de 

Cooperativismo - NOORCOOP -, em 197 4, objetivando a reorganiza9ao da regiao 

norte do estado, e o Projeto Sui de Cooperativismo - SULCOOP - em 1976, que 

reorganizou as cooperativas do centro-sui. Sendo que a OCEPAR - Organizayao 

das Cooperativas do Estado do Parana - surgiu junto com o primeiro projeto, em 

1971, com o objetivo de representar e defender os interesses do sistema 

cooperative paranaense perante as autoridades constituidas e a sociedade, bern 

como prestar servi9os adequados ao desenvolvimento das sociedades cooperativas 

e de seus integrantes, alem de exercer a representatividade sindical das 

cooperativas paranaenses. Dando assim, forte apoio a execu9ao dos projetos e 

estimulando o movimento cooperativista no estado do Parana. 

Posteriormente, o cooperativismo se expandiu para o meio urbano, 

principalmente na area de saude, trabalho, servi9os, creditos e habita9ao. Contando 

em 2006 com mais de 351 mil cooperados que integram as 234 cooperativas do 

Parana, nos seus diferentes ramos. As cooperativas do Parana sao destaque, 

principalmente as cooperativas do ramo agropecuario que fazem a diferen9a na 

pauta das exporta96es brasileiras. Com isso, alcan9am significative desempenho, 

que para Joao Paulo Koslovski presidente da OCEPAR em entrevista a Revista 

Parana Cooperative (novembro/2004) este desempenho e devido a alguns fatores: 
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I) lnvestimento do setor produtivo no processo de forma((ao e capacita((ao 

para atuar no mercado externo; 

II) lnvestimento das cooperativas na transforma((ao da materia-prima em 

produto de maior valor agregado; 

Ill) Melhoria no processo de gestae, principalmente em rela((ao ao 

planejamento estrategico; 

IV) Crescente participa((ao do mercado interne, com produtos destinados ao 

varejo; 

V) lnvestimento em prol dos cooperados; 

VI) Participa((ao dos representantes em eventos, tanto no Brasil como no 

exterior, solidificando a presen9a das cooperativas no mercado; 

VII) Grande quantidade de produtos exportados, para varies paises. 

Esses fatores contribuem para o fortalecimento do setor e fazem com que o 

cooperativismo no Parana seja de extrema importancia, evidenciando assim a for9a 

do cooperativismo no processo de crescimento e desenvolvimento economico. 

2.2AS COOPERATIVAS COMO ORGANIZA<;OES LOCAlS 

RECH (2000) cita o conceito de cooperativa, conforme defini((ao dada pelo 

Congresso da ACI - Alian9a Cooperativa lnternacional, realizado em Manchester, na 

lnglaterra, em 1995: "Uma cooperativa e uma associa((ao autonoma de pessoas que 

se uniram voluntariamente para atender as necessidades e aspira96es economicas, 

sociais e culturais comuns por meio de uma empresa de propriedade conjunta e 

democraticamente controlada". 
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BIALOSKORSKI NETO (1998), citando as cooperativas do ramo 

agropecuario, comenta que estas instituic;oes estabelecem estrategias com relac;ao a 

sua dimensao social, voltada ao bern estar do cooperado. Este mesmo autor 

sistematiza a relac;ao da cooperativa com o associado e com o mercado, fazendo 

uma comparac;ao com uma outra empresa que apenas e voltada ao mercado. 

As cooperativas investem na educac;ao, assistencia tecnica e no social dos 

seus associados e de suas familias. Atuam em urn espac;o delimitado e formam uma 

rede estabelecida pela relac;ao entre os cooperados. A vinculac;ao de uma pessoa 

em uma cooperativa torna-a urn agente participante do desenvolvimento local 

(SALANEK FILHO, 2006). 

As cooperativas estao inseridas em urn ambiente institucional diferentes das sociedades 
mercantis e apresentam duas 16gicas motoras - a social e a 16gica de mercado, enquanto as 
sociedades nao-cooperativas apresentam apenas uma 16gica de maximizac;ao em outro 
ambiente institucional. Por ser o mesmo ambiente economico, e 16gico esperar que os 
empreendimentos cooperatives tenham estrategias de mercado pr6ximas as das empresas 
nao-cooperativas, mas com particularidades. (BIALOSKORSKI NETO, 2002, p. 10) 

As cooperativas sao instituic;oes formadas essencialmente por pessoas e sao 

criadas por livre e espontanea vontade de urn determinado grupo, podendo ter seu 

objeto voltado tanto para questoes produtivas como nao produtivas. Estes exemplos 

de organizac;ao local, procuram aglutinar os fatores e criar comunidades 

estruturadas, fortalecendo o empoderamento e a formac;ao do capital social, sendo 

este ultimo melhor explorado em seguida. 

2.3 PRINCfPIOS DO COOPERATIVISMO 

Os Principios do Cooperativismo, aperfeic;oados pelos "Probos Pioneiros de 

Rochdale" foram aprovados e incorporados ao Estatuto Social da Cooperativa criada 

no ano de 1844 e reformulados nos Congresses de 1937, 1966 e 1995 da Alianc;a 
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Cooperativa lnternacional ACI, constituindo-se hoje nas linhas orientadoras para as 

cooperativas levarem os seus valores a pratica. Os congressistas, representando 

cooperativistas do mundo inteiro, em 1995, consubstanciaram os principios basicos 

do Cooperativismo, como sendo: 

2.3.1 Da Livre e Aberta Adesao dos S6cios 

As cooperativas sao organizac;oes voluntarias, abertas a todas as pessoas 

interessadas em utilizar seus servic;os e dispostas a aceitar as responsabilidades da 

sociedade, sem discriminac;ao social, racial, politica, religiosa e sexual (de genero). 

2.3.2 Gestao e Controle Democratico dos S6cios 

As cooperativas sao organizac;oes democraticas controladas por seus 

associados, que participam ativamente na fixac;ao de suas politicas e nas tomadas 

de decisoes. Homens e mulheres, quando assumem como representantes eleitos, 

respondem pela associac;ao. Nas cooperativas de primeiro grau, os s6cios tern 

direitos iguais de voto (urn s6cio, urn voto). Cooperativas de outros graus sao 

tambem organizadas de forma democratica. 

2.3.3 Participac;ao Economica do S6cio 

Os associados contribuem eqOitativamente e controlam democraticamente o 

capital de sua cooperativa. Ao menos parte desse capital e, geralmente, de 
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propriedade comum da cooperativa. Os associados geralmente recebem beneficios 

limitados pelo capital subscrito, quando houver, como condic;ao de associac;ao. 

Os s6cios destinam as sobras para algumas das seguintes finalidades: desenvolver 

sua cooperativa, possibilitando a formac;ao de reservas, onde ao menos parte das 

quais sejam indivisiveis; beneficiar os associados na proporc;ao de suas transac;oes 

com a cooperativa; e sustentar outras atividades aprovadas pela sociedade 

(associac;ao). 

2.3.4 Autonomia e lndependemcia 

As cooperativas sao autonomas, organizac;oes de auto-ajuda, controladas por 

seus membros. Nas relac;oes com outras organizac;oes, inclusive governos, ou 

quando obtem capital de fontes externas, o fazem de modo que garantam o controle 

democratico pelos seus associados e mantenham a autonomia da cooperativa. 

2.3.5 Educac;ao, Treinamento e lnformac;ao 

As cooperativas fornecem educac;ao e treinamento a seus s6cios, aos 

representantes eleitos, aos administradores e empregados, para que eles possam 

contribuir efetivamente ao desenvolvimento de sua cooperativa. 

Eles informam ao publico em geral - particularmente aos jovens e lideres de opiniao 

- sobre a natureza e os beneficios da cooperac;ao. 

2.3.6 Cooperac;ao Entre as Cooperativas 
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As cooperativas servem seus associados mais efetivamente e fortalecem o 

movimento cooperativista, trabalhando juntas atraves de estruturas locais, regionais, 

nacionais e internacionais. 

2.3.7 Interesse pela Comunidade 

As cooperativas trabalham para o desenvolvimento sustentavel de suas 

comunidades atraves de politicas aprovadas por seus associados. 

A cooperativa pode adotar qualquer genero de servic;o, operac;ao ou atividade. 

Trata-se sempre de eliminar os intermediaries, barateando custos e diminuindo 

prec;os pela racionalizac;ao e operac;ao em grande escala. Ela tera o perfil de acordo 

com o de seus associados, pois estes se reunem em torno de urn ou mais objetivos 

especificos. 

