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A EVOLUÇÃO SÓCIO-ESPACIAL DO OESTE DO PARANÁ

Zeno Soares Crocetti/UNILA/IC
Izábia Coutinho da Silva/UNILA/IC

Resumo: O objetivo desta pesquisa é estudar e interpretar o circuito produtivo e os
círculos de cooperação da Cooperativa Agropecuária Frimesa. Demostrando a
Dinâmica da Ocupação da Região Oeste do Paraná. Hoje a agroindústria no Sul
continua como fator de sustentação de grande parte das atividades econômicas do
interior dos estados. No entanto, é nítido o esgotamento de sua dinâmica em bases
extensivas. O novo padrão agroindustrial está se orientando para a produção de bens
mais elaborados, condizentes com a qualidade e a estratégia das grandes indústrias de
alimentos, e para a reestruturação da indústria tradicional, desvinculando-se da
proximidade das fontes de matéria-prima e buscando vantagens locacionais de outra
ordem. A reestruturação produtiva do Sul do Brasil rumo ao novo padrão de
industrialização exige dos agentes locais esforços para criar as condições internas ao
desenvolvimento de Sistemas Locais de Inovação que possibilitem o desenvolvimento
regional sustentável.
Palavras-chave: Geografia Regional, cooperativismo, dinâmica espacial e circuito
produtivo e os círculos de cooperação.

INTRODUÇÃO
O Setor Agrícola paranaense pode ser interpretado por duas gêneses, uma
originária no latifúndio feudal luso-brasileiro oligárquico, hoje chamado agronegócio
empresarial, outra alicerçada na imigração europeia e na colonização moderna do
século XX que gestou a Pequena Produção Familiar, fruto das combinações e
conexões do meio natural, clima temperado, solos férteis e um regime pluviométrico
excelente. Essas determinações formam a base para a força da economia do Paraná
na agropecuária.
Foi a partir desses fatores que a Pequena Produção Mercantil e o Agronegócio
se desenvolveram no estado, onde ambos encontraram um caminho comum, o
cooperativismo, hoje temos cooperativas empresariais, vinculadas ao agronegócio,
mas temos cooperativas solidárias, com a integração da produção familiar mercantil.
Com as sucessivas crises do capitalismo, e a redução dos subsídios para as grandes
culturas, uma parcela de cooperativas agropecuárias investiram em projetos
agroindustriais e avançaram na organização de novas cadeias produtivas como;
suínos, aves e leite, conseguindo superar, em grande medida, a crise, porém
ocorreram algumas falências nesse processo.
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Além disso, nos últimos 20 anos, o Paraná passou por um período de
reestruturação produtiva forte, com atração de capitais e fortalecendo seu parque
industrial que era basicamente baseado na indústria tradicional, alimentícia, têxtil e
madeireira, entrando no setor automobilístico, metalomecânica, química e tecnológica.
Esse processo provocou uma intensificação na industrialização no campo, nesse
período ocorreram muitas fusões de pequenas, medias e grandes empresas rurais, em
se converteram em cooperativas, com foco nas inovações, melhoramentos genéticos
que assegurassem ganhos de produtividade, para se fortalecer e enfrentar o mercado
cada vez mais globalizado e competitivo. Ocorreram grandes investimentos em plantas
industriais, provocando um forte crescimento da agroindústria paranaense.
1 A FORMAÇÃO DO OESTE PARANAENSE
Figura 1. Estado do Paraná. Mesorregião Oeste

