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MENSAGEM DO

PRESIDENTE
É com grande entusiasmo e
satisfação que lançamos o Panorama do
Cooperativismo
Sul-mato-grossense,
desenvolvido pelo Sistema OCB/MS. A
base de dados é 2020, ano difícil, em que o
cooperativismo se reinventou para superar
os desafios, nosso modelo de negócios
criou oportunidades, ampliou atuação e
comprovou o quanto as cooperativas são
fundamentais para o desenvolvimento
econômico e sustentável do Estado.
Um trabalho já desenvolvido no
Mato Grosso do Sul, que traz informações
relevantes ao setor e possibilita desenhar
o perfil do cooperativismo no Estado. Para
promover o crescimento e desenvolvimento
é preciso conhecer com profundidade o
negócio em que atuamos, pois isso nos dá
condições e conhecimento necessários para
poder traçar e planejar o futuro.

estando presente em 88% dos 79 municípios
de Mato Grosso do Sul, apresentando
uma sede ou unidade de atendimento de
cooperativa. O Sistema OCB/MS possui em
seu quadro, 118 cooperativas registradas,
distribuídas nos 7 ramos do cooperativismo
brasileiro, compondo mais de 350 mil
associados, gerando aproximadamente 10
mil postos de trabalho.

Foi pensando assim que o Sistema
OCB/MS elaborou mais uma edição
do Panorama que traz dados técnicos,
econômicos e financeiros das cooperativas
de Mato Grosso do Sul. O trabalho visa
essencialmente oferecer instrumentos
e dados confiáveis para o melhor
planejamento das ações, tanto por parte do
sistema, como parte de cada cooperativa.

Mesmo diante de uma crise dessa
natureza e com tantos desafios, o movimento
cooperativista continua crescendo e se
destacando como um agente importante na
economia estadual. É o que nos mostram os
dados desse Panorama.
Esta publicação traz um retrato do
cooperativismo estadual dentro do cenário
nacional e mundial. Boa leitura!

Alguns
dados
confirmam
a
importância do cooperativismo no Estado,
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Celso Ramos Regis

APRESENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS
DE DESENVOLVIMENTO
Panorama do Cooperativismo Sul-mato-grossense
Este Panorama foi desenvolvido
com
intuito
de
apresentar
uma
consolidação de dados de cooperativas
de Mato Grosso do Sul, registrando os
principais dados econômicos, financeiros
e sociais por intermédio de indicadores de
desempenho que mensuram a eficiência
das atividades desenvolvidas. Servindo
também ao propósito de consolidar dados
que poderão ser utilizados como fonte de
pesquisa em diversas áreas.
A presente publicação utilizou
como base as informações geradas ao
final do exercício em 31 de dezembro de
2020 no sistema Cadastro e Registro SOU.
COOP, plataforma web de propriedade do
Sistema OCB que possui uma abrangência
nacional, onde são inseridos dados
captados de documentos oficiais emitidos
por cada cooperativa, devidamente
registradas na junta comercial do estado.
O trabalho de construção do
Panorama do Cooperativismo do MS
esteve amparado pelo departamento

de monitoramento, responsável
compilação dos dados recebidos.

pela

Os dados levantados, comuns a
todos os ramos, são:
•

Número de cooperativas

•

Número de cooperados

•

Número de funcionários

•

Indicadores de desempenho
econômico-financeiro
- Ativo Total
- Ativo Imobilizado
- Patrimônio Líquido
- Capital social
- Sobras ou perdas do exercício
- Ingressos e receitas bruta
- Tributos sobre vendas e serviços
- Total de despesas com pessoal
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Para melhor compreensão dos oito indicadores de desempenho econômico-financeiro
analisados nessa publicação, uma breve definição de cada um deles é apresentada.
•

Indicadores de desempenho econômico-financeiro
- Ativo Total

- Sobras ou perdas do exercício

É qualquer recurso, em termos monetários,
capaz de gerar benefícios futuros cuja
propriedade e controle são de exclusividade
da entidade.
- Ativo Imobilizado
É o conjunto de bens que possui forma
tangível

(edifícios,

abrangendo

também,

máquinas
os

custos

etc.)
das

benfeitorias realizadas em bens locados ou
arrendados.
- Patrimônio Líquido
É a soma do capital, das reservas e fundos,
das sobras ou perdas acumuladas, sem
considerar os efeitos de inflação. Mede
a riqueza da cooperativa, ou seja, seus
recursos próprios.

É o valor financeiro que sobrou para
ser revertido no quadro social após os
descontos das despesas, dispêndios,
tributos e previsões de operações da
cooperativa.
- Ingressos e receitas bruta
É o valor total de vendas de mercadorias e
serviços no período contábil.
- Tributos sobre vendas e serviços
É o valor total de tributos recolhidos em
detrimento das operações de vendas de
mercadorias e serviços no período contábil.
- Total de despesas com pessoal
É o valor total de encargos referente ao
número de funcionários que a cooperativa
possuía no período contábil.

- Capital social
É o valor investido na cooperativa pelos
cooperados.
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SomosCoop é um movimento que
levanta a bandeira do cooperativismo no
Brasil. Seu principal objetivo é conectar
cooperativas, cooperados e integrantes do
Sistema OCB em torno de uma única causa
para tornar o cooperativismo conhecido e
reconhecido na sociedade. Este movimento
busca despertar a consciência das pessoas
para a importância do cooperativismo e
gerar orgulho naqueles que abraçam a
causa.

Acreditamos que é possível
transformar o mundo em um lugar mais
justo, feliz, equilibrado e com melhores
oportunidades para todos. O movimento
SomosCoop quer mostrar isso para todo
mundo e promover engajamento à causa
cooperativista.
Venha com a gente.
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Somos o movimento de
milhões de brasileiros que
trabalham por um país mais
justo, equilibrado e feliz.

Onde tem cooperativismo
tem uma relação em que
todos ganham.