2.4 COOPERATIVISMO COMO INCLUSAO ECONOMICA E SOCIAL 

2.4.1 Formac;ao de Cooperativas 

Essas sociedades, de natureza civil necessitam de pelo menos 20 pessoas 

fisicas para a sua estruturac;ao e viabilidade, conforme artigo 6° da lei 5764n1. Ja no 

artigo 4° destaca-se que as cooperativas distinguindo-se das demais sociedades 

pelas seguintes caracteristicas: 
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I - adesao voluntaria, com numero ilimitado de associados, salvo 

impossibilidade tecnica de presta<;ao de servi<;os; 

II - variabilidade do capital social representado por quotas-partes; 

Ill - incessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, estranhos a 

sociedade; 

IV - singularidade de voto, podendo as cooperativas centrais, federa<;oes e 

confedera<;oes de cooperativas, com exce<;ao das que exer<;am atividade de credito, 

optar pelo criteria da proporcionalidade; 

V - quorum para o funcionamento e delibera<;ao da Assembleia Geral 

baseado no numero de associados e nao no capital; 

VI - retorno das sabras liquidas do exercicio, proporcionalmente as opera<;oes 

realizadas pelo associado, salvo delibera<;ao em contrario da Assembleia Geral; VII

indivisibilidade dos fundos de Reserva e de Assistencia Tecnica Educacional e 

Social; 

VIII- neutralidade politica e indiscrimina<;ao religiosa, racial e social; 

IX - presta<;ao de assistencia aos associados, e, quando previsto nos 

estatutos, aos empregados da cooperativa; 

X - area de admissao de associados limitada as possibilidades de reuniao, 

controle, opera<;oes e presta<;ao de servi<;os. 

Quanta a estrutura diretiva, tres 6rgaos sociais norteiam a administra<;ao de 

uma cooperativa: a assembleia geral, o conselho de administra<;ao e o 

conselho fiscal. Destaca-se a assembleia geral como o 6rgao supremo da 

sociedade, caracterizando-se pela forma democratica nas suas delibera<;oes 

efetuadas pela igualdade de votos, assim, cada associado, independente da 
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quantidade das cotas-partes (cotas de participagao na sociedade) ou da 

movimentac;ao economica realizada com a cooperativa, tera direito a apenas urn 

voto, a participagao democratica que vern em cumprimento ao segundo dos 

principios cooperativistas. 

Outra particularidade destas sociedades e com relac;ao ao resultado, 

chamado de "sabras" quando positive e de "perdas" quando negative. RECH (2000, 

p.144 e 145) destaca quanta ao processo de distribuic;ao de resultados, "a 

distribuic;ao dos excedentes aos socios, sob a forma de sabras, nao pode ser 

proporcional ao numero de quotas-partes ou de acordo com a sua posigao ou cargos 

diretivos, mas apenas de acordo com a quantidade de produtos ou trabalho 

realizados dentro das finalidades de cooperativa. Os prejuizos devem ser assumidos 

como urn problema coletivo". As sabras, apos as destinac;oes para os fundos 

estatutarios, sao colocadas a disposigao da assembleia geral para que ela defina se 

havera distribuigao para os cooperados e/ou investimentos em outros fundos de 

desenvolvimento. Eventualmente, quando ocorrem perdas, estas tambem sao 

assumidas pelo quadro social na proporc;ao das operac;oes de cada cooperado. Os 

ganhos oriundos das atividades dos cooperados sao reinvestidos na propria regiao 

de atuac;ao da cooperativa, conforme determinac;ao da assembleia geral. As 

cooperativas sao organizac;oes dinamicas e tern como func;ao principal a prestac;ao 

de servigos a seus cooperados. Estas empresas atuam em regioes delimitadas e 

criam urn forte vinculo com a comunidade local. As contribuic;oes com o 

desenvolvimento local sao oriundas da propria cultura e ideologia das cooperativas, 

pois estas organizac;oes sao formadas por pessoas que buscam, na cooperac;ao 

solidaria e conjunta, atingir melhores resultados para a sua atividade individual. 
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No caso da cooperativa, essa rela<;ao e diferente daquela realizada pela 

empresa nao cooperativa. 0 cooperado e parte da cooperativa e seu objeto. Dessa 

maneira, o cooperado assume varios papeis dentro da organiza<;ao. Como 

associado, e dono; quando adquire produtos junto a cooperativa e considerado 

cliente ou consumidor; ao entregar seus produtos e visto como fornecedor; ao 

assumir cargos dentro da administra<;ao exerce a fun<;ao de dirigente e, finalmente, 

ao zelar pelo born andamento da organiza<;ao, age como fiscal. Essa peculiaridade 

da organiza<;ao cooperativa requer de seus dirigentes habilidades especificas para, 

alem de promover urn equilibria entre os beneficios economicos e sociais a serem 

prestados aos associados, lidar com diferentes interesses dos cooperados nos seus 

diferentes papeis. No processo de gestao cooperativa, a visao dos dirigentes, por 

mais empreendedora e arrojada que seja, jamais deve perder o seu principal foco: o 

cooperado. 0 atendimento as necessidades do cooperado e a principal fun<;ao da 

sociedade cooperativa e o grupo gestor deve perceber o tamanho do desafio e a 

importancia de conquistar e preservar a fidelidade do seu quadro social. Uma 

cooperativa que nao promove o desenvolvimento do seu quadro social estara 

propensa a perder a sua identidade como cooperativa, pois as cooperativas sao 

institui<;oes formadas por pessoas. 

2.4.2 Requisitos Essenciais dos lntegrantes 

a) E recomendavel que cada integrante partilhe sua experiemcia profissional e 

de vida com o grupo. Caso alguem ja tenha tentado formar uma 



cooperativa, e importante que todos conhe9am essa experiencia, mesmo 

que ela nao tenha sido positiva. 

b) 0 grupo deve discutir cuidadosamente o objetivo da cooperativa e a(s) 

atividade(s) economica(s) que podem atuar (verificar sempre a rela9ao da 

experiencia profissional de cada urn com as propostas que estao sendo 

apresentadas). 

c) E fundamental verificar as possibilidades ou vantagens de uma 

determinada atividade: Os cooperados tern experiencia profissional no 

ramo pretendido? Os componentes do grupo possuem ou tern como 

adquirir os equipamentos necessaries? Uma nova atividade economica vai 

se instalar na regiao? Existem ou vao existir investimentos publicos em 

determinada atividade? 

d) Pode ser muito util conhecer outros empreendimentos cooperatives; visitar 

e convidar outros grupos para discutir a experiencia como seu. 

e) Procurar possiveis institui96es parceiras para apoia-los nessa empreitada: 

poder publico, universidades, ONGs, igrejas, sindicatos, entre outros. 

2.5 PRINCIPAlS RAMOS DE ATUA<;AO DO COOPERATIVISMO BRASILEIRO 
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Em todo o Brasil, conforme dados da OCB de 2006, ha institui96es 

cooperativas em diversos setores: agropecuario, saude, credito, transporte, 

educa9ao, etc. No total sao 13 ramos de atua9ao do cooperativismo brasileiro, 
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entre estes, o que esta melhor estruturado e recebe grande destaque e o 

agropecuario, conforme citados abaixo os ramos de atividades: 

a) Agropecuario: Compostas pelas cooperativas de produtores rurais ou 

agropastoris e de pesca, cujos meios de produc;ao pertenc;am ao cooperado. E 

urn dos ramos com maior numero de cooperativas e cooperados no Brasil. 0 

leque de atividades economicas abrangidas por esse ramo e enorme e sua 

participac;ao no PIB e significativa. Essas cooperativas geralmente cuidam de 

toda a cadeia produtiva, desde o preparo da terra ate a industrializac;ao e 

comercializac;ao dos produtos. 

b) Consumo: e composto pelas cooperativas dedicadas a compra em comum 

de artigos de consumo para seus cooperados. E o ramo mais antigo no Brasil, 

cujo primeiro registro e de 1889, em Minas Gerais, com o nome de Sociedade 

Cooperativa Economica dos Funcionarios Publicos de Ouro Preto. No periodo 

altamente inflacionario, essas cooperativas perderam mercado para as grandes 

redes de supermercados e atualmente estao se rearticulando como cooperativas 

abertas a qualquer consumidor. 

c) Credito: e composto pelas cooperativas destinadas a promover a poupanc;a 

e financiar necessidades ou empreendimentos dos seus cooperados. 0 

Cooperativismo de Credito e urn dos ramos mais fortes em diversos paises 

desenvolvidos, como na Franc;a, na Alemanha e no Canada. No Brasil, ele ja 

estava bern estruturado, desde o inicio do Seculo XX, mas foi desarticulado e 

desmantelado pelo Banco Central, mediante restric;oes de toda ordem. 

d) Educacional: e formado pelas cooperativas de professores, que se 

organizam como profissionais autonomos para prestarem servic;os educacionais, 
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por cooperativas de alunos de escola agricola que, alem de contribuirem para o 

sustento da propria escola, as vezes produzem excedentes para o mercado, mas 

tern como objetivo principal a forma9ao cooperativista dos seus membros, por 

cooperativas de pais de alunos, que tern por objetivo propiciar melhor educa9ao 

aos filhos, administrando uma escola e contratando professores, e por 

cooperativas de atividades afins. 

e) Especiais: sao cooperativas constituidas por pessoas que precisam ser 

tuteladas ou que se encontram em situa9ao de desvantagem nos termos da Lei 

9.867, de 10 de novembro de 1999. Essa lei criou a possibilidade de se 

constituirem cooperativas "sociais" para a organiza9ao e gestao de servi9os 

socios-sanitarios e educativos, mediante atividades agricolas, industriais, 

comerciais e de servi9os, contemplando as seguintes pessoas: deficientes 

fisicos, sensoriais, psiquicos e mentais, dependentes de acompanhamento 

psiquiatrico permanente, dependentes quimicos, pessoas egressas de prisoes, 

condenados a penas alternativas a deten9ao e adolescentes em idade adequada 

ao trabalho e em situa9ao familiar dificil do ponto de vista economico, social ou 

afetivo. 

f) Habitacional: e composto pelas cooperativas destinadas a constru9ao, 

manuten9ao e administra9ao de conjuntos habitacionais para seu quadro social. 

g) lnfra-estrutura: sao cooperativas constituidas para a finalidade de atender 

direta e prioritariamente o proprio quadro social com servi9os de infra-estrutura. 