Fonte: Ipardes, SEMA 2014.
O Oeste paranaense, compreendido entre as microrregiões de Toledo, Foz do
Iguaçu e Cascavel, foi ocupado por indígenas (Xetá, Kaigang e Guarani), espanhóis
(presença dos padres jesuítas espanhóis que desenvolveram várias reduções
(missões) pelo território), essa região era chamada de 5ª comarca de São Paulo.
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Em 1853 se emancipou de São Paulo, formando a Província do Paraná,
acomodou imigrantes europeus, sobretudo eslavos, poloneses, ucranianos, alemães e
italianos.
A etapa do período entre 1881 e 1930, corresponde à introdução do sistema
das Obrages1, entre Foz do Iguaçu e Guaíra, cujo objetivo principal era a exploração
extrativista da erva-mate e da madeira.
A última fase da ocupação ou a etapa recente aconteceu principalmente pela
atuação das empresas colonizadoras que efetivaram a colonização do Oeste
paranaense.
A partir de 1881 os obrageiros argentinos invadiram o Oeste do Paraná que era
um sertão desabitado. Todo o processo de povoamento da Região Oeste se iniciou
vinculado à economia da madeira e da erva-mate. O caminho aberto ligando o
Sudoeste ao Oeste do Paraná e as trilhas dos obrageiros e tropeiros deram origem à
“Encruzilhada”, mais tarde Aparecida dos Portos, tendo aí a origem de Cascavel.
A Revolta dos Colonos em 1961, na antiga Gleba Silva Jardim, hoje município
de Serranópolis do Iguaçu, a fundação do perímetro urbano de Flor da Serra deu-se
através da Colonizadora Industrial e Agrícola Bento Gonçalves Ltda., o restante do
então distrito de Medianeira foi colonizado em parte pela Indústria e Agrícola Bento
Gonçalves e outra parte pela Colonizadora Matelândia, ambas oriundas do estado do
Rio Grande do Sul. O início da demarcação destas terras, pertencentes à Gleba
Iguaçu, deu-se em Meados de 1954.
Com sede administrativa em Porto Alegre, a Industrial e Colonizadora Rio
Paraná S.A. (MARIPÁ), organizou uma filial de sua empresa no Oeste do Paraná,
preocupada principalmente com a extração, a exportação e a industrialização de
madeiras e com a comercialização de terras. Desse modo, a área que passou a ser
colonizada pela MARIPÁ no Oeste paranaense foi adquirida em 1946, através da
compra da "Fazenda Britânia", pertencente até então à Companhia de Maderas Del
Alto Paraná, empresa de capital inglês com sede em Buenos Aires.
Esta empresa foi fundada em 1906 em Buenos Aires, Willy Barth, foi um dos
principais dirigentes desta companhia. Cabe observar que, na (re) organização do
extremo Oeste do Paraná merece destaque, portanto, o importante papel
desempenhado

pelo

poder

público,

pois

este

apresentou

uma

contribuição

"especializada". Esta contribuição, por parte dos governos federal e estadual, é
efetuada através da elaboração de discursos que incentivam a migração e orientam os
1

Grandes áreas de terras concedidas pelo governo brasileiro a algumas empresas do exterior (argentinas e
inglesas) para a extração de erva-mate e madeira no Oeste do Paraná (WACHOWICZ, 1987)
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fluxos migratórios para a ocupação do interior do país que ainda não estava totalmente
povoado. Principalmente com o Governo Vargas de 1930-45, mesmo durante a criação
do estado do Iguaçu.
Em 1940 Getúlio Vargas confisca a empresa e transfere para o político gaúcho
Lindolfo Collor que assume a concessão da BRAVIACO.
Outro grande empreendimento especulativo foi a Maderas del Alto Paraná
(Fazenda Britânia), que Jorge Schimmelpfeng adquiriu do Estado do Paraná, o
montante de 250.000 hectares de terras devolutas, e foi titulada com o nome “Fazenda
Britânnia”. Em 1906 organizou a empresa “Companhia de Maderas del Alto Paraná”
com sede em Buenos Aires, destinada à exploração da área. Essa empresa de faixada
se originou de um fundo de investimento cujo nome em Londres era (Scottish and
Investment Mercantile Co Ltd.).
Figura 2. Mesorregião Oeste Paranaense