O SomosCoop está alinhado,
estratégica e visualmente, com o movimento
cooperativista internacional “coop”. Junto à
palavra “coop”, vem o “somos”, responsável
por congregar os brasileiros do movimento.

cooperativas podem ser identificados pelo

Ele possui dois importantes
símbolos: o elo, presente em “coop”, que
reflete a essência do cooperativismo, e a
bandeira do Brasil dentro de um círculo que
identifica o movimento no País.

movimento

cooperativista.

É

endossado

pelo

OCB,

Os

produtos

e

serviços

de

carimbo “é coop”. Assim, fica mais fácil
escolher fazer parte de uma rede que busca
o melhor para o mundo.
SomosCoop é a assinatura do
Sistema

sempre
seu

principal representante no Brasil. Ações e
comunicações do movimento trazem essas
marcas em convivência.
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Conheça o nosso

jeito de Ser Coop

MODELO DE NEGÓCIO
COLABORATIVO
•
•
•

Gestão democrática
Corresponsabilidade
Bem-estar de toda a cadeia

DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL
•
•
•

CULTURA DA COOPERAÇÃO
•
•
•

Um para todos (cooperação)
Juntos podemos mais
(intercooperação)
Pensar sistêmico
(interdependência)

Valoriza o melhor de
cada pessoa e promove a
prosperidade
Desenvolvimento da
comunidade
Justa distribuição dos lucros

NOSSO PROPÓSITO
•
•
•

Impacto positivo
Busca por um mundo mais
justo, equilibrado e feliz
Melhores oportunidades
para todos

somos.coop.br
Acesse nosso site e acompanhe a websérie.
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Sistema
de
Representação
ACI - Aliança
Cooperativa
Internacional

Cooperativas
de las Américas

Región de la Alianza
Cooperativa Internacional

Cooperativas
das Américas

FNCOOP CO-TO
Federação dos Sindicatos das Cooperativas do
Distrito Federal e dos Estados de Goiás, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul e Tocantins

Cooperativas
Confederações
Federações ou
Centrais Singulares

Cooperado
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COOPERADO
O cooperado é a base de todo nosso
sistema, é a pessoa que livremente escolhe
sanar seus anseios por meio de um negócio
coletivo denominado cooperativa.

COOPERATIVAS
As cooperativas são sociedades
de pessoas, com forma e natureza jurídica
próprias, de natureza civil, não sujeitas à
falência, constituídas para prestar serviços
aos associados, podendo adotar qualquer
gênero de serviço, operação ou atividade.
Cooperativas
singulares
são
aquelas constituídas pelo número mínimo
de 20 (vinte) pessoas físicas, conforme
estabelecido pela lei 5.764/71 ou 7 (sete)
no caso das cooperativas de trabalho,
conforme a Lei 12.690/12.
As federações de cooperativas ou
centrais de cooperativas são constituídas
por, no mínimo, 3 (três) cooperativas
singulares que atuem em um mesmo
segmento.
As confederações de cooperativas
constituídas por, pelo menos, 3 (três)
federações de cooperativas ou cooperativas
centrais, da mesma ou de diferentes
modalidades. Tem objetivo de orientar e
coordenar as atividades das filiadas.

A OCB - Organização das
Cooperativas Brasileiras é responsável por
representar e defender os interesses das
cooperativas, órgão técnico-consultivo do
governo e estruturada nos termos da Lei
5.764/71, sem finalidade lucrativa, com sede
em Brasília/DF.
Em cada unidade federativa temos
uma representação da OCB, em Mato Grosso
do Sul é denominada OCB/MS, situada
na capital do estado, Campo Grande. Tem
por objetivo representar e defender os
interesses das cooperativas perante as
autoridades constituídas e a sociedade.

Panorama do Cooperativismo Sul-mato-grossensse • 2021 | 12

O Sescoop - Serviço Nacional
de Aprendizagem do Cooperativismo,
integrante do Sistema “S”, com sua
sede em Brasília/DF tem como objetivo
profissionalizar a gestão cooperativista. Em
Campo Grande/MS está seu representante,
o Sescoop/MS.

A Cooperativas das Américas,
representação
regional
da
Aliança
Cooperativa Internacional para o continente
americano, é um organismo de integração,
representação e defesa do cooperativismo
e dos organismos que estão em países da
América e que têm os mesmos objetivos
sobre o cooperativismo. Sua sede
permanente fica na cidade de San José, na
Costa Rica.

A Aliança Cooperativa Internacional
(ACI), é uma associação formada pelos órgãos
de representação do sistema cooperativista
de cada um dos seus países membros, no
Brasil a OCB. Tem por objetivo representar,
congregar e defender o movimento em
todos os países onde o cooperativismo está
presente, divulgar a doutrina e preservar
seus valores e princípios. Sua sede está
situada em Bruxelas, na Bélgica.
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QUEM SOMOS
Somos um sistema que trabalha em
conjunto para superar obstáculos e partilhar
os resultados das vitórias alcançadas.
Somos cooperativistas! O Sistema OCB/MS
procura realizar uma gestão cooperativista,
sistêmica e participativa. Vivemos os ideais
cooperativistas na prática e sabemos que
a união de ideias, talentos e pessoas nos
tornam mais fortes e competitivos. Por isso,
as três instituições que formam o Sistema
OCB/MS (OCB/MS, Sescoop/MS e FECOOP
CO/TO), trabalham em sinergia.

Visão

“Em 2025, o Cooperativismo
será reconhecido pela sociedade por sua
competitividade, integridade e capacidade
de promover a felicidade dos cooperados.”

Missão
“Promover um ambiente favorável
para o desenvolvimento das cooperativas
sul-mato-grossenses,
por
meio
da
representação político-institucional.”

Valores
Empoderamento – conquista a autonomia
sobre as suas responsabilidades, tarefas e
atividades.
Responsabilidade – assume e cumpre as
tarefas relacionadas à sua posição.

