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RESUMO

A crise no sistema capitalista de produção contribui para o surgimento de Empreendimentos
Sociais. Apesar de se acreditar que estes empreendimentos fossem promover uma verdadeira
revolução, que forneceria as ferramentas para a consolidação de uma sociedade socialista, este
fato não se confirmou. As cooperativas, a exemplo dos nossos objetos de estudo, emergiram
no seio do sistema capitalista  de produção de forma desarticulada e,  assim,  muitas  delas
findaram se aburguesando ou transformando-se em verdadeiras máquinas de exploração do
trabalho  humano.  Este  estudo  tem como problema  de  pesquisa:  as  cooperativas  possuem
conhecimento e/ou praticam os princípios do movimento cooperativista? Como algumas das
conclusões,  as  cooperativas  de  trabalho  vêm  promovendo  o  declínio  dos  princípios  do
cooperativismo,  não  possuem conhecimento  sobre  os  princípios  do cooperativismo e  não
praticam os mesmos e, ao contrário, a cooperativa de produção vem promovendo a ascensão
do ideário autogestionário, conhece os princípios do cooperativismo e praticam os mesmos.

Palavras-chave: Economia social. Cooperativismo. Empreendimentos sociais.



ABSTRACT

Crisis in the capitalist system of production, contributes to appearance of social enterprises. In
spite  of,  to  believe  these  undertakings  were  to  promote  a  true  revolution  that  supply
alternatives to consolidation of a socialist society, which it wasn’t  succeed. The cooperatives
which  was  our  object  of  study,  get  appearance  in  the  middle  of  the  capitalist  system of
production in a disorganized way, therefore, many of them Just get rich or they became true
work machines and exploration of the human work. This study has like main objective: Do
cooperatives have  knowledge and/or they pratice rudments of the cooperativist moviment?.
Get some conclusions, the cooperatives of work come promoting a decline of the rudments of
the cooperativism and they don’t have a knowledge about the rudments of the cooperativism
and  they  don’t  pratice  the  same  ones,  instead  of,  the  ccoperative  of  production  comes
promoting the appearance of the self-management idealism which they know the rudments  of
thecooperativism and they pratice the same ones.

Key words:  Social Economy. Cooperativism. Social enterprises.



RESUMEN

La crisis en el sistema capitalista de producción contribuye al aparecimiento de Empresas
Sociales. A pesar de creerse que estas empresas fuesen promover una verdadera revolución,
que fornecería las herramientas para la consolidación de una sociedad socialista, esto hecho
no ha se confirmado. Las cooperativas, al ejemplo de nuestros objetos de estudio, emergieron
en el seno del sistema capitalista de producción de formas desarticuladas y, así, muchas se
aburguesaron o se transformaron en verdaderas máquinas de exploración del trabajo humano.
Esto estudio tiene como problema de investigación: ¿las cooperativas poseen conocimiento y /
o practican los principios del movimiento cooperativista? Como algunas de las conclusiones,
las  cooperativas  de  trabajo  vienen  promoviendo  la  declinación  de  los  principios  del
cooperativismo,  no poseen conocimiento sobre los principios del  cooperativismo y no los
practican,  al  contrario,  la  cooperativa  de  producción  viene  promoviendo  la  ascensión  del
ideario autogestionario, conocen los principios del cooperativismo y los practican.   

Palabras clave: Economia social. Cooperativismo. Emprendimentos sociales.
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1 INTRODUÇÃO

A crise estrutural do sistema capitalista mundial  deu-se a partir  do aguçamento da

contradição entre o nível de desenvolvimento das forças produtivas e as relações capitalistas

de produção. O processo de crescimento do capital gerou um considerável avanço das forças

produtoras,  que  se  concentrou  principalmente  nos  países  desenvolvidos.  O  período  de

expansão  da  economia  americana  só  foi  possível  através  da  transferência  de  mais-valia

gestada em todo o mundo e pela gigantesca expansão do capital fictício, o que mascarou a

pressão  decrescente  da  taxa  de  lucro.  Por  outro  lado,  o  engrandecimento  das  relações

capitalistas de produção ampliou sua contradição interna entre o processo de socialização do

que é criado e o caráter privado da apropriação. O que é feito materialmente socializa-se cada

vez  mais  em escala  mundial,  pela  forma  de  expansão do  capital  internacionalizado,  pela

constituição das redes internacionais de produção e pela internacionalização dos processos

geradores  de bens materiais. Esse  processo desestrutura  as  cadeias  criadoras  de  bens dos

países  subdesenvolvidos  (onde  havia),  centraliza  o  capital  e  precariza  profundamente  a

reprodução da força de trabalho.