Fonte: Ipardes, SEMA 2014.
Em 1946, a área da “Fazenda Britânnia” foi adquirida por um grupo de
investidores; Alfredo Paschoal Ruaro, Alberto Dalcanale, Egon Bercht, Curt Bercht,
Willy Barth e Leonardo Julio Perna. Tais pessoas organizaram a Industrial Madeireira e
Colonizadora Rio Paraná – MARIPÁ, que promoveu a densa colonização da
microrregião de Toledo a Marechal Cândido Rondon.
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Um dos pioneiros foi Thomaz Larangeira, em assoicação com o capital Inglês e
Portenho, fundou a Matte Larangeira em 1877, que no Paraná teve sua atuação no
Oeste de1909-1965. No Norte os ingleses “fizeram a festa”, Simon Joseph Fraser, o
Lord Lovat junto com um grupo de investidores ingleses, Lord Edwin Samuel Montagu,
secretário de finanças da Inglaterra, Sir Charles Addis, diretor do Banco da Inglaterra e
o presidente do Hong-Kong and Shangai Banking Sir Hartley Witlhers conde de
Londres.
Gastão de Mesquita Filho da Companhia Férrea São Paulo-Paraná, faz a
mediação com Lovat, e em setembro de 1925 nasce a Paraná Plantantion Limited,
tendo como a subsidiária a Companhia de Terras do Paraná que adquiriram do
governo paranaense 500.000 alqueires na região Norte do estado. Empreendimento
também mediado por Affonso Camargo, em nome do governo oligárquico paranaense.
E Willy Barth, uma espécie de pai espiritual da MARIPA, que gostava de ser
chamado de “paizão” pelos colonos, e pregava a pequena produção mercantil e o
desenvolvimento dos colonos como modelo civilizatório; "nosso projeto está sujeito a
um processo mais lento na marcha de acúmulos de riquezas, mas, por sua segurança,
merece nossa inteira preferência, visto que beneficia, desde o pequeno agricultor,
nosso negócio, toda região ou zona, até o próprio Estado".
O Brasil como o Paraná é fruto da via prussiana, que é preponderantemente à
forma pela qual o capitalismo penetra na agricultura que articulado ao desenvolvimento
do capitalismo na totalidade da formação social, significa a manutenção do domínio dos
setores agrários que sustentam a grande propriedade para a “modernização” do
campo. Tal situação afeta diretamente a constituição do mercado de trabalho em
relação ao crescimento industrial. Como exemplo, temos os casos russo e alemão,
citados por Lênin, que adotaram técnicas importadas, absorvendo relativamente pouca
mão-de-obra, o que influiu diretamente na formação do mercado interior.
Hoje a agroindústria no Sul continua como fator de sustentação de grande
parte das atividades econômicas do interior dos estados. No entanto, é nítido o
esgotamento de sua dinâmica em bases extensivas. O novo padrão agroindustrial está
se orientando para a produção de bens mais elaborados, condizentes com a qualidade
e a estratégia das grandes indústrias de alimentos, e para a reestruturação da indústria
tradicional, desvinculando-se da proximidade das fontes de matéria-prima e buscando
vantagens locacionais de outra ordem.