As cooperativas de eletrifica9ao rural, que sao a maioria desse ramo, aos poucos 

estao deixando de serem meras repassadoras de energia para se tornarem 

geradoras de energia. A caracteristica principal desse ramo do cooperativismo e 
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a prestayao de serviyos de infra-estrutura basica ao quadro social para que ele 

possa desenvolver melhor suas atividades profissionais. 

h) Mineral: e formado pelas cooperativas com a finalidade de pesquisar, 

extrair, lavrar, industrializar, comercializar, importar e exportar produtos minerais. 

E urn ramo com potencial enorme, principalmente com o respaldo da atual 

Constituiyao Brasileira, mas que necessita de especial apoio para se organizar. 

i) Produyao: e composto pelas cooperativas dedicadas a produyaO de urn ou 

mais tipos de bens e produtos, quando detenham os meios de produyao. Para os 

empregados, cuja empresa entra em falencia, a cooperativa de produyao 

geralmente e a (mica alternativa para manter os postos de trabalho. 

j) Saude: e formado pelas cooperativas que se dedicam a preservayaO e 

promoyao da saude humana. E urn dos ramos que mais rapidamente cresceram 

nos ultimos anos, incluindo medicos, dentistas, psic61ogos e profissionais de 

outras atividades afins. E interessante ressaltar que esse ramo surgiu no Brasil e 

esta se expandindo para outros paises. 

I) Trabalho: e composto pelas cooperativas que se dedicam a organizayao e 

administrayaO dos interesses inerentes a atividade profissional dos trabalhadores 

associados para prestayao de serviyos nao identificados com outros ramos ja 

reconhecidos. Certamente este sera o ramo que em breve tera o maior numero 

de 

cooperativas e de cooperados. Mas simultaneamente tambem e o ramo mais 

complexo e problematico, pois abrange todas as categorias profissionais, menos 

as de professores, de Saude e de Turismo e Lazer, organizadas em ramos 

especificos. 
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m) Transporte: e composto pelas cooperativas que atuam no transporte de 

cargas e passageiros. Este ramo foi criado pela AGO - Assembleia Geral 

Ordinaria, da OCB no dia 30 de abril de 2002, e ate essa data essas cooperativas 

pertenciam ao ramo Trabalho, mas pelas suas atividades e pela necessidade 

urgente de resolver problemas cruciais dessa categoria profissional, suas 

principais lideran<;as se reuniram na OCB e reivindicaram a cria<;ao de urn ramo 

proprio. Cumprindo todos os pre-requisites para esse fim, obtiveram a aprova<;ao 

desse novo ramo pelo Conselho de Administra<;ao da OCB, reunido no dia 29 de 

abril de 2002, e a aprova<;ao pela AGO da OCB, no dia seguinte. 

n) Turismo e Lazer: composto pelas cooperativas que prestam servi<;os 

turisticos, artisticos, de entretenimento, de esportes e de hotelaria, ou atendem 

direta e prioritariamente o seu quadro social nessas areas. Este ramo foi criado 

pela AGO da OCB no dia 28 de abril/00. Este ramo esta surgindo com boas 

perspectivas de crescimento, pois todos os estados brasileiros tern potencial 

fantastico para o Turismo Cooperative, que visa organizar as comunidades para 

disponibilizarem o seu potencial, hospedando os turistas e prestando-lhes toda 

ordem de servi<;os e, simultaneamente, organizar o uso desse novo paradigma 

de lazer, mais barato, mais prazeroso e muito mais educative. 

2.6 PRINCIPAlS COOPERATIVAS 

0 cooperativismo paranaense, alem de ser lembrado pelo seu pioneirismo, 

tambem se destaca por ser urn dos mais organizados do Pais. Responsavel por uma 

parcela significativa da economia do estado, o sistema cooperativista responde por 
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16,5% do Produto lnterno Bruto do Estado e 55% do PIB agropecuario. Atuando 

direta, e de forma organizada, no desenvolvimento dos seus cooperados, as 

cooperativas geram trabalho e renda e contribuem para a melhoria da qualidade de 

vida de integrantes e familiares. No Parana, as 234 cooperativas registradas no 

Sistema Ocepar reunem mais de 450 mil cooperados e respondem por mais de 50 

mil empregos diretos e por mais de 920 mil postos de trabalho. lsto demonstra a 

forc;a de urn setor que, baseado em principios e valores universais fortemente 

solidificados, se desenvolve independentemente de territ6rio, lingua, credo ou 

nacionalidade, como uma alternativa socioeconomica que leva ao sucesso com 

equilibria e justic;a entre os participantes. 

2.6.1 Principais Cooperativas do Parana 

No Parana, o cooperativismo deitou suas raizes nos pioneiros esforc;os 

cooperativistas nas comunidades de imigrantes europeus, que procuraram organizar 

suas estruturas de compra e venda em comum, alem de suprir suas necessidades 

de educac;ao e lazer, atraves de sociedades cooperativistas. 

Urn dos primeiros movimentos marcados pela cooperac;ao surgiu no ano de 1829, 

com a chegada do primeiro grupo de 248 imigrantes alemaes que fundaram a 

Colonia Rio Negro, hoje municipio. 

Diversos movimentos embasados no espirito da cooperac;ao surgiram ate 

1911, entre alguns dos mais de cern grupos de imigrantes aqui chegados. Todavia, o 

mais importante movimento pre-cooperativista ocorreu entre os franceses que, em 

1847 fundaram a Colonia Thereza Cristina as margens do Rio Ivai, hoje municipio 

de Candido de Abreu. Os imigrantes liderados por Jean Maurice Faivre, 
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desencadearam urn movimento cooperativista sob inspirac;ao do medico Benoit 

Joseph Mure, fundador da Vila da Gloria em Santa Catarina. 

Entre as experi€mcias mais importantes realizadas no terreno cooperative 

destaca-se ada "Colonia Cecilia", em 1890, no municipio de Palmeira, no Parana, 

idealizada pelo agronomo Giovanni Rossi, lider do grupo de italianos chamados de 

"anarquistas". Seguiram-se varios outros movimentos de cooperac;ao, como por 

exemplo: a fundac;ao, em 1906, da Associac;ao Beneficente 26 de Outubro, por 

ferroviarios de Ponta Grossa, a qual se transformou em Cooperativa Mista 26 de 

Outubro, mais tarde; em 1909, industrias madeireiras se reunem e fundam a 

Cooperativa Florestal Paranaense; a fundac;ao da Colonia Muricy com a constituic;ao 

em 1912, da Sociedade Agricola Polonesa, transformada em Cooperativa Mista 

Agropecuaria Sao Jose Ltda, em 1945. Sob a lideranc;a do ferroviario ucraniano 

Valentin Cuts, surgiram outros movimentos cooperativistas, como a Sociedade 

Cooperativa Svitlo (luz) em Carazinho, Uniao da Vit6ria, em janeiro de 1920, e a 

Cooperativa Agraria de Consumo de Responsabilidade Ltda, "Liberdade", em Vera 

Guarani,municipio de Paulo Frontin, surgida no ano de 1930, que foi a primeira 

cooperativa registrada conforme o Decreto-Lei 581/38, tendo o registro sido feito no 

dia 19 de maio de 1942, recebendo o n° 1. E de se registrar tambem uma curiosa 

experiencia realizada no Iugar chamado SantAna, atual municipio de Cruz Machado, 

com a criac;ao em 3 de maio de 1920, da Sociedade Cooperativa de Comercio 

"Uniao Lavoura" pelo padre Teodoro Drapienski, com cunho politico confessional. 

lmportante registrar a chegada em Carambei, no ano de 1911, de 450 

holandeses que fundaram o que hoje e uma das mais pr6speras colonias de 
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imigrantes. Eles constituiram, no ano de 1925, a Sociedade Cooperativa Hollandeza 

de Laticinios Batavo, existente ate hoje e considerada uma cooperativa exemplar. 

Esses movimentos entre imigrantes deram significative impulse ao 

cooperativismo estadual com as experiencias bern sucedidas das cooperativas de 

coloniza<;ao, como Witmarsum, de Palmeira; Agraria, de Entre Rios; Batavo e 

Castrolanda, de Castro, e Capal, de Arapoti, hoje verdadeiros exemplos de 

comunidades rurais perfeitamente urbanizadas, economicamente pr6speras e 

socialmente integradas as condi<;oes de vida urbana-industrial no pais. 

0 movimento cresceu, a partir da decada de 20, entre madeireiros e 

ervateiros. Entre os anos 30 e 40, o Parana contou com 40 cooperativas de mate, 

unidas em torno da Federa<;ao das Cooperativas de Mate Ltda - Agromate que 

marcou hist6ria ate o declinio do setor ervateiro, quando entao transformou-se em 

Rural Sui, para tentar sobreviver atraves da diversifica<;ao de atividades. 