O Investimento Externo Direto (IED) suplantou o comércio exterior  como o vetor

principal no processo de internacionalização; seu papel é tão importante nos serviços como no

setor de manufaturas. O IED caracteriza-se por alto grau de concentração dentro dos paises

adiantados, especialmente os da Tríade (EUA, Europa Ocidental e Japão). Esse acerto de alvo

se fez às custas dos países em desenvolvimento. O chamado intercâmbio intra-setorial é a

forma dominante do comércio exterior. Caracteriza-se pelo intercâmbio intragrupo, no quadro

dos  mercados  privados  das  multinacionais,  bem  como  por  suprimentos  internacionais,

organizados pelos grupos, em insumos e produtos acabados. A integração horizontal e vertical

das  bases  industriais  nacionais  separadas  e  distintas  está  ocorrendo a partir  do Integrated

Development  Environment  (IDE).  As  multinacionais  beneficiam-se,  simultaneamente,  da

liberalização do comércio, da adoção de novas tecnologias e do recurso a novas formas de

gerenciamento da produção (toystismo). As exigências de proximidade da produção toyotista

e  as  oportunidades proporcionais  pelos  grandes  mercados  continentais  (União Européia  e

NAFTA),  assim  como  as  exigências  de  proximidade  ao  mercado  final  da  concorrência

oligopolista, explicam a regionalização do comércio exterior, nos três pólos da Tríade.
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Os  grupos  industriais  tendem  a  se  reorganizar  como  “empresas-rede”.  As  novas

formas de gerenciamento e controle, valendo-se de complexas modalidades de terceirização,

visam a ajudar os grandes grupos a reconciliar a centralização do capital e a descentralização

das  operações,  explorando  as  possibilidades  proporcionadas  pela  teleinformática  e  pela

automatização.  O  grau  de  interpenetração  entre  os  capitais  de  diferentes  nacionalidades

aumentou.  O  investimento  internacional  cruzado  e  as  fusões-aquisições  transfronteiras

engendram estruturas de oferta altamente concentradas em nível mundial. Sobre essa base,

houve  o  surgimento  de  oligopólios  mundiais  em  um  número  crescente  de  indústrias,

constituídos sobretudo por grupos americanos, japoneses e europeus, eles delimitam entre si

um espaço privilegiado de concorrência e de cooperação. Esse espaço é defendido contra a

entrada  de  novos  concorrentes  de  fora  da  área  da  Organização  para  Cooperação  e

Desenvolvimento  Econômico  (OCDE),  tanto  por  barreiras  de  entrada  de  tipo  industrial,

quanto  por  barreiras  comerciais  regidas  pelo  General  Agreement  on  Tariffs  and  Trade

(GATT).

A ascensão de um capital muito concentrado, que conserva a forma monetária, a qual

favoreceu,  com  grandes  lucros,  a  emergência  de  “globalização  financeira”,  acentuou  os

aspectos  financeiros  dos  grupos  industriais  e  imprimiu  uma  lógica  financeira  ao  capital

investido no setor de manufaturas e serviços. O movimento da mundialização é excludente.

Com exceção de uns poucos “novos países industrializados”, que haviam ultrapassado, antes

de 1980, um patamar de desenvolvimento industrial que lhes permitem introduzir mudanças

na  produtividade  do  trabalho  e  se  manterem  competitivos,  está  em  curso  um  nítido

movimento  tendente  à  marginalização  dos  países  em  desenvolvimento.  Esse  movimento

caracterizou-se,  na  década  de  80,  por  um  claro  recuo  dos  IEDs  e  das  transferências  de

tecnologia aos países em desenvolvimento, bem como por um começo de exclusão de vários

países produtores de produtos de base, em relação ao sistema de intercâmbio. (CHESNAIS,

1996, p. 33). 

Maior economia do mundo, os  Estados Unidos iniciaram 2008 sob ameaça de uma

forte recessão. Para conter a crise, que derrubou as principais Bolsas de Valores do planeta, o

presidente George W. Bush anunciou um pacote de US$ 150 bilhões (1% do PIB do país) e o

Federal  Reserve  (Federação  do  banco  central  dos  Estados  Unidos)  promoveu  um  corte

histórico na taxa básica de juros, de 0,75% ponto percentual (o maior desde agosto de 1982).