2 A DINÂMICA DAS COOPERATIVAS PARANAENSES
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O conjunto da economia brasileira e os seus diferentes ramos produtivos vêm,
desde o final dos anos 1980, sofrendo fortes ajustes em decorrência da abertura
comercial, das baixas taxas de crescimento, da queda do valor da produção, da queda
no nível de emprego e da redução do saldo da balança comercial. Ao longo dessa
conjuntura, um conjunto de empresas brasileiras viu-se forçado a desenvolver
estratégias e capacitações, visando à manutenção de seu desempenho competitivo. A
produção bibliográfica referente ao processo de reestruturação do setor produtivo
brasileiro parece concordar que existem dois grandes períodos de mudança na década
de 1990: Inicia com o Plano Collor, é caracterizado pela racionalização dos custos,
apoiada em estratégias de reorganização da produção, onde predominaram objetivos
de downsizing (redução do excesso de burocracia, enxugamento de pessoal)
principalmente, a terceirização de atividades, o aumento do conteúdo importado,
eliminação de linhas produtivas deficitárias, adoção de novos métodos organizacionais
e gerenciais. O segundo, e implantado em1994, com a era FHC, o Plano Real, que
manteve como linha mestra a racionalização de custos baseada em: transferência das
atividades para uma empresa parceira (subcontratação), terceirização, ampliação e/ou
relocalização de capacidade produtiva, fusões ou transferências de controle, entre
outras ações.
O crescimento da produção agrícola no Paraná durante a década de 1970 deuse fundamentalmente através da combinação de dois e importantes fatores: a
incorporação de novas áreas, inclusive avançando sobre áreas destinadas às culturas
típicas de mercado interno, e a introdução e difusão de novas tecnologias. Em função
do esgotamento da fronteira agrícola estadual, ocorrido década de 1980, a agricultura
para sua expansão, e não contou com investimentos que possibilitassem à
recuperação do solo, a adoção de novas máquinas e equipamentos, a introdução ou
difusão de tecnologias mais produtivas e foco sobre as culturas típicas de mercado
interno. Acrescente-se que isso tudo ocorreu em meio à crise do petróleo, num período
de escassez de recursos, se comparado a bonança da fase “A” do ciclo de acumulação
na década anterior.
Outra determinação que contribuiu foi à gradativa substituição do óleo de soja
para consumo humano, por outros de melhor qualidade, com menor nível de gorduras
saturadas, principalmente no mercado europeu, o que acarretou de certo modo, à
redução da demanda e, consequentemente, derrubou os preços do produto no
mercado internacional.
A soja e o trigo que foram as vedetes das transformações agrícolas do Paraná
nos anos 1970 cederam lugar para a cultura do milho, que passou a comandar as
598

[Digite texto]

mudanças na agricultura estadual nos anos 1990, só mais recentemente a soja voltou
como a grande cultura da produção agrícola do Paraná. Com a conquista de mercados
do oriente, China, Índia e países árabes, principalmente na década de 2000. O
aumento da produção da soja e do milho está fortemente associado à expansão da
capacidade de processamento dessas matérias-primas no estado em razão da
instalação de grandes complexos agroindustriais no Paraná, fruto ainda das políticas
de incentivos adotadas nos anos setenta e que repercutiram ainda nos anos 1980. Por
outro lado, não se pode negligenciar que o aumento da produção de milho também se
deve à combinação de dois fatores: ao crescimento da avicultura e suinocultura no
estado nesse período e à redução do preço da soja nos mercados interno e externo
nos anos noventa e com a recuperação dos preços novamente a soja se transforma em
opção econômica.
No Paraná, o cooperativismo deitou suas raízes nos pioneiros esforços
cooperativistas nas comunidades de imigrantes europeus, que procuraram organizar
suas estruturas de compra e venda em comum, além de suprir suas necessidades de
educação e lazer, através de sociedades cooperativistas.
Tabela 1 – Evolução das cooperativas no paraná
INDICADOR 1829
1916
1970
2010
9
138
246
Cooperativas 1
2.653
61.428
657.359
Cooperados 248
–
872,1 milhões R$ 28 bilhões
Faturamento –
Fonte: OCEPAR e COAMO, 2011 e 2018. Elaboração Crocetti 2019.

2016
221
1,5 milhão
R$ 70 bilhões

Um dos primeiros movimentos marcados pela cooperação surgiu no ano de
1829, com a chegada do primeiro grupo de 248 imigrantes alemães que fundaram a
Colônia Rio Negro, hoje município. Diversos movimentos embasados no espírito da
cooperação surgiram até 1911, entre alguns dos mais de cem grupos de imigrantes
aqui chegados. Todavia, o mais importante movimento pré-cooperativista ocorreu entre
os franceses que, em 1847 fundaram a Colônia Thereza Cristina às margens do Rio
Ivaí, hoje município de Cândido de Abreu. Os imigrantes liderados por Jean Maurice
Faivre, desencadearam um movimento cooperativista sob inspiração do médico Benoit
Joseph Mure, fundador da Vila da Glória em Santa Catarina.
A contribuição que o cooperativismo moderno trouxe para o desenvolvimento
do meio rural paranaense nesses mais de 100 anos de existência é significativa.
Impulsionado por um modelo de desenvolvimento que supervalorizou as grandes
culturas de commodities, o cooperativismo rural paranaense se fortaleceu na década
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de 1970/80 e tornou-se um dos principais agentes de desenvolvimento do meio rural,
apoiando e difundindo tecnologias e conhecimentos nas diversas áreas da produção
agropecuária.