Urn dos mementos marcantes do cooperativismo ocorreu na decada de 60, 

quando o IBC incentivou a cria<;ao das cooperativas de cafeicultores, como forma de 

supera<;ao das dificuldades do setor. No ano de 1964 o Parana tinha 33 

cooperativas de cafe, algumas das quais desapareceram por causa do declinio da 

produ<;ao. 

Mas, foi a partir de 1969 que o movimento cooperativista paranaense ganhou 

propor<;oes, com o inicio das discussoes para a implanta<;ao dos projetos de 

integra<;ao, desenvolvidos conjuntamente pela Acarpa, DACe lncra, como apoio do 

Banco do Brasil, BRDE, BNCC e CFP. 0 objetivo dos projetos foi rediscutir a forma 

de atua<;ao das cooperativas, pais alguns municipios tinham mais de uma 

cooperativa operando em concorrencia, o que as enfraquecia, enquanto outros 
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municipios nao tinham nenhuma. Os projetos foram desenvolvidos em tres etapas, 

abrangendo regioes diferentes. 0 Projeto lguat;u de Cooperativismo- PIC, criado em 

1971, contemplou a reorganizat;ao do sistema no Oeste e Sudoeste. 0 Projeto Norte 

de Cooperativismo - Norcoop, implantado em 197 4, para reorganizat;ao das 

cooperativas da regiao Norte do Estado, e o Projeto Sui de Cooperativismo -

Sulcoop, iniciado em 1976, reorganizou as cooperativas da regiao Centro-Sui. A 

Ocepar nasceu no decorrer do primeiro projeto, no ano de 1971, o que veio a dar 

forte apoio a execut;ao dos projetos. 

Esses projetos, cobrindo todo o Estado, propiciaram urn cantata mais efetivo 

entre produtores e cooperativas, e destas entre si, via organizat;ao de comites 

educativos e integrat;ao horizontal e vertical, despertando o cooperativismo para o 

espirito empresarial. 

A integrat;ao possibilitou uma participat;ao mais efetiva das cooperativas na 

atividade economica, em funt;ao da agregat;ao dos interesses dos produtores para a 

economia de mercado, o que levou as cooperativas a montagem da infra-estrutura 

basica para o atendimento das produt;oes, de fundamental importancia para o inicio 

da integrat;ao e como consequencia da agroindustrializat;ao. lsto significa dizer que, 

a partir da organizat;ao da produt;ao agricola, as cooperativas agropecuarias 

passaram a preocupar-se com a montagem do complexo agroindustrial, nao se 

conformando com as condit;oes de meras repassadoras de materia-prima as 

industrias. 

0 Centro de Pesquisas da Ocepar foi criado pelas cooperativas paranaenses 

em 1972, tendo a responsabilidade pelo desenvolvimento tecnol6gico agropecuario 

de interesse das cooperativas, encarregando-se da busca de novas tecnologias para 
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o aumento de produtividade e propiciando seguranc;a e rentabilidade aos 

agricultores. Mantendo estreito relacionamento com instituic;oes nacionais e 

internacionais, o Centro de Pesquisa desenvolveu programas que culminaram com a 

recomendac;ao de novas cultivares de trigo, soja, milho, triticale, alem de pesquisas 

de algodao e inumeras novas tecnologias. Por decisao das cooperativas 

paranaenses, o Centro de Pesquisa adquiriu personalidade juridica propria em 19 de 

abril de 1995, sob a forma de Cooperativa Central Agropecuaria de Desenvolvimento 

Tecnol6gico e Economico. 

A partir de 1983 o cooperativismo paranaense realizou uma experiencia 

altamente positiva, pioneira no Brasil, no que concerne ao desatrelamento da 

ingerencia estatal nas cooperativas. Ap6s ampla discussao entre governo, entidades 
I 

de representac;ao e cooperativas foi implantado o Projeto Pilato de Autofiscalizac;ao 

que permitiu alicerc;ar os primeiros passes rumo a autogestao das cooperativas no 

Parana. 

Com a promulgac;ao da Constituic;ao do Brasil em 1988, que em seu art. 5. 

inc. XVIII, veda a interferencia estatal no funcionamento das cooperativas, as 

cooperativas paranaenses, ap6s amplos debates e estudos, aprovaram, em 

setembro de 1991, em Assembleia Geral da Ocepar, o Programa de Autogestao, 

que iniciou suas atividades em marc;o de 1991, com os objetivos especificos de 

orientac;ao na constituic;ao e registro de cooperativas; acompanhamento de 

desempenho; educac;ao, capacitac;ao e reciclagem; organizac;ao dos cooperados; 

comunicac;ao e integrac;ao. 

Com a finalidade de viabilizar condic;oes de participac;ao e integrac;ao de urn 

maier numero de lideranc;as cooperativistas nas discussoes sabre temas do 



36 

interesse comum do sistema, promover urn relacionamento maior entre os diversos 

segmentos de cooperativas filiadas a Ocepar, implantar as bases para a autogestao 

do sistema cooperativista atraves da discussao e intercambio de experiencias e 

procedimentos tecnicos e administrativos adotados a nivel regional e estadual, entre 

outras, a Ocepar criou, em 1991, os Nucleos Regionais Cooperativistas. Para tanto, 

o Estado foi dividido em 05 Nucleos, de acordo com a localizac;ao geografica e area 

de ac;ao de todas as cooperativas. 

0 grande merito do cooperativismo advem do fato de ser urn movimento 

comunitario de base, calcado nos dons inatos do homem, de solidariedade, 

fraternidade e respeito reciproco. 0 cooperativismo, por livre e espontanea vontade, 

organiza-se democraticamente em sociedades de pessoas, na busca da satisfac;ao 

de necessidades comuns, atraves da pratica da cooperac;ao e da mutualidade, 

buscando o aprimoramento social, sem desajustes e conflitos de classes. 

2.6.2 Numero de Cooperativas I Cooperados - Parana 

Ramos N° de Cooperativas N° de Cooperados 
Agropecuario 80 121.670 

Consumo 1 900 
Credito 66 302.247 

Educacional 15 2.998 
Habitacional 1 96 

I nfra-estrutu ra 8 7.987 
Mineral 1 22 
Saude 31 10.461 

Trabalho 10 2.836 
Transporte 19 2.050 

Turismo e Lazer 2 233 
TOTAL 234 451.500 

Fonte: OCEPAR (2006 p.8) 
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2.6.3 Exportayoes do Parana 

A participayao das exportayoes por fator agregado revela que os produtos 

basicos cresceram 25%, semimanufaturados 22,1% e manufaturados 19%, na 

comparayao de 2003 com 2002. A participayao do Brasil nas exportayoes mundiais 

aumentou de 0,9% para 1,1 %, com urn resultado de US$ 73,08 bilhoes exportayoes 

brasileiras contra US$ 7,2 trilhoes das exportayoes mundiais. Nas exportayoes totais 

paranaenses temos que o complexo de soja foi responsavel por 34,7% do total 

exportado pelo Parana. No total, 65,7% das exportayoes do Parana sao do 

agroneg6cio. Os 12 Paises que mais compraram do Parana representam 66,30% 

das exportayoes paranaenses (demonstra a diversificayao de mercados de nossas 

exportayoes). Na comparayao das exportayoes do Parana com o Brasil verificamos 

o aumento de participayao relativa do Parana de 7,97% para 9,78%. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Primeiramente a qualidade que toda e qualquer empresa oferece esta 

relacionada com a forma com que a cooperativa enxerga seu relacionamento com 

seus cooperados. A metodologia sera documental, explorat6ria e aplicada em 

estudo de caso. De maneira que permita o amplo conhecimento aos profissionais 

que gerenciam a logistica, sendo uma atividade de planejamento que exige 

tecnologia, conhecimento e informac;ao, visando a reduc;ao de custos e prazos na 

distribuic;ao ou produc;ao, para o alcance da eficacia desejada. 

Para o sistema de logistica em geral, defini-se urn conjunto de atributo 

relacionado com variaveis diversas, formando o que se chama de nivel de servic;o, 

que e constituido pelos seguintes fatores principais. 

- Prazo de entrega: medido pelo seu valor medio e pelo desvio medio; LEAD TIME= 

tempo de produc;ao + tempo burocratico; 

- Grau de avarias e defeitos: serve para aferir em termos relatives (porcentagem), o 

aspecto integridade da carga; 

- Reclamac;oes de forma geral: dificuldade do cliente em se comunicar com a 

empresa, falta de follow up dos problemas para correc;ao, mau tratamento por parte 

dos motoristas e ajudantes. 

Com o crescente reconhecimento da logistica como uma fonte de vantagem 

competitiva potencial por parte da empresa, ha urn rapido crescimento na industria 

de servic;os de logistica. Nessa perspectiva, DORNIER (2000, p.316) afirma: "muitas 

empresas de logisticas relatam taxas de crescimento anual de cerca de 50%, essas 

empresas montam urn ramo de neg6cio independente e oferecem ampla gama de 
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servic;os de qualidade a urn custo mais baixo, se comparado ao desempenho dos 

mesmos servic;os realizados internamente. A terceirizac;ao das operac;oes de fretes, 

estocagem, preparac;ao de pedido, atividades de pre e p6s montagem preenchem 

duas necessidades: aumentam os niveis de servic;os mediante a melhoria em 

flexibilidade e gestao de estoque, levando a uma maior disponibilidades e em muitos 

casas reduzem custos. 