Engajamento – assume
e cumpre as tarefas
relacionadas à sua posição com
entusiasmo.
Protagonismo – torna-se proativo, amplia
a visão sistêmica e antecipa-se às situações
para melhorar os resultados relacionados à
sua atividade.
Accountability - pensa e age como dono,
transcende a responsabilidade vinculada
à posição e age com protagonismo,
empoderamento,
engajamento
e
responsabilidade para gerar os melhores
resultados para o ambiente.

QUEM CUIDAMOS
Em MS, são 118 cooperativas
registradas no Sistema OCB/MS, com mais
de 350 mil cooperados e geração direta de
mais de 10 mil empregos. Uma grande rede
de cooperação com resultados para todos!
Assim funciona o Cooperativismo!
Um modelo de negócios inovador, que
agrega pessoas com aspirações comuns
para o desenvolvimento individual e
coletivo, de forma simultânea. Um grande
movimento que em sua atuação demonstra,
cotidianamente, a face humana da economia.
O Cooperativismo enriquece a nossa vida.
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Produtos

e Serviços

Representação e defesa
política e econômica das
cooperativas
O Sistema OCB/MS representa
o Cooperativismo Sul-mato-grossense
junto a várias entidades e conselhos.
Também possui serviços consultivos e
técnicos especializados, para esclarecer
dúvidas e fazer sugestões quanto à
estrutura social, método gerencial e/ou
operacional, questões jurídicas, contábeis
e sindicais.

Representação e defesa
sindical das cooperativas
Como sindicato patronal e legítimo
representante das cooperativas sul-matogrossenses, a OCB/MS tem a função de
representar as Sociedades Cooperativistas
e firmar convenções e acordos coletivos
de trabalho com os sindicatos laborais,
além de suscitar ou contestar dissídios
coletivos que abranjam as categorias e
ramos do Cooperativismo.

Assessoria Jurídica
Dispõe
de
profissionais
especializados para a prestação de
serviços de consultoria e emissão de
pareceres nas áreas do Direito Cooperativo,
Tributário,
Comercial,
Previdenciário,
Administrativo, Trabalhista e Cível, além
de orientações nos procedimentos
societários das cooperativas, de acordo
com a demanda.

Registro de cooperativas
Em atendimento ao que dispõe
o Artigo 107 da Lei 5.764/71, a OCB/MS
tem como objetivo registrar todas as
Sociedades Cooperativas com atuação no
Estado de MS.
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Monitoramento
É formado por um conjunto de
atividades integradas de diagnóstico e
acompanhamento referentes à identidade,
a governança, a gestão e o desempenho
das cooperativas, para assim subsidiar
o planejamento de ações que visem
o desenvolvimento sustentável das
mesmas.

Promoção Social
É voltado ao enfoque educativo de
promover a cultura da cooperação, o bemestar e a qualidade de vida das pessoas,
contribuindo para o desenvolvimento
sustentável
das
cooperativas
e,
consequentemente, das comunidades em
que elas estão inseridas.

Biblioteca
Formação
Profissional
Conta
de

ações

com
que

um

visam

conjunto
desenvolver

conhecimentos, habilidades e atitudes
necessárias à qualificação profissional
e

ao

desenvolvimento

humano,

atendendo cooperados e funcionários de
cooperativas.

Área destinada aos conteúdos
produzidos pelo Sistema OCB/MS como
manuais, livros, cartilhas, informativos
técnicos e materiais institucionais, além
de CDs e DVDs, abrangendo temas que são
abordados nos programas de capacitação
do Sescoop/MS como governança,
estratégia,
liderança,
planejamento,
marketing,
educação
cooperativista,
direito e contabilidade cooperativista,
entre outros.
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RAMOS DO
COOPERATIVISMO

no Brasil

As cooperativas, segundo a Lei
5.764/71, podem adotar por objeto qualquer
gênero de serviço, operação ou atividade. A
classificação das cooperativas por ramos
de atividades visa identificar e agrupar
verticalmente áreas de interesse comum
em federações, confederações e centrais,
tanto para sua organização política, como
para viabilizar uma economia de escala e
assim adquirir competitividade no mercado,
otimizando os esforços de suas equipes,
com vista ao máximo aproveitamento
das ações de representação dos seus
interesses junto aos Três Poderes.
Vale frisar que a Lei nº 5.764/71
não faz essa classificação, mas sim a
OCB, seguindo a tendência mundial de
segmentar para melhor representar e
defender ao interesses das cooperativas,
assim cumprindo às suas competências
legais.
Até 2018, a classificação das
cooperativas em ramos foi com base na
aprovação do Conselho Diretor da OCB/
NACIONAL no dia 4 de maio de 1993, e
atualizada no dia 28 de abril de 2000 durante
a Assembleia Geral Ordinária da entidade,
que segmentava as cooperativas brasileiras
em 13 ramos. Eram os seguintes ramos

em que se classificavam
as cooperativas brasileiras:
Agropecuário; Crédito; Consumo;
Especial; Educacional; Infraestrutura;
Habitacional; Produção; Trabalho; Mineral;
Turismo e Lazer; Saúde e Transporte.
Com intuito de adequar as novas
necessidades de mercado e tornar mais
efetiva a comunicação do cooperativismo
brasileiro, no âmbito do Executivo, do
Legislativo e do Judiciário, em dezembro
de 2018, em assembleia geral ordinária da
OCB, aprovaram a reorganização do número
de ramos do movimento cooperativista
nacional, alterando para sete ramos do
cooperativismo.

7

RAMOS DO

COOPERATIVISMO
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Composto por cooperativas que prestam serviços relacionados
à infraestrutura aos seus cooperados. Por exemplo: geração e
compartilhamento de energia elétrica e, agora, com a incorporação
do Ramo Habitacional, também terá as cooperativas de construção
de imóveis para moradia.

Composto por cooperativas que realizam compra em comum,
tanto de produtos quanto de serviços para seus cooperados
(supermercados, farmácias). Engloba, também, as cooperativas
formadas por pais para contratação de serviços educacionais e
também aquelas de consumo de serviços turísticos (antigamente
classificadas dentro do Ramo Turismo e Lazer).