3 O CASO FRIMESA: SUA GÊNESE
Na documentação e informações fornecidas pela empresa, a cooperativa foi
criada em Francisco Beltrão, Sudoeste Paranaense, em 1977. Com a denominação
Cooperativa Central Agropecuária Sudoeste (Sudcoop), a partir da união de seis mil
agricultores de quatro cooperativas, sendo elas: Coasul (São João), Comfrabel
(Francisco Beltrão), Camdul (Dois Vizinhos) e Coopersabadi (Barracão). O objetivo da
fundação da Cooperativa, em 1977, foi de dar força ao cooperativismo e fazer com que
os produtores continuassem no campo produzindo.
As atividades administrativas só tiveram início em 1978, com a entrada das
seguintes cooperativas no sistema: Cooperativa Agropecuária Capanema (Cooagro) e
a Cooperativa Agrícola Três Fronteiras (Cotrefal), hoje Cooperativa Agroindustrial Lar,
Cooperativa Agrícola Mista Rondon (Copagril), Cooperativa Agrícola Consolota Ltda
(Copacol), C. Vale – Cooperativa Agroindustrial e Cooperativa Agroindustrial Cooperlac
– extinta Cooperativa Agropecuária Mista do Oeste Ltda. (Coopagro).
Com o intuito de comprar a massa falida Frigorifico Medianeira S/A, para a
produção de carne suína, que até então a cooperativa só comercializava grãos, tais
eles como, feijão, milho e soja. Essa união de forças da região Oeste e Sudeste que
resultou no agrupamento de mais de dez mil cooperados.
Houve o primeiro abate no frigorifico, em maio de 1980, após ter ficado cinco
meses de reforma. Onde a operação no seu primeiro ano chegou abater 500 suínos
por dia. A Sudcoop preservou a marca Frimesa (que pertencia à massa falida) e os
produtos eram distribuídos, principalmente na região Sudeste do Brasil (São Paulo e
Rio de Janeiro). Nesse mesmo ano, a Frimesa agregou a unidade de leite Laticínios
Rainha, localizada em Marechal Cândido Rondon e Cascavel, símbolo da
industrialização de leite pasteurizado, queijo muçarela, prato e produzindo 50 mil litros
por dia, na marca Rei do Oeste.
A Cooperativa passou por um dos momentos mais críticos em 1981, devido ao
prejuízo provocado pela reforma do frigorifico. Sem a entrada do capital que as
cooperativas integradas deveriam fazer, seis cooperativas se desfiliaram do sistema:
Comfrabel, Copagro, Coopersabadi, Camdul e Coasul, da região Sudoeste, e a C. Vale
de Palotina da região Oeste. A sede é transferida da cidade de Francisco Beltrão para
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medianeira. Na região Oeste. Nesse mesmo ano, duas unidades de leite, foram
adquiridas e elas estavam localizadas nas cidades de Santa Rosa e Matelândia e
possuíam a capacidade de processar 45 mil litros de leite.
No período entre 1983 a 1985, novos produtos foram lançados e novos
profissionais contratados. Houve a primeira remodelação das embalagens, o abate
subiu para 205 mil suínos e 3 mil bovinos e a coleta de leite aumentou para 75 mil
litros. Nesse período a filial de vendas em Curitiba foi instalada.
Conforme a industrialização do país avançava, a empresa precisava se
modernizar, no entanto, em 1985 uma nova gestão assumiu o Comando da central e a
partir desse momento a Frimesa começou a se desenvolver tecnologicamente no
processo de industrialização e ampliação do frigorifico. O abate de suínos subiu para
1200 por dia. Em 1988 a C. Vale retorna a Frimesa e após essa década se
desenvolvimento, a cooperativa foi incluída na lista das indústrias autorizadas a
exportar cortes de carne suína e Hong Kong foi o primeiro mercado comprador,
adquirindo 53 toneladas.
Já na década de 1990, a empresa recebe o título de maior empresa de queijos