A relevancia da logistica e influenciada pelos custos associados as suas 

atividades, fatores importantes que contribuem no incremento dos custos em 

logistica. Dentre eles os mais relevantes sao: aumento da competic;ao, alterac;oes 

populacionais e a crescente escassez de recursos. 

No mundo atual, a velocidade de respostas e urn fator determinante para a 

construc;ao da vantagem competitiva. Por esta razao este estudo da Cooperativa 

Agroindustrial Born Jesus localizada na cidade da Lapa em logistica do transporte, 

que permitira uma melhor compreensao, no que diz respeito a adoc;ao de urn melhor 

sistema de transporte. 
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4 ESTUDO DE CASO 

Coope.rativa Agroindustrial Born Jesus, ha ntais de 54 anos vern cultivando-as 

ideais -do cooperativisr11o. fun-dada er11 13 de julho de 1952, na localidade de 

Colonia tv1unicipat, a 14 Ktn da Lapa. Foi criada por um grupo de 18 

ernpreendedores rurais, que vislurnbravaro no cooperativisrno a possibilidade de 

crescin1ento, progresso e facHidade de aquisi~ao de generos de prh11eira 

necessidade {sa~, querosene, ayucar, ferrarnentas e a~guns insur11os agrfcolas). 

1952 1980 1990 2000 Atual 

Sede da Cooperativa Born Jesus em 1964 

Em 1964, devido ao sucesso da e-xperiencia cooperativista e an1plia9ao do 

quadro -de associados e serviyos oferocido$, a Cooperativa Born Jesus transferiu 

sua sede para o centro da cidade- da Lapa, dernonstrando estar sen1pre-a frente de 
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seu ternpo, praticando o que hoje se denomina "crescirnento sustentado". Tendo seu 

potencial ampliado, passou a funcionar em 1966, na Vita Sao Jose, as rnargens da 

Rodovia do Xisto1 BR 476l Km 196. 

Sede da Cooperativa Born Jesus em 1966, ate 1989. 

E desde entao, apresentando inovac;oes, investindo constanter11ente en1 

novas tecnoJogias, acreditando no potencial do homern do carnpo e praticando urna 

gestao profissionat, o ideal de urn grupo de agricuttores transfomlou=se en1 uma 

grande cooperativa, corfl rnais de 3.000 associados. Acreditando que o cooperado e 

a razao de ser de un1a cooperativa e que o agronegocio aliado ao hun1anisn1o e o 

grande diferenciaJ de urna empr.esa, a Cooperat~va Agroindustrial Born Jesus e hoje 

referenda no estado do Parana. A Bon1 Jesus comptetou ern 2007, 55 anos de 

trabalho, cor11emorados nao apenas por roeio de eventos festivos, rnas 

principaln1ente, pe~a hist6ria que ela vern construindo na regiao de atua9ao. Un1.a 

histor4a cujos protagonistas pr~ncipais sao seus associados, diretores, conselheiros, 

colabo.radores e parceh"os, que deixaran1 in1p-ressas as n1arcas atraves do 

p1oneirisr11o, do trahalho, buscando o progresso pela cren<;a nos ideais 

cooperativistas. 
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Sede atual da Cooperativa Born Jesus. 

4.1 CARACTERiSTJCAS 

A Cooperativa Agroindustrial Bon1 Jesus com suas 15 unidades oferece ao 

produtor rural urna arnpla estrutura para beneficiarnento e annazenagern de cereais 

(n1Hho, soja, feijao, trigo, aveia, azeven1 e cevada). A capacidade de armazenagem 

existente e de 2·15.000 toneladas1 distribuidas nas unidades armazenadoras. Ela 

pern1ite que o produtor entregue· sua produ~ao e venda quando achar conveniente, 

a~ern de prestar servi~os de lir11peza e secagern de graos. A Cooperativa er11 sua 

evoluc:;ao, sempre procurou prestar un1 atendin1ento diferenciado ao seu cooperado 

atraves, de un1a loja de insur11os moderna e arnp~a bern distribuida e envolvida em 

un1 an1biente adequado as necessidades do produtor rural, tanto na assistencia 

tecnica corflo na qualidade do atendirnento, venda e entrega de insurnos. A loja tern 

a sua disposi9ao un1a Hnha con1pteta de insun1os agrtco~as, tinha de ferramentas, 

ravoes, produtos veterinaries e sal rnineral. 

4.1.1 Ran1os de Atua9ao da Cooperativa 
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A Cooperativa Born Jesus vern exercendo uma func;ao social, sendo 

reconhecidamente urn instrumento poderoso de desenvolvimento, concentrando seu 

trabalho nos mini e pequenos produtores que cultivam:soja, milho, cevada,feijao, 

trigo, fumo, batata, erva-mate e frutas, alem da apicultura e da pecuaria de corte, de 

Ieite, suinocultura e avicultura. 

4.1.2 Unidade Sede Lapa 

Com constante crescimento e para oferecer maior comodidade a seus 

associados, em dezembro de 1989, passa a funcionar na sede atual, tambem as 

margens da Rodovia do Xisto, BR 476, Km 198, s/n, Bairro Olaria. Unidades da 

Cooperativa: Vila Sao Jose,Contenda, Sao Mateus do Sui- Cachoeira, Sao Joao do 

Triunfo, Sao Mateus do Sui - Centro, Antonio Olinto, Quitandinha - Vila Prado, 

Paulo Frontin, Balsa Nova, Irati - Br, Palmeira e Boqueirao. 

4.2 MISSAO, VISAO, CREN<;AS E VALORES 

4.2.1 Missao 

Promover o desenvolvimento s6cio economico e cultural dos associados, 

atraves da gerac;ao e transferencia de tecnologia, para melhoria da produc;ao e sua 

comercializac;ao. 
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4.2.2 Visao 

Ser a empresa lider do mercado agropecuario da regiao, atingindo 

faturamento de R$ 320 milhoes ate o anode 2012. 

4.2.3 Crenc;as e Valores 

- Que o homem individualmente nao sobrevive. 

- Na uniao para enfrentar desafios. 

- Na construc;ao de uma Cooperativa Born Jesus Mais eficiente e segura. 

- No desenvolvimento do nosso associado. 

- Que os beneficios asseguram a continuidade dos neg6cios. 

- Que o agroneg6cio e fundamental para o desenvolvimento do Brasil. 

- Que a Cooperativa e a melhor opc;ao como instrumento de organizac;ao 

economico da sociedade. 

4.3 PERFIL DOS COOPERADOS BASICOS 

A intensa competitividade advinda de mudanc;as no cenario economico 

nacional e regional impos a estrutura cooperativista maior agilidade e eficiencia na 

gestao dos neg6cios, tornando-se assim imprescindivel, dispor de maior 

conhecimento sabre o quadro social das cooperativas. Desta forma, com o objetivo 

de se conhecer o perfil dos associados, no delineamento da amostra representativa 
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da populac;ao em cada municipio. A avaliac;ao dos resultados foi desenvolvida 

atraves da analise dos dados. No delineamento dos produtos, foram consideradas 

as variaveis relativas a sexo, idade, grau de instruc;ao, tradic;ao agricultura. 

4.3.1 Sexo dos Produtores 

Em relac;ao ao sexo dos associados, observa-se nas principais unidades da 

Cooperativa que os homens sao a maioria absoluta nesse universo. Representam 

98% em Antonio OLinto; 95,5% em Contenda; 95,2% em Lapa e 97,3% em Sao 

Mateus do Sui. Evidencia-se, assim, a participac;ao extremamente baixa das 

mulheres no quadro associative da cooperativa. 

4.3.21dade 

Das principais unidades, a maioria dos produtores pesquisados, 52% dos 

s6cios de Antonio Olinto possui entre 30 e 50 anos de idade, ja em Contenda 46% 

dos s6cios estao na faixa etaria de 30 a 50 anos e 37% possui mais de 50 anos de 

idade. Na Lapa, 48% dos s6cios possui entre 30 e 50 anos, enquanto que as 

pessoas com mais de 50 anos correspondem a 39% do quadro dos s6cios da Sede. 

Ja em Sao Mateus do Sui, os s6cios com mais de 50 anos sao a maioria, pois 

correspondem a 52% do quadro de s6cios da unidade. Percebe-se que os 

jovens representam a minoria. A participac;ao de associados mais jovens, alem de 

revitalizar o sistema com ideias novas, permitiria a continuidade da cooperativa 

dentro de padroes mais modernos e competitivos, exigidos pelo mercado. 
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4.3.3 Grau de lnstruc;ao 

A pesquisa mostra que a maioria dos s6cios possuem apenas o curso 

primario, os produtores com curso superior incompleto e completo representam 

respectivamente a minoria. Para Lacki (2000), o conhecimento e emancipador de 

dependemcias do produtor rural, ao dota-lo de mais autoconfianc;a pessoal e auto

suficiencia tecnica permite que este possa ser mais eficiente, buscando soluc;oes 

para seus pr6prios problemas. 