Este ramo preserva sua nomenclatura, mas seu conceito foi
ajustado. A definição do ramo passa a trazer expressamente a
condição do cooperado de proprietário ou possuidor do veículo.
Deste modo, cooperativas formadas de motoristas de veículos
de carga ou de passageiros, que não detenham a posse ou
propriedade destes, devem ser classificadas no Ramo Produção
de Bens e Serviços; Além disso, as cooperativas que se dediquem
a transporte turístico, transfers, bugues, cujos cooperados sejam
proprietários ou possuidores dos veículos e que eventualmente
estejam enquadrados no Ramo Turismo e Lazer devem ser
reclassificadas para o Ramo Transporte.
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Composto por cooperativas formadas por médicos, odontólogos
ou profissionais ligados à área da saúde humana, enquadrados no
CNAE 865. O novo Ramo Saúde também engloba as cooperativas
de usuários que se reúnem para constituir um plano de saúde, pois
são consideradas operadoras.

Composto por cooperativas relacionadas às atividades
agropecuária, extrativista, agroindustrial, aquícola ou pesqueira.
Não sofreu alteração.

Composto por cooperativas que prestam serviços financeiros
a seus cooperados, sendo-lhes assegurado o acesso aos
instrumentos do mercado financeiro. Não sofreu alteração.

Composto por cooperativas que se destinam, precipuamente,
a organizar, por meio da mutualidade, a prestação de serviços
especializados a terceiros ou a produção em comum de bens.

Com essa simplificação, espera-se um melhor entendimento das atividades, possibilitando
um melhor atendimento e defesa de interesses perante a sociedade.
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DADOS DO
COOPERATIVISMO NO

MUNDO

Somos o cooperativismo no Mundo
O cooperativismo já atua em mais
de 156 países e de acordo com o último
Censo Global do Cooperativismo, realizado
pela ONU e publicado em 2020, apontou
a existência de mais de 3 milhões de
cooperativas em todo o mundo, somando
mais de 1.87 bilhões de associados.

a análise especial do Top 300 maiores

O levantamento estimou que esse
modelo de negócio gerou mais de 280
milhões de postos de trabalho.

do mundo avançam para alcançar os ODS, e

De acordo com a edição de
2020 do Observatório Mundial das
Cooperativas em cooperação com a
Aliança Cooperativa Internacional (ACI) e
com o Instituto Europeu de Investigação
sobre Cooperativas e Empresas Sociais,
as 300 maiores cooperativas do mundo
apresentaram um faturamento de US$ 2,1
trilhões.
O relatório do Observatório
Mundial das Cooperativas, na edição de
2020, apresentou um novo elemento,

cooperativas relacionadas aos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da
Organização das Nações Unidas.
Este novo elemento do relatório
WCM analisa como as maiores cooperativas
o fazem revendo os documentos fornecidos
ao projeto do Pacto Global das Nações
Unidas e GRI (Global Reporting Initiative) de
relatórios.
É satisfatório encontrar muitos
exemplos de cooperativas que desenvolvem
projetos e iniciativas para garantir um
trabalho justo, proteger o meio ambiente
e outras ações focadas na conformidade
com ODS, onde destacaram entre Top 300
a relevâncias das ações do Grupo Sancor
Seguros (Argentina), Grupo Metsä (Finlândia)
e Sicredi (Brasil).

Fontes: World Cooperative Monitor 2018
Organização Internacional de Cooperativas de Indústria e Serviços/ACI
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COOPERATIVISMO

no Brasil

MAIOR REDE
DE ATENDIMENTO
FINANCEIRO DO PAÍS

17,2 milhões
de cooperados
4.868 cooperativas
empregos
455 mil

ESTÍMULO AO
MICROCRÉDITO
70% dos empréstimos concedidos

por cooperativas de crédito têm
valores abaixo de R$ 5 mil, beneﬁciando
a parcela da população que mais precisa.

+

de

7.200

pontos em todo o Brasil, sendo
que Somos a única IF ﬁsicamente
presente em 594 municípios
brasileiros.

FORÇA DO
AGRONEGÓCIO
35% da produção

brasileira de leite passa por
uma cooperativa

SOMOS UMA POTÊNCIA
NAS ESTRADAS E NAS RUAS
Juntas, as cooperativas de transporte têm
uma frota de 42 mil veículos, que transportam
2 bilhões de passageiros e 330 milhões
de toneladas de carga por ano.

SOMOS PIONEIROS
DA SAÚDE
O Brasil é pioneiro no cooperativismo
de saúde. Esse modelo está presente em
85% do território brasileiro e as cooperativas
do ramo têm 32% de participação no mercado
privado de saúde suplementar.

LEVAMOS LUZ A
QUEM MAIS PRECISA
+ de 4 milhões

de brasileiros têm luz gerada
por cooperativas de eletriﬁcação rural,
presentes em 807 municípios.
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MATO GROSSO

do Sul

Mato Grosso do Sul é o 6º estado
do país em extensão territorial, com
357.145,534 km2 que corresponde a 4,19%
da área total do Brasil e 22,23% da área do
Centro-Oeste.

Sua capital e maior
cidade é Campo Grande, e outros
municípios importantes são Dourados,
Três Lagoas, Corumbá, Ponta Porã,
Aquidauana, Nova Andradina e Naviraí.

Está localizado ao sul da região
Centro-Oeste. Tem como limites os
estados de Goiás a nordeste, Minas Gerais
a leste, Mato Grosso (norte), Paraná (sul)
e São Paulo (sudeste), além da Bolívia
(oeste) e o Paraguai (oeste e sul).

O cooperativismo se faz presente
em 89,87% dos 79 municípios do estado
de Mato Grosso do Sul, apresentando
uma sede ou unidade de atendimento de
cooperativa.

Sua área é ligeiramente maior que
a Alemanha e Portugal. Sua população
estimada em 2020 é de 2.809.394
habitantes, conferindo ao estado a 21ª
população do Brasil.