Os economistas chamam de recessão um período em que a economia de uma determinada
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região ou país deixa de crescer. Ocorre uma redução das atividades comerciais e industriais.

Assim,  diminui  o  ritmo da  produção e  do trabalho.  É uma época  em que o  desemprego

aumenta e os salários caem, pois os empresários precisam produzir menos e reduzir os custos

que têm com a manutenção de suas empresas. (CHESNAIS, 1996). 

Pode-se  perguntar,  em  que  uma  recessão  nos  Estados  Unidos  pode  interferir  na

economia brasileira e mundial? Na verdade, ninguém pode dizer com exatidão em que medida

a situação norte-americana pode provocar estragos em outros países. Porém, a economia do

mundo  atual  baseia-se  em  relações  de  interdependência.  Grande  parte  das  exportações

brasileiras, por exemplo, vai justamente para os Estados Unidos que, com a recessão, podem

reduzir suas importações.

Um  exemplo  extremo  de  uma  crise  econômica  nos  Estados  Unidos  foi  a  grande

depressão (uma recessão intensificada), que provocou uma catástrofe na economia mundial

entre 1929 e 1934. No começo da segunda metade da década de 20 do século passado, a

economia norte-americana estava em franca ascensão e o país recebia muitos investimentos

estrangeiros. As ações nas principais Bolsas dos Estados Unidos não paravam de subir. O

crescimento do mercado financeiro, porém, não correspondia a um desenvolvimento real das

empresas. No dia 24 de outubro de 1929, que ficou conhecido como a quinta-feira negra, os

investidores  começaram  a  vender  as  suas  ações  de  forma  desenfreada,  tentando  evitar

prejuízos.  As  cotações  da  maioria  das  ações  sofreram uma  queda  de  90% e  os  grandes

investidores suspenderam os seus projetos no país.  Durante uma semana, as cotações não

pararam de  cair.  Naquela  época,  os  Estados  Unidos  já  detinham  a  principal  posição  da

economia do mundo, o que contribuiu para dar uma dimensão mundial à crise.

No começo, a reação à crise do governo dos Estados Unidos, sob a presidência de

Herbert Hoover, foi muito tímida. Com a chegada de Franklin Delano Roosevelt ao poder, em

1933,  a  situação  econômica  dos  Estados  Unidos  passou  por  uma  profunda  alteração.

Roosevelt criou as condições necessárias, com o New Deal (Novo Acordo), um conjunto de

medidas  econômicas  que  aumentava  a  participação  do  Estado  na  economia  do  país.

Assim, após mais de quatro anos sem perspectivas de voltar a se desenvolver, os Estados

Unidos  saíram da  grande  crise  e,  aos  poucos,  recuperaram a  sua  liderança  na  economia

mundial. Com os fundamentos econômicos preparados pelo governo do presidente Roosevelt,

o país, mesmo participando de uma  Guerra Mundial (a Segunda), manteve sua posição de

destaque no cenário mundial, pelas décadas seguintes.
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Convém lembrar que situações de recessão como essas parecem ter caráter cíclico e

que seus desdobramentos não são previsíveis. Em 2001, ante a ameaça de uma nova recessão

norte-americana, os principais mercados financeiros do mundo viveram momentos de grande

turbulência. No entanto, o governo norte-americano conseguiu criar medidas que evitaram a

crise e a economia do país conheceu um novo ciclo de crescimento. O momento de incerteza

atual decorre principalmente do fato de não se saber ao certo se as medidas adotadas pelas

autoridades dos Estados Unidos serão suficientes para reverter a situação. 

Anterior  a  esta  crise,  insurge  o  projeto  autogestionário  que  desenvolve  uma  nova

estratégia  de  socialização dos  meios  de  produção  e  supõe uma  modificação  profunda  do

sistema  capitalista.  Pondo em primeiro  plano a  luta  anti-hierárquica,  subordina-lhe  a  luta

contra a exploração capitalista, como se esta última não fosse senão secundária. É certo que

numerosos  partidários  (França,  2002,  Laville,  1994,  Singer,  2002,  Dal  Ri,  1999)  da

autogestão  se  levantam  vigorosamente  contra  a  idéia  de  que  esta  poderia  ser  instaurada

embrionariamente no próprio seio das economias capitalistas, e desenvolvida pacificamente

até o seu desabrochar socialista. É, no entanto, revelador da confusão que esta noção introduz,

o fato da abolição da exploração não ser um ponto de clivagem decisivo no seio da corrente

autogestionária. 