4.3.4 Tradic;ao na Agricultura 

A tradic;ao na agricultura e avaliada em func;ao do tempo de permanencia do 

produtor na atividade. De acordo com a pesquisa, a maioria dos produtores 

associados apresentam-se com 30 ou mais anos de experiencia com o trabalho do 

campo, a totalidade dos s6cios encontra-se nessa categoria. Em muitas atividades 

profissionais, a experiencia e valorizada como fator de sucesso. No meio rural, 

embora nem sempre essa experiencia se traduza em termos financeiros, sua 

importancia se reflete na adoc;ao de novas praticas agricolas e na reduc;ao dos 

riscos inerentes a atividade. 



47 

4.4 ESTRUTURA DA COOPERATIVA 

CAPACIDADE DE 
ARMAZENAGEM Capacidade Total 

UNIDADES Silos Graneleiro lnsumos Cereais {sc) Cooperados 

MATRIZ 47.600 4.500 6.000 868.000 809 

VILA sAo JOSE 16.800 280.000 

BOQUEIRAO 30.000 6.000 600.000 

CONTENDA 23.600 4.200 600 464.000 479 

QUITANDINHA V.P. 6.000 400 100.000 338 

QUITANDINHA BR 18.000 300.000 

SAO JOAO DO TRIUNFO 1.200 600 20.000 223 

SAO MATEUS DO SUL 14.100 6.000 400 335.000 420 

SAO MATEUS DO SUL C. 1.200 20.000 

ANTONIO OLINTO 1.400 400 23.000 291 

PAULO FRONTIN 4.800 300 80.000 139 

BALSA NOVA 2.400 1.500 300 65.000 145 

IRATI 16.800 400 280.000 96 
PALMEIRA 14.800 300 247.000 63 

TOTAL 150.500 70.400 9.700 3.682.000 3003 

4.5 FORMAS DE TERCEIRIZA<;AO 

4.5.1 Transporte Contratados de Terceiros 

A administrayaO da funyaO de transporte contratado de terceiros e diferente 

da movimentayao realizada por frota propria. Para servi9os contratados, a 

negocia9ao de fretes, a documentayao, a auditoria e consolidayao de fretes sao 

assuntos relevantes. Ja para transporte proprio, o desfecho, o balanceamento, a 

carga e a roteiriza9ao sao outros assuntos que devem ser gerenciados. Em alguns 

casas as empresas possuem uma mistura de transporte proprio e de terceiros. 

Quando existe uma diferen9a significativa entre os fretes de modais ou servi9os de 
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transporte diferentes, a empresa poden~ usar ameaga de mudangas para outro 

transportador para obter fretes mais favoraveis. 0 transportador pode considerar 

mais conveniente trabalhar com menores margens de lucros para manter o cliente. 

Entretanto, este metodo so funciona quando a tiver urn born volume de cargas com o 

transportador e este considerar a empresa como urn cliente potencial. Poucas 

companhias consideram conveniente comprar ou alugar oleodutos ou ferrovias. 

Outras realmente possuem seus proprios navios e avioes, usados principalmente 

para a movimentagao de cargas. Geralmente, a empresa que controla seu proprio 

transporte e aquela que comanda uma frota de caminhoes. 

Uma das principais razoes pra possuir ou alugar uma frota de veiculos e obter 

menores custos e melhor desempenho na entrega do que seria possivel atraves de 

uso de transportadoras convencionais. 

Quando uma empresa opta pela utilizagao do transporte contratado, suas 

principais preocupagoes estao no uso eficiente do mesmo, e em negociar os 

melhores fretes possiveis e na documentagao necessaria para iniciar o movimento 

de mercadorias, que serve para a cobranga dos pagamentos e para estabelecer 

responsabilidades pelas mercadorias em transito. Ja o transporte proprio, interessa

se principalmente em programar o uso eficiente do equipamento (minimizar os 

custos da empresa) e garantir o nivel de servigo desejado. 

Para Pires (2004) existem duas proposigoes basicas em favor da 

terceirizagao, primeiro urn fornecedor pode fazer a mesma atividade pelo menos tao 

bern quanto nos fazemos, especialmente se nos nao entendemos a manutengao 

interna dessa atividade. Se alguem pode providenciar essa atividade a urn custo 

adequado e propiciar seguranga razoavel de que ira continuar fazendo a atividade, 
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entao a organizac;ao podera dedicar mais tempo as atividades essenciais ao 

neg6cio. A 16gica basica da terceirizac;ao e entao transferir atividades e processes 

realizados internamente para servic;os externos. lsso faz com que as empresas 

possam liberar e concentrar os recursos internes nas atividades que proporcionem 

maior retorno em termos de lucratividade. A terceirizac;ao pode ser vista tambem 

dentro de uma expectativa de transformac;ao de custo fixo em custo variavel. 

4.5.2 A lmportancia da Tecnologia nas Empresas de Transporte 

Para uma boa gestao das frotas, a concorrencia existente no mercado de 

servic;os de transporte obriga as empresas a uma modernizac;ao constante, para 

manterem seus clientes ou aumentarem sua fatia no mercado. As empresas devem 

acompanhar os avanc;os tecnol6gicos de hoje na mesma velocidade, sempre que for 

viavel tecnica e economicamente, entregar corretamente uma encomenda ou urn 

produto ao cliente certo, no Iugar e na hora programada e a linha divis6ria entre as 

empresas com sucesso e as com fracasso no mercado. 

No setor de transporte esta a base para uma economia estabilizada e para a 

modernizac;ao do pais. A necessidade de sobrevivencia frente a concorrencia, faz 

com que as empresas se preocupem em investir e desenvolver tecnicas, 

equipamentos e metodos de trabalho, existem empresas no Brasil que operam em 

todos os niveis de transmissao por satelite e oferecem uma vasta gama de produtos 

e servic;os: pesquisam, projetam, testam, monitoram, desenvolvem e implantam 

sistemas de telecomunicac;ao via satelite. Muitas empresas estao oferecendo no 
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mercado produtos que tern como objetivo resolver problemas de armazenamento e 

roteiros, operacionalizac;ao dos sistemas e aumento da produtividade. A exemplo 

dos softwares de roteirizac;ao, a vantagem esta na diminuic;ao dos custos em func;ao 

dos diferentes aspectos da entrega e coleta de cargas. 

Para escolher um software de otimizac;ao e preciso se certificar de que o 

mesmo atendera as suas necessidades de forma a atingir os resultados desejados. 

Alem disso, para evitar prejuizos e decepc;oes com sistemas inadequados, e 

necessaria verificar detalhes como investimentos em equipamentos, manutenc;ao e 

atualizac;ao do produto. A informac;ao e fundamental no planejamento, opera9a0 e 

controle de sistema de logistica. Cita-se como exemplo de sistema de informa96es 

mais utilizados no Brasil: SAT - Soluc;ao Automatizada para Transportadoras, 

funciona como um sistema modular exclusivo, e recomendado para transportadoras 

com frota propria de caminhoes e tambem para quem trabalha com carreteiros e 

agregados. Os m6dulos permitem ao frotista obter informac;oes sobre todas as areas 

da empresa, facilitando na tomada de decisoes rapidas e nas inumeras solu96es 

oferecidas para ordens de caletas, prec;os dos fretes, controla a frota, a conta 

bancaria, estoque e pneus, entre outras vantagens. 

4.6 LEVANTAR INFORMACOES SOBRE 0 CUSTO OPERACIONAL DA 
COOPERATIVA 

Os principais fatores que afetam o custo das rotas sao: distancia, volume e 

peso. Tomando a distancia percorrida como fator formador de custos, e possivel 

determinar a seguinte classificac;ao de itens entre custos fixos e variaveis no 

transporte de cargas. Fixos: deprecia9ao, remunerac;ao do capital, custos 
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administrativos, impostos e sah3rios. Variaveis: pneus, oleo, lavagern/lubrifica9ao, 

combustivel, manuten~ao e pedagio. 

4.6.1 Cornbustiveis e Lubrificantes 

Destaca-se os seguintes itens que fazenr parte de tais despesas: 6~eo diesel, 

oleo lubrificante, alcool. 

Janeiro Fevereiro 
R$ 71.059,77 R$ 66.340,01 

Julho Agosto 

R$ 75.054,93 R$ 72.437,39 

R$ 140.000,00 

R$ 120.000,00 

R$ 100.000,00 

R$ 80.000,00 

R$ 60.000,00 

R$ 40.000,00 

R$ 20.000,00 

R$-

Combustiveis e lubrificantes 
Man;o Abril Maio 

R$ 79.747,33 R$ 96.416,62 R$ 80.381,00 

Setembro Outubro Novembro 

R$ 39.175,97 R$ 125.768,31 R$ 68.157,54 

CombuSti'.leis e lubrificantes 

. -'>~:~,j~o ./ 

Junho 

R$ 88.670 

Dezembro 

R$ 67.873,18 

Evidencia-se notavel diferenya, cornparando-se o n1es de outubro con1 os 

outros r11eses, tendo ern v~sta que eo rnes de pico, au seja, e quando os agricultores 

estao no inlcio do plantio, e a Cooperativa ofereee servit;o de transporte dos 

insumos ate as propriedades rurais. 
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4.6.2 Despesas corn fv1anuten<;ao de Veiculos 

Tais despesas estao con1postas pelos seguintes itens: Pec;as, oficinas, 

Hropeza, borracharia, aJinharn.ento, balanceamento, rnanuten~ao er11 geral, rnao de 

obra especiaHzada, etc. 