89,87%

dos 79 municípios do
MS têm uma sede do
COOPERATIVISMO

351.439
COOPERADOS

O Sistema OCB/MS possui ligado
ao seu quadro 118 cooperativas registradas,
distribuídas em 7 ramos de cooperativismo
brasileiro, compondo um total de 351.439
cooperados, gerando 10.347 postos de
trabalho.

118

Cooperativas registradas no
SISTEMA OCB/MS

10.347
Postos de
TRABALHO
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Distribuídos da seguinte forma:
58 Cooperativas

1 Cooperativa

23.423 Associados

34 Associados

6.791 Empregados

4 Empregados

12 Cooperativas

6 Cooperativas

316.084 Associados

7.440 Associados

1.718 Empregados

153 Empregados

14 Cooperativas

7 Cooperativas

3.170 Associados

473 Associados

1.591 Empregados

16 Empregados

20 Cooperativas
815 Associados
74 Empregados

Fontes: Sistema Sou.Coop / Sistema OCB
CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados /
Ministério do Trabalho e Emprego

Ao analisarmos os indicadores de desempenho econômico-financeiro, podemos
vislumbrar um retrato de como foi a atuação das cooperativas em determinado período.
Cabe ressaltar que para esses indicadores, as cooperativas que possuem sua matriz
em outros Estados (RAMOS: AGROPECUÁRIO E CRÉDITO) não apresentaram os dados
referentes ao Patrimônio Líquido, Capital Social, Ativos e Sobras pois são compostos
de resultados de demonstrações contábeis da cooperativa como um todo, considerando
as suas filiais em todo o território nacional.

Indicadores de Resultado em Mato Grosso do Sul
Aumento de 13,75% no
Número de Empregados:
2019
2020

9.096
10.347

Aumento de 12,77% no
Número de Cooperados:
2019
2020
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311.640
351.439

Comparando o ano de 2019 com 2020, em relação ao Ativo Total das cooperativas
no estado, ocorreu um aumento de 42,4%, ou seja, um incremento de 4,25 bilhões,
conforme demonstrado abaixo:
Ativo Total

Ativo Imobilizado
14,28
14,28
Bi Bi
937,21
937,21
Mi Mi

10,03
10,03
Bi Bi
863,35
863,35
Mi Mi

2019
2019

2020
2020

2019
2019 2020
2020

É possível analisar que, em 2020, do Ativo Total das cooperativas 6,56% desse
valor corresponde ao Ativo Imobilizado.
No período analisado, houve um crescimento do Ativo Imobilizado de 8,55%.
No comparativo entre os anos de 2019 e 2020, as cooperativas de Mato Grosso
do Sul apresentaram um crescimento de 23% em seu Patrimônio Líquido. Nesse quesito,
as cooperativas tiveram um incremento de mais de R$ 557 milhões, conforme gráfico
abaixo:
Patrimônio Líquido e Capital Social

2020

2019

2,97 Bi
1,17 Bi
2,41 Bi
1,05 Bi

Patrimônio Líquido
Capital Social
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Do total do Patrimônio Líquido das cooperativas, em 2020, cerca de 39% desse
valor está vinculado ao Capital Social dos cooperados.
No período analisado, houve um crescimento do Capital Social de 11,52%.
Outro indicador de desempenho positivo das cooperativas do Estado são os
Ingressos e Receitas Brutas, que apresentou um crescimento de 69,46%, ou seja, um
aumento de R$ 7,9 bilhões, comparando-se o ano de 2019 com o ano de 2020.
Ingressos e Receitas Brutas
2019

11,37 Bi
19,27 Bi

2020

Proporção de Tributos e Despesas com Pessoal em 2020
Tributos sobre
Vendas e Serviços

438,59 Mi

43,69%

56,31%

Total de
Despesas com Pessoal

565,26 Mi

Comparando o ano de 2019 com 2020, referentes as Sobras Brutas das
cooperativas no Estado, ocorreu um aumento de 38%, ou seja, um incremento de 140
milhões, conforme abaixo:
Sobras ou Perdas do Exercício

2019
2020

368,05 Mi
508,40 Mi
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AGROPECUÁRIO
58

Cooperativas

23.423

Associados

O ramo agropecuário é segmento
com maior número de cooperativas
em nosso estado, com um total de 47
cooperativas, sendo que 11 possuem
suas matrizes em outros Estados,
predominantemente no Estado do Paraná.

Aumento de 18,27% no
Número de Empregados:
2019
2020

5.742
6.791

6.791

Empregados

Com base em nosso estudo, essas
cooperativas tiveram crescimento no
período tanto na geração de empregos
como
quantidade
de
cooperados,
conforme abaixo:

Aumento de 7,43% no Número
de Cooperados:
2019
2020

21.804
23.423

Os principais produtos são os grãos (soja e milho) que juntos, somam o montante
de 8.4 milhões de toneladas. A safra 2019/2020 de soja foi de 11,325 milhões de toneladas
colhidas, das quais 37% ( 4.241 mi/to) passaram pelas cooperativa.
Fontes: Fonte: OCB/MS e Governo do Estado deMS
http://www.ms.gov.br/mato-grosso-do-sul-colhe-13-milhoes-de-toneladas-de-soja-e-bate-recorde-de-producao/
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Indicadores de Resultado
Referente ao Ativo Total das cooperativas do ramo agropecuário, ocorreu um
crescimento de cerca de 34%, ou seja, um aumento de aproximadamente R$ 645 milhões,
comparando o ano de 2019 com o ano de 2020, conforme demonstrado abaixo:
Ativo Total