da América Latina, com a Unidade Industrial de Queijos de Marechal Cândido Rondon,
que possibilitou a produção de novos produtos. Dois anos depois, a unidade já
produzia o leite longa vida a qual fez com que o leite do Oeste ganhasse maior
visibilidade no Brasil. Em 1996, são realizados investimentos no frigorifico, aumentando
a industrialização e a mudança da logomarca Frimesa, A produção de carne suína
subiu de 1.200 para 1.600 e a produção de 140 para 210 toneladas.
O início do novo milênio, anos 2000, foi marcado pela expansão da operação
das atividades do leite. Com a integração da Centralpar (que abrigava as cooperativas
CLAC e CANCELA), na atividade leiteira, a captação do leite se expandiu para a região
Sul, no Estado de Santa Catarina, que incrementou mais 160 mil litros de leite por dia.
Nesse contexto, a unidade industrial de Curitiba é cedida à Frimesa, com maquinários
e equipamentos mais desenvolvidos que colaborou na industrialização de novos
produtos.
Em fevereiro de 2004, a Cooperativa Frimesa conquista o certificado de ISSO
9001: 200, onde afirma que a sede administrativa, em Medianeira e a Unidade fabril de
Marechal Candido Rondon estão de acordo com os requisitos da norma internacional.
No ano seguinte, a Unidade de Marechal Cândido Rondon recebeu investimento de
R$23 milhões para aprimoração dos laticínios e construção de uma fábrica de leite
condensado. Em 2006, foi inaugurada em Santa Catarina, no município de Aurora (SC)
mais uma indústria de leite pasteurizado. Logo em 2007, a unidade de Medianeira
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recebeu um investimento de R$75 milhões com o intuito de modernizar e ampliar o
frigorifico. Nesse projeto o frigorifico terá capacidade de industrializar 6 mil suínos por
dia, totalizando 15 mil toneladas de alimentos industrializados por mês.
Atualmente os produtos da Frimesa está presente em todo território nacional e
a diversificação de produtos ampliou de 140 para 366 itens.
4 ORGANIZAÇÃO DO CIRCUITO ESPACIAL DE PRODUÇÃO E O CÍRCULO DE
COOPERAÇÃO
A Frimesa é uma central cooperativa que possui cinco unidades industriais. Em
Medianeira está a planta de processamento de carnes. Em Marechal Cândido Rondon,
Matelândia e Capanema, no Paraná, e Aurora, em Santa Catarina, estão as unidades
de processamento de leite, abastecidas por postos localizados no Paraná e no Mato
Grosso do Sul. (Xavier, 2018).
Figura 3. Área de atuação e sedes da Central Frimesa e de suas coproprietárias.

Fonte: Xavier, 2018.
A Frimesa distribui para o território brasileiro mais de 366 produtos e exporta
suínos. Com filiais de vendas presentes no Sul e Sudeste do Brasil. A partir da tabela
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abaixo, é perceptível como a exportação aumentou nos últimos quatro anos. Que se
deu início na década de 1980 exportando 53 mil toneladas para Hong Kong.
Tabela 2 – Indicadores de Desempenho Área Carnes

Fonte: Frimesa 2019
A divisão territorial do trabalho estruturada pelas cooperativas cria complexos
circuitos espaciais de produção e círculos de cooperação que, para fins analíticos,
podem ser subdivididos entre dois subsistemas entrelaçados e indissociáveis.
(XAVIER, 2018) Nesse contexto, o circuito espacial produtivo é caracterizado pela
necessidade de aproximação entre os produtores rurais e a indústria, onde quanto mais
perto o produtor estiver da indústria e as condições geográficas do lugar, favorecerem,
melhor será o produto final. Como exemplo, do processamento de carne.
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