Despesas com manuten~ao dos veiculos 
Janeiro Fevereiro ~A a reo Abril Maio Junho 

$ 50.810,58 R$ 32.589,20 R$ 51.166,18 R$ 42. ·149,01 R$ 42.93·1 ,28 R$ 39.171,88 

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 
R$ 38.483,26 R$ 58.929,77 R$ 60.260,21 R$ 46.780,47 R$ 38.813,47 R$ 64.586,73 

Despesas com "\elculos 

R$ ?o.ooo, oo' ..,----:;:--~:-;:--:--;----;::-~~~-:-;-~--::-::-~~~----~~____,.--=------:.,-,-, 

R$ 60.000,00 

R$ 50.000,00 

R$ 40.000,00 

R$ 30.000,00 

R$ 20.000,00 

R$ 10.000,00 

R$-

De acordo con1 o grafico, nao existern diferenyas consideraveis, visto que no 

inicio do ano ocor-re a colheita da safra, no rnes de agosto ·e seternbro o inicio da 

safra norn1al, en1 dezen1bro o plantio da safrfnha e reaHzado. 0 aurnento dos fretes 

e carretos auroenta ou -dir-ninui ern conseqOencia -do peri<>do de plantio e da colheita. 
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4.6.3 Pedagio 

As principais despesas com pedagio ocorren1 quando sao reaHzadas viagens 

para Paranagua, perante de:scarga de cereais e carga de insurnos. Tam bern sao 

reaHzadas viagens para entrega de cereais para Sao Paulo e Rio de Janeiro. Na 

regiao tan1bert1 podernos encontrar a1gumas prayas de pedagio. 

Janeiro Fevereiro 
R$ 9.958,57 R$ 

Julho 

R$ 13.366,86 R$ 

R$ 30.000,00 

R$ 25. OOQ, 00 

R$ 20.000,00 

R$ 15.000,00 

R$ 10.000,00 

R$ 5.000,00 

R$-

9.154,90 
Agosto 

17.692,40 

Pedagio 
Man;o Abril 

R$ 24.695,22 R$ 11.046,33 

Se:tembro Outubro 

R$ 9.028,46 R$ 22.126,73 

Pedagio 

//0/ 
X' 

Maio 
R$ 11.992,07 

Novembro 
R$ 10.787,87 

Junho 
R$ 14.385,62 

Dezembro 
R$ 14.076,20 

Nota=se urn acrescimo nas despesas corn pedagio, nos rneses de Mar9o e 

Outubro, c.on1o citado anteriorrnente o rnes de Man~o refere~se ao pico da colheita 

das Javouras de soja, rr1ilho e feijao. Enquanto que no mes de Outubro acontece o 

inicio do ptantio, acarretando un1 aurnento nos fretes. e consequenten1ente alta nos 

custos corn pedagio. 
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4.6.4 Seguro 

As despesas com seguro acontecen1 no decorTer de todo ano, por rnotivo de 

haver cornpra de carninhoes durante varios periodos do ano. 

Janeiro 
R$ 

R$ 

925,85 
Julho 

998,64 

R$1.200,00 

R$ 1.000,00 

R$ 800,00 

R$ 600,00 

R$ 400,00 

R$ 200,00 

R$-

Fevereiro 
R$ 836,25 

Agosto 
R$ 998,64 

Seuuro 
Man;o Abril Maio 

R$ 984,55 R$ 966,42 R$ 998,64 
Setembro Outubro Novembro 

R$ 966,42 R$ 897,45 R$ 966,42 

Seguro 

Junho 
R$ 966,42 
Dezembro 
R$ 64,48 

As despesas corn seguros nao sofren1 altera9oes durante o ano, estao 

pratican1ente no rnesn1o patarnar, rnotivo esse esta relacionado corn a renova9ao 

de seguro durante todos os rneses do ano. 
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4.6.5 Refei~oes 

Tais despesas estao compostas con1 refeiy.oes pagas durante a entrega de 

insun1os, visitas cornerciais e assistencia tecnica aos produtores no interior do 

n-,unicipio. 

Janeiro 
R$ 52,00 

Julho 
R$ 764,10 

R$ 120,00 

R$ 100,00 

R$ 80,00 

R$ 60,00 

R$ 40,00 

R$ 20,00 

R$ 0,00 

) 

Fevereiro 
R$ 97,50 

Agosto 
R$ 49,00 

Refei~oes 

Margo Abril Maio Junho 
R$ 43,50 R$ 26,00 R$ 55,00 R$ 30,00 

Setembro Outubro Novembro Dezembro 
R$ 8,50 R$ 23,50 R$ 19,00 R$ 31,90 

REFEICOES 

·~ ·~0 rP ~·~ $'·~0 ~ ~ "' ~ ~ ~0 0 
_tJj. f!J ~_, ~ '"~· .rfP ~"(}" .§> ~ ·/~ 

'"'b-~ ~e; ~~ '·"' J g'. fb. _..~ $) 
Jv.(/) ~0~ O'~<f' 

Observa~se un1 rnaior gasto no rnes de Fevereiro, cuja lavoura de feijao esta 

no pico da colheita, acarretando erfl aumento de frete e eventuais gastos dos 

trlotoristas com refeiy.oes e tanches. 
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4.6.6 Vale Refei<;ao 

As despesas con1 vate refei~ao, sao despesas fixas durante o ana todo, 

possuj uma pequena var~a~ao percentual, referents a adnl4ssao e derflissao de 

funcionarros. 

Janeiro Fevereiro 
R$ 1.504,65 R$ 1.504,65 

Julho Agosto 
R$ 1.569,92 R$ 1.569,02 

R$ 2.000,00 
R$1.800,00 
R$1.600,00 
R$1.400,00 
R$ 1.200,00 
R$1.000,00 

R$ 800,00 
R$ 600,00 
R$ 400,00 
R$ 200,00 

R$-

·~ 

Vale refei«;ao 
Marco Abril Maio Junho 

R$ 1.509,96 R$ 1.509,96 R$ 1.602,25 R$ 1.602,25 

Setembro Outubro Novembro Dezembro 
R$ 1.834,96 R$ 1.834,96 R$ 1.833,60 R$ 1.697,68 

I i Vale Refei9ao I. 

I 

.l 
• r I -

Nota~se que nao ha grandes varia~oes percentuais durante o ano, como 

citado acirna, e urna despesa fixa que varia de acordo corn o numero de 

funcionarios. 
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4.6.7 irnpostos e Taxas 

Con1poe o quadro de tais despesas, as taxas de seguro obrigat6rio e IPVA = 

iroposto de veiculo autorootivo =durante urn periodo. 

Janeiro Fevereiro 
R$ 16.658,94 R$ 

R$ 

Julho 
76,19 R$ 

R$ 18.000,00 
R$ 16.000,00 
R$ 14.000,00 
R$ 12.000.00 
R$ 10.000,00 

R$ 8.000,00 
R$ 6.000,00 
R$ 4.000,00 
R$ 2,. 000,00 

R$-

.· 

"I 

76,19 

Agosto 
967,47 

lmpostos e taxas 
Mar9o Abril 

R$ 1.659,84 R$ 128,02 

Setembro Outubro 
R$ 1.052,60 

Jmpos.tos e taxas 

Maio Junho 
R$ 29,11 

Novembro Dezembro 
R$ 25,32 R$ 883,53 

Nota=se que as despesas forarn pagas principah11ente no mes de janeiro, 

geratn1ente sao pagas ern urna unica pan:;ela aproveitando o desconto oferecido. 
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4.6.8 Multas 

As despesas con1 n1ultas, ocorren1 principalmente por excesso de peso nas 

cargas e veiocidade rnaxima perrn~t1da nas rodovias. 

Janeiro Fevereiro 
R$ 

Julho 
R$ 

R$ 350,00 

R$ 300,00 

R$250,00 

R$ 200,00 

R$ 150,00 

R$ 100,00 

R$ 50,00 

R$-

68,10 
Agosto 

191,53 

Multas 
Mar<;o Abril 

Setembro Outubro 
R$ 68,08 R$ 306,41 

Multas 

Maio Junho 

Novembro Dezembro 
R$ 191,53 

Percebe=se que o rnes de outubro destaca=se ern suas despesas corn multas, 

vista que diante da frota existente tal gasto e relevante. 
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4.6.9 Ordenados e Salarios 

As despesas corn ordenados e salaries, e constituida pelo total da folha de 

pagarnento dos rnotoristas cContratados peJa Cooperatjva, tarnbem esta incluida os 

custos con1 adnl•ssao e den1issao do periodo. 