Ativo Imobilizado

2,562,56
Bi Bi
1,911,91
Bi Bi

515,74
515,74
Mi Mi
473,84
473,84
Mi Mi

2019
2019

2020
2020

2019
2019 2020
2020

É possível analisar que do Ativo Total das cooperativas do ramo agropecuário, no
ano de 2020, cerca de 20% desse valor corresponde ao Ativo Imobilizado.
Comparando-se os exercícios apresentados, houve um crescimento de 8,84% do
Ativo Imobilizado.
No comparativo entre os anos de 2019 e 2020, as cooperativas desse ramo
apresentaram um crescimento de 30,33% em seu Patrimônio Líquido, conforme gráfico
abaixo:
Patrimônio Líquido

2019

700,31 Mi

2020

27 | Panorama do Cooperativismo Sul-mato-grossensse • 2021

912,73 Mi

O Patrimônio Líquido é composto pelos valores que os sócios possuem em um
determinado momento e que pode ser convertido em valores monetários. Nesse quesito,
as cooperativas tiveram um incremento de mais de R$ 212 milhões, comparando o ano de
2019 e 2020.
Capital Social

2019

150,81 Mi

2020

156,77 Mi

Do total do Patrimônio Líquido das cooperativas do ramo agropecuário, em 2020,
cerca de 17% desse valor está vinculado ao Capital Social dos cooperados.
Comparando-se os anos analisados, houve um crescimento de 3,95% do Capital
Social.
Outro indicador de desempenho positivo desse segmento são os Ingressos e
Receitas Brutas, que apresentou um crescimento de 83,12%, ou seja, um incremento de R$
7,7 bilhões, comparando-se o ano de 2019 com o ano de 2020.
Ingressos e Receitas Brutas

2019
2020

9,29 Bi
17,01 Bi

Panorama do Cooperativismo Sul-mato-grossensse • 2021 | 28

Proporção de Tributos e Despesas com Pessoal em 2020

Tributos sobre
Vendas e Serviços

344,03 Mi

64,37% 35,63%

Total de
Despesas com Pessoal

190,43 Mi

As sobras do exercício de 2020 com relação ao ano de 2019, representaram um
aumento de 76,34%, conforme gráfico a seguir:

Sobras ou Perdas do Exercício

2019
2020

79,73 Mi
140,60 Mi
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CRÉDITO
12

Cooperativas

316.084
Associados

O ramo crédito é um dos ramos
mais dinâmicos e competitivos dentro
do cooperativismo. Ao mesmo tempo
é usuário e dono, isso significa que
diferentemente de apenas possuir uma
conta em um banco, o associado participa
na divisão das sobras computadas no
final de cada exercício. Algum banco faz
isso por você?
Ao participar de uma cooperativa
de crédito, você tem os mesmos serviços
oferecidos por um banco, como, conta
corrente, cheque especial, aplicação
financeira, cartão de crédito, empréstimos
e financiamentos.
Em Mato Grosso do Sul, estão
registradas 12 Cooperativas, sendo 9
oriundas do estado e 3 com origem em
outros estados, porém, com atuação aqui.

1.718

Empregados

Com
316.084
associados
atendidos pelas diversas cooperativas
de crédito do Mato Grosso do Sul, esse
segmento não para de crescer, seu
processo de expansão além de atingir
diversas cidades do interior começa a
ultrapassar fronteiras atingindo outros
estados. Para atender esses associados
com soluções financeiras adequadas
e justas, as cooperativas de crédito
possuem mais de 1.700 colaboradores
com foco no relacionamento.
Com base em nosso estudo, essas
cooperativas tiveram crescimento no
período analisado, tanto na quantidade
de cooperados como na geração de
empregos.
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Aumento de 8,12% no Número
de Empregados:
2019
2020

1.589

Aumento de 13,25% no
Número de Cooperados:
2019

1.718

279.095
316.084

2020

Indicadores de Desempenho:
Em relação ao Ativo Total das cooperativas do ramo crédito, ocorreu um crescimento
de 48%, ou seja, um aumento de quase R$ 3,53 bilhões, comparando-se o ano de 2019 com o
ano de 2020, conforme demonstrado abaixo:

Ativo Total

Ativo Imobilizado
142,63142,63
Mi Mi

10,88 10,88
Bi
Bi
7,35 Bi7,35 Bi

126,74126,74
Mi Mi

2019 2019 20202020

2019 2019 20202020

Pode-se verificar que do Ativo Total das cooperativas do ramo crédito, no ano de 2020,
cerca de 1,3% desse valor corresponde ao Ativo Imobilizado.
Comparando-se os anos analisados, houve um crescimento de 12,53% do Ativo
Imobilizado.
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As cooperativas de crédito apresentaram, em 2020, um crescimento do Patrimônio
Líquido de 20%, em comparação ao exercício de 2019, um aumento de, aproximadamente, em
R$ 274 milhões.

Patrimônio Líquido

2019

1,37 Bi

2020

1,64 Bi

Do total do Patrimônio Líquido das cooperativas do ramo crédito cerca de 47%
corresponde ao Capital Social dos cooperados.

Capital Social

2019

680,77 Mi

2020

779,18 Mi

Observando o aumento dos Ingressos e Receitas Brutas, encontramos em 2020 um
crescimento de 15,55%, comparado com o ano de 2019, ou seja, um aumento de R$ 139,10
milhões. Reflexo do aumento do número de associados e dos valores movimentados por eles
junto às cooperativas de crédito.

Ingressos e Receitas Brutas

2019
2020

0,89 Bi
1,03 Bi
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Proporção de Tributos e Despesas com Pessoal em 2020

Tributos sobre
Vendas e Serviços

4,92 Mi

2,11%

97,89%

Total de
Despesas com Pessoal

228,09 Mi

As sobras apresentaram um resultado positivo, no período analisado, com um
crescimento de 15,34%.
Sobras ou Perdas do Exercício

2019

264,24 Mi
304,77 Mi

2020

Dados complementares:
O crescimento de 58% nos DEPÓSITOS A PRAZO, no período analisado, demonstra
a confiança dos associados no sistema de cooperativista, ampliando a credibilidade no
Sistema Nacional de Crédito Cooperativista.