Janeiro Fevereiro 
R$ 37.329,98 R$ 38.151,73 

Julho Agosto 
R$ 44.508,39 R$ 50.468,89 

.I 

R$ 80.000,00 
R$ 70.000,00 

R$ 60.000,00 
R$ 50.000,00 
R$ 40.000,00 
R$ 30.000,00 

R$ 20.000,00 
R$ 10.000,00 

R$-

I' I • 

,, 
.... -· '~,;.oo 

..... -. -

' 1!111·, I 

Ordenados e salarios 
Man;o Abril 

R$ 40.848,62 R$ 60.250,12 
Setembro Outubro 

R$ 55.997,56 R$ 45.312,86 

Ordenados e salarios 

Maio 
R$ 62.013,35 
Novembro 

R$ 48.341,12 

I ' 
I 

Junho 
R$ 50.541,53 
Dezembro 
R$ 72.802,29 

Percebe=se un1a pequena alta na rnedia de pagamento nos n1eses de abrH e 

malo, referente a horas extras reaHzadas, e no mes de dezembro refere-se ao 

pagan1ento de adicionais e decin1o terceiro·. 
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4.6.1 0 Deprecia~ao 

Conceitua=se deprecia9ao como sendo a diminui9ao do valor dos bens 

co:rp6reos que 1ntegrarn o .ativo perr11anente, er11 decorrencia de desgaste ou perda 

de utHidade peJo. usa, agao da natureza ou obsoJescencia. 

Janeiro Fevereiro 
R$ 4.037,45 R$ 6.147,66 

Julho Agosto 
---

R$11.618,84 R$ 11.711 ,60 

'. j 

·. 

20.000,00 
15.000,00 
10.000,00 

5.000,00 
, ~ O,OG 

I' 

,: n 
I~~ - - -, - . : • I: 

l .:t ~.· I! :f I •:I m 
~ . . ~ . 'ai&l ~. . . ~. 

-~.- .~ . ':.: .. ~ 
• I 

11"-J. 

~ 

·m 
~ 

.· 

Deprecia~ao 

Mar9o Abril Maio 
R$ 6.933,38 R$ 6.933,38 R$ 8.795,04 

Setembro Outubro Novembro 
-- -----···-··- --- ---- -· -- .. -----··· 

R$ 11.711 ,60 R$ 14.498,27 R$ 14.498,27 

.. Depreciac;ao I 

i ~ 
- -~ 

-= 
I • 

Junho 
R$ 9.571,45 

Dezembro 
R$ 15.570,81 

Nota=se que os custos corn deprecia9ao, aumentaran1 gradativan1ente· 

durante os rneses do ano de 2007, de acordo corfi a data da con1pra dos bens. 



61 

5 CUSTO ANUAL DO SETOR 

Custos sao rnedidas monetarias dos sacrificios financeiros com os quais un1a 

organiza<;ao, un1a pessoa ou urn governo, tern de arcar a firn de atingir seus 

objetivos, sendo considerados esses ditos-objethtos., a utmza~ao de urn produto au 

serv4vo qualquer, utmzados na obtenc;ao de outros bens ou servi<;os. 

--: .. - . - - L 1 I -'.i':::a:.:;t~, I ·- 4 

~~~ Despesas I 
..,J. - I 'iii R$ % ..-: . - .-....:. 

Combustiveis e lubrificantes 
,r ! 1f ·- .... "] 

R$ 931.082,05 
--

37,18 - :.\~~ 

Despesas com manutencao de veiculos -,"' ~ - . ' R$ ;.;,.; 515.861,46 20,60 
Pedagio 15':.:1.-

R$ II; 168.311,23 6,72 .. _"'!.:i:_ 1.-' :if" .- ' ''li::. - '1- ' 
Seguro 

~-~-. - ~ . 
R$ 10.570,18 0,42 

Refeicoes 
; 

R$ 1.200,00 0,05 

Vale refeicao 
~ ~ - ··-·· -· - -- R$ 19.573,86 

..... 
0,78 

Impastos e taxas 
_, .. -r~ "'· .. ,~ . . -~ -

R$ .·~ . . . ~ 
. '· 21 .557,21 0,86 

Multas •' R$ 825,65 0,03 -

Ordenados e salarios R$ 606.566,44 24,22 

Depreciacao - R$ 122.027,75 4,87 

Total ' R$ 2.397.575,83 --- 100 . - .. - . -

Percebe=se que das pr4ncipais despesas, 37, ·18% fazern parte do custo com 

con1busUveis e tubrificantes, 24,22o/o sao con1postas par paga~nentos dos salarios, 

as despesas corn vefculos sao representados por 20,60%, as despesas com 
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pedagio somam 6,72%. Os indices menores sao representados pelas multas, com 

0,03% e refei9oes com 0,05%. 
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6 DICULDADES EXISTENTES NA OPERACIONALIZACAO 

Vivemos uma realidade onde a informac;ao e urn elemento fundamental para a 

realizac;ao dos individuos, dos grupos, das organizac;oes, das instituic;oes enfim, de 

todos os espac;os de convivencia dentro de uma sociedade. 0 termo informac;ao 

ganhou relevancia preponderante, principalmente nos neg6cios. A necessidade de 

investigac;ao de suas propriedades e o seu comportamento, as forc;as que regem 

seu fluxo e os metodos para processa-la, a fim de obter acessibilidade e utilizac;ao 

6timas, ganharam importancia, muitas vezes vital para a tomada de decisao e 

desenvolvimento de ac;oes, sejam operacionais ou estrategicas. 

De acordo com responsaveis pelo setor, podemos citar varias dificuldades 

existentes na administrac;ao: 

• A entre safra, onde os caminhoes e motoristas ficam parados. 

• Ma conservac;ao nas rodovias ocorrendo assim o desgaste em seus 

cam in hoes; 

• Pedagio; 

• Sinistros que ocorrem durante as viagens. 

• Dificuldade no recrutamento, pois, falta mao de obra qualificada. 

• Falta de investimentos em novas tecnologias. 
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7 COMPARAR 0 CUSTO DO SISTEMA ATUAL COM TERCEIRIZADO 

De acordo com o sistema de pagamento de fretes adotado pela cooperativa, 

os mesmos sao pagos de acordo com a distancia e o peso da carga. Vista que, e 

realizado uma cotac;ao, e os servic;os serao realizados pela transportadora que 

oferecer uma prestac;ao de servic;os de acordo com as necessidades e condic;oes de 

pagamento do frete conforme planilha elaborada pelos administradores. 

De acordo com os relat6rios que demonstram a movimentac;ao dos veiculos 

no ano de 2007, evidenciam que realizaram fretes e carretos o equivalente a 

67.878.770,00 toneladas, segundo os relat6rios, desse total se fosse realizado por 

uma transportadora seria pago aproximadamente em reais R$ 999.864,50. 
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8 CONCLUSAO E SUGESTQES 

As mudanc;as ocorridas no ambiente de neg6cios brasileiros, impuseram 

novos paradigmas para o gerenciamento empresarial. A abertura da economia, a 

sua estabilizac;ao e a presenc;a cada vez mais marcante de neg6cios com 

abrangencia global exigiram a substituic;ao do antigo modelo de gerenciamento 

empresarial, baseado na produtividade, por urn novo modelo, baseado na 

competitividade. 0 desenvolvimento de vantagem competitiva depende da 

capacidade da organizac;ao de se diferenciar dos concorrentes e de operar a baixo 

custo. Nesse sentido, as vias tradicionais para melhorar a produtividade, a qualidade 

e os custos foram se esgotando. Surgiu, entao, a logistica como uma nova 

oportunidade de conseguir esses ganhos. 

Os principais atributos competitivos para a sobrevivencia de qualquer empresa 

expressam-se na agilidade, flexibilidade e confiabilidade. Urn canal de distribuic;ao 

que permita entregas em diferentes condic;oes, com combinac;oes de mix de 

produtos, em distintos locais, em varios horarios, com combinac;oes de cargas 

unitilizadas, e no menor prazo possivel, estara contribuindo para consolidar a 

flexibilidade e a agilidade da organizac;ao. Se o proprio canal consegue garantir a 

entrega certa - em todos os seus parametres: quantidade, variedade, qualidade, 

prazo e local - estara contribuindo para a confiabilidade que o mercado exige da 

organizac;ao. 

Planejar e muito mais do que simplesmente projetar soluc;oes utilizando 

paradigmas, ferramentas matematicas e metodol6gicas ou mesmo tecnologia da 

informac;ao. Embora tenham sido descobertas soluc;oes para diversos problemas 
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cotidianos, a escasse:z: de recursos e a incerteza estao sempre presentes. lsso leva 

a necessidade de uma disposi~ao mental para a reflexao; para urn posicionamento 

Iucido e esclarecido acerca do problema a ser resolvido, do fator humano presente e 

que determina a mudan~a de rumos, mesmo quando uma solu~ao viavel sob 

qualquer ponto de vista se apresenta. 

Sendo assim, o trabalho conclui que o setor ainda nao atentou para o 

potencial de ganhos que o setor pode obter operando com retorno, deveriam iniciar 

e liderar urn sistema de gestao de transportes que envolvesse toda a cadeia num 

processo otimizado de opera~oes, priorizando o trabalho sinergico entre suas 

unidades e ate mesmo transportando para concorrentes. Observa-se, pela 

kilometragem e peso transportados, se fossem pagos para transportadora, seria 

equivalente a 40% do total dos custos do setor. Devido a notavel diferen~a entre os 

custos, torna-se indispensavel uma aten~ao especial para o setor, visto que e urn 

ponto forte para reflexao sobre a possibilidade de terceiriza~ao do setor. Este 

estudo nao esgota a pesquisa sobre o tema podendo ser mais aprofundada de 

acordo com o interesse e escopo do trabalho a ser desenvolvido. 
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10. ANEXOS 
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