2019

2020

R$ 0,84 Bi
R$ 2,82 Bi
R$ 1,67 Bi
R$ 4,45 Bi
Depósito à Vista

Depósito à Prazo

33 | Panorama do Cooperativismo Sul-mato-grossensse • 2021

SAÚDE
14

Cooperativas

Em Mato Grosso do Sul, esse
ramo é composto por um número de 14
cooperativas, sendo 13 cooperativas
singulares e 1 federação.
Percebe-se que apesar dos
profissionais de diversas áreas dos

Aumento de 4,53% no
Número de Empregados:

2020

1.522
1.591

Empregados

Associados

O ramo Saúde é formado por
diversos profissionais dedicados a esta
área, em suas diversas especialidades.

2019

1.591

3.170

cuidados à saúde se enquadram nesse
ramo, temos uma predominância das
cooperativas de profissionais médicos,
representando 78%.
Também cabe evidenciar que 4
cooperativas são operadoras de plano
de saúde médica, que somadas, são
responsáveis por quase 220.203 vidas.

Aumento de 10,3% no
Número de Cooperados:
2019
2020

2.874
3.170
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Indicadores de Resultado
Referente ao Ativo Total das cooperativas do ramo saúde, ocorreu um aumento
de 10,21%, ou seja, um incremento de cerca 68 milhões, comparando o ano de 2019 com
o ano de 2020. E, com relação ao Ativo Imobilizado, houve uma retração -0,92%, no
mesmo período, conforme demonstrado abaixo:
Ativo Total e Ativo Imobilizado

733,98 Mi

2020

194,81 Mi
665,99 Mi

2019

196,61 Mi
Ativo Total

Ativo imobilizado

É possível verificar que, do Ativo Total das cooperativas do ramo saúde, em
2020, cerca de 26,5% desse valor corresponde ao Ativo Imobilizado.
No comparativo entre os anos de 2019 e 2020, as cooperativas desse ramo
apresentaram um crescimento de 23,85% em seu Patrimônio Líquido, o que representa
um incremento de cerca 63 milhões, demonstrando a solidez desse segmento. E,
com relação ao Capital Social, um aumento de 7,79%, no mesmo período, conforme
demonstrado abaixo:
Patrimônio Líquido e Capital Social

2020

2019

326,05 Mi
204,65 Mi
263,27 Mi
189,86 Mi
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Patrimônio Líquido
Capital Social

Do total do Patrimônio Líquido das cooperativas do ramo Saúde, em 2020,
quase 63% desse valor está vinculado ao Capital Social dos cooperados.
Outro indicador de desempenho positivo do ramo Saúde são os Ingressos e
Receitas Brutas, que mesmo enfrentando, em 2020, um ano de muitos desafios em
meio a pandemia, por conta de um novo Coronavírus, que impactou diretamente esse
segmento, ainda assim, apresentou um crescimento de 1,6%, ou seja, um aumento de
quase R$ 17 milhões, comparando-se o ano de 2019 com o ano de 2020.
Ingressos e Receitas Brutas

2019
2020

1,06 Bi
1,08 Bi

Proporção de Tributos e Despesas com Pessoal em 2020

Tributos sobre
Vendas e Serviços

21,63 Mi

29,86%

70,14%

Total de
Despesas com Pessoal

50,80 Mi

As sobras do exercício de 2020 com relação ao ano de 2019, representaram um
resultado positivo de cerca de R$ 39 milhões, ou seja, um aumento de 270%.
Sobras ou Perdas do Exercício

2019
2020

14,52 Mi
55,81 Mi
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Dados Complementares
Total de Beneficiários
Cooperativas Médicas:

220

aumento de

220.203

215.665

200

2,10%

180

aumento de

160

2,10%

140

Totalaumento
de Beneficiários
de
Cooperativas Odontológicas:

120

20,36%

100

aumento de

20,36%

mil

25.557

21.234

80

2019
COOP. Médicas

Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar

2020
COOP. Odontológicas

BENEFICIÁRIOS DE COOPERATIVAS POR TIPO DE CONTRATAÇÃO
ANO

NOME FANTASIA

2019

COOP. MÉDICAS

2019

COOP. ODONTOLÓGICAS

COLETIVO EMPRESARIAL

TOTAL

COLETIVO POR ADESÃO

INDIVIDUAL OU FAMILIAR

NÃO INFORMADO

110.942

42.503

62.214

6

16.882

2.333

2.019

0

127.824

44.836

64.233

6

ANO

NOME FANTASIA

COLETIVO EMPRESARIAL COLETIVO POR ADESÃO

2020

COOP. MÉDICAS

115.997

43.424

60.777

5

2020

COOP. ODONTOLÓGICAS

20.658

2.249

2.650

0

136.655

45.673

63.427

5

TOTAL

Cooperativas Médicas
Masculino

Masculino

47,25%

47,25%

INDIVIDUAL OU FAMILIAR

NÃO INFORMADO

Cooperativas Odontológicas

104.054104.054

Masculino

Masculino

48,37%

48,37%

12,363 12,363
Feminino

Feminino

Feminino

Feminino

52,75%

52,75%

51,63%

51,63%

116.149 116.149

Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar
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13.194 13.194

INFRAESTRUTURA
6

Cooperativas

7.440
Associados

As cooperativas de infraestrutura
do estado do Mato Grosso do Sul são
responsáveis por toda a distribuição de
energia elétrica em suas áreas de atuação,
essas cooperativas oferecem serviço
de energia em comunidades urbanas e
rurais, para seus associados, por meio
de redes próprias, seja distribuindo a
energia de concessionárias ou gerando a
sua própria energia.
Através das permissionárias
de serviço público, as cooperativas
de eletrificação rural atendem os
consumidores
rurais,
residenciais,
comerciais e outros, além disso, estão
sujeitas à regulação da ANEEL, a fim de
cumprir a legislação do setor elétrico.

153

Empregados

Pelas características do estado,
com uma economia muito ligada ao
campo,
percebemos
uma
grande
relevância histórica das cooperativas,
viabilizando o desenvolvimento de
certas localidades do estado ao acesso
à energia elétrica, com uma rede de
aproximadamente 3.980 km.
Algumas dessas cooperativas,
além de apenas levar energia elétrica
ao seu quadro social, estão oferecendo
outros produtos e serviços, como lojas
de produtos agropecuários e elétricos,
para melhor atendê-los.

Atualmente Mato Grosso do
Sul tem 04 cooperativas singulares e
01 federação dedica a eletrificação
rural e 01 cooperativa com atuação na
construção civil.
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Aumento de 1,32% no
Número de Empregados:
2019
2020

151
153

Aumento de 7,89% no
Número de Cooperados:

6.896

2019
2020

7.440

Indicadores de Desempenho
O Ativo Total das cooperativas do ramo de Infraestrutura apresentou um
aumento de 8,59%, ou seja, um incremento de cerca 7,7 milhões, comparando o ano de
2019 com o ano de 2020. Com relação ao Ativo Imobilizado, houve um crescimento de
26,78%, no mesmo período, conforme gráfico abaixo:

97,18 Mi

2020

80,91 Mi
89,50 Mi

2019

63,81 Mi
Ativo Total

Ativo imobilizado

Para prestar o atendimento necessário ao quadro social, as cooperativas
necessitam viabilizar uma grande infraestrutura de atendimento, essa situação é
evidenciada pelo Ativo Imobilizado, que neste ramo corresponde a 83,25% do Ativo
Total.
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No comparativo entre os anos de 2019 e 2020, as cooperativas desse ramo
apresentaram um crescimento de que quase 10% em seu Patrimônio Líquido, o que
representa um incremento de cerca 7,8 milhões. Com relação ao Capital Social, um
aumento de 7,79%, no mesmo período, conforme demonstrado abaixo:
Patrimônio Líquido e Capital Social

2020

2019

86,80 Mi
27,54 Mi
78,95 Mi
25,51 Mi

Patrimônio Líquido
Capital Social

Do total do Patrimônio Líquido das cooperativas do ramo, no período analisado,
cerca de 31,7% desse valor está vinculado ao Capital Social dos cooperados.
Os Ingressos e Receitas Brutas apresentaram um percentual de crescimento de
17,62%, ou seja, um aumento de R$ 12,7 milhões, comparando-se o ano de 2019 com o
ano de 2020.
Ingressos e Receitas Brutas

2019
2020

72,4 Mi
85,15 Mi
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Proporção de Tributos e Despesas com Pessoal em 2020

Tributos sobre
Vendas e Serviços

5,3 Mi

30,31% 69,69%

Total de
Despesas com Pessoal

12,18 Mi

As sobras do exercício de 2019 com relação ao ano de 2020, representaram um
decréscimo de cerca de R$ 30.000,00, ou seja, uma redução de -0,32%.
Sobras ou Perdas do Exercício

2019

9,09 Mi

2020

9,06 Mi
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TRANSPORTE
20

Cooperativas

74

815

Empregados

Associados

O ramo transporte é segmento
que tem se buscado se estruturar cada
vez mais, tanto a nível estadual quanto
federal.
O ramo reúne cooperativas
destinadas a organizar a prestação de
serviços de transporte de cargas ou de
passageiros, cujos cooperados possuem
a posse ou propriedade do veículo.
Seu principal objetivo é a
organização e profissionalização dos

pequenos e médios transportadores,
visando oferecer condições para que seus
cooperados exerçam sua profissão com
mais competitividade e oportunidades.
As atividades do transporte podem ser
exercidas por diversos modos, como,
táxi, moto, van, ônibus ou caminhão.
Em MS são 20 cooperativas
atuando nas duas frentes do transporte,
a de cargas e a de pessoas, onde
é predominante 70% cooperativas
destinada ao transporte de passageiros.

Atividade Principal

30%

Carga

70%

Passageiros
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Aumento de 5,71% no
Número de Empregados:
2019
2020

70
74

Aumento de 23,11% no
Número de Cooperados:
2019

662
815

2020

Os indicadores de desempenho desse ramo nos apresentam:

Ativos
As cooperativas desse segmento, de 2019 para 2020, tiveram um incremento
de ativos no valor de R$ 370,77 milhões, representando um crescimento de 3,88%.

9,92 Mi

2020

3,04 Mi
9,55 Mi

2019

2,26 Mi
Ativo Total

Ativo imobilizado

É possível analisar que, em 2020, do Ativo Total das cooperativas 30,6% desse
valor corresponde ao Ativo Imobilizado.
No período analisado, houve um crescimento do Ativo Imobilizado de 34,5%.
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Patrimônio Líquido
As cooperativas de transporte apresentaram em 2020 um decréscimo do
patrimônio líquido de 15,81% em comparação ao exercício de 2019.
Patrimônio Líquido e Capital Social

2020

2,55 Mi
1,23 Mi
3,03 Mi

2019

1,66 Mi

Patrimônio Líquido
Capital Social

Do total do Patrimônio Líquido das cooperativas, em 2020, cerca de 48% desse
valor está vinculado ao Capital Social dos cooperados.
No período analisado, houve uma redução do Capital Social de quase 26%.

Ingressos e Receitas Brutas

2019
2020

57,64Mi
69,05 Mi
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Os ingressos totais em 2020 representaram um crescimento de 19,79%
comparando-se o ano de 2019, traduzindo em valores R$ 11,41 milhões.
Sobras ou Perdas do Exercício

473.765,07

2019
2020

134.313,57

Ao compararmos as sobras do ano de 2019 com o ano de 2020, temos um
decréscimo de 71,65%, em virtude da redução da margem operacional em algumas
cooperativas desse segmento.
Proporção de Tributos e Despesas com Pessoal em 2020

Tributos sobre
Vendas e Serviços

2,57 Mi

59,59% 40,41%

Total de
Despesas com Pessoal

1,74 Mi

45 | Panorama do Cooperativismo Sul-mato-grossensse • 2021