Em  diferentes  partes  do  mundo,  nos  últimos  anos,  assiste-se  à  proliferação  de

iniciativas  autônomas  de  grupos  organizados  na  sociedade  civil,  visando  à  produção  de

atividades econômicas com características distintas daquelas que se praticam no mercado.

Essas  iniciativas  se  distinguem  pelo  fato  de  incorporarem  a  solidariedade  no  centro  da

elaboração das atividades econômicas e por considerá-las como um meio para a realização de

outros objetivos de natureza social, política ou cultural.

Tal característica faz lembrar um traço histórico da organização dos grupos sociais em

diferentes culturas, no passado e mesmo na atualidade, quando a esfera econômica encontra-

se sempre articulada com as demais dimensões da prática (como o social, o político, o cultural

ou o estético etc.).  Vale lembrar  que é apenas no capitalismo que a esfera econômica se

autonomiza  em  relação  às  demais  dimensões  da  vida  em  sociedade,  com  o  advento  da

economia de mercado. Mas se é perceptível, aqui, alguma semelhança com certas tendências

históricas de organização dos grupos sociais em diferentes culturas no passado, o que vem

então  a  marcar  a  emergência  desse  fenômeno  na  contemporaneidade?.  Segundo  alguns

autores que se dedicam ao tema, como França (2002) e Laville (1994), o que hoje distingue a

18



solidariedade na economia é o fato de que esta  se afirma como uma ação voluntária  das

pessoas e se projeta sobre o espaço público. Ou seja, não se trata de uma solidariedade que se

elabora  de  modo  abstrato  —  estatal  —  nem  tampouco  de  modo  tradicional,  como  nos

chamados grupos primários.

A essa  tendência  chamamos  de Economia  Solidária,  Economia  Social  ou Terceiro

Setor.  Para  alguns  (França,  2002,  Laville.  1994,  Singer,  2002,  Dal  Ri,  1999),  ela  reflete

formas  estratégicas  de  organização  dos  grupos  populares,  como meio  de  garantia  da  sua

sobrevivência  em sociedades  marcadas  por  processos  de  exclusão  social  crescentes.  Para

outros, ela representa modos inéditos de ação pública, participando de uma tendência atual de

desenvolvimento de novas formas de solidariedade. Neste plano, de um diagnóstico sobre as

razões do surgimento e desenvolvimento do fenômeno, os argumentos mais comuns situam-

no em relação ao contexto de crise econômica mais geral, que afeta as diferentes economias

do planeta. 

Tal crise vem minar as bases do mecanismo histórico de regulação das sociedades,

marcado pela sinergia entre Estado e mercado. Para muitos (França,  2002, Laville,  1994,

Singer, 2002, Dal Ri, 1999), é justamente quando estes dois principais agentes de regulação

da sociedade começam a diminuir sua capacidade de satisfazer necessidades, que essas formas

atuais de organização começam a se desenvolver. Por outro lado, é importante salientar que se

o  aspecto  econômico  possui  um grande  peso  na  explicação  deste  fenômeno,  ele  não  é,

entretanto,  o  único  fator.  Na  maioria  dos  casos,  a  razão  para  o  surgimento  de

empreendimentos  sociais  encontra-se  numa  relação  entre  necessidade  econômica  e  ação

voluntária permeada por valores humanistas e, desse modo, uma compreensão adequada desse

fenômeno passaria por um real entendimento das suas condições intrínsecas de existência. 

A  Economia  Social,  portanto,  deve  ser  compreendida  na  sua  singularidade,  como

fenômeno,  em lugar  de  ser  objeto  de  explicações  baseadas  em determinações  gerais.  Tal

perspectiva exige sobretudo um esforço qualitativo de interpretação, capaz, por exemplo, de

apreender a dinâmica das experiências baseadas nessa forma de economia, a partir de suas

lógicas específicas em interação. 

Neste  sentido,  com  base  na formação  de  estratégias  de  organização  de  grupos

populares  (como  meio  de  garantia  da  sua  sobrevivência  em  sociedades  marcadas  por

processos  de  exclusão  social  crescentes),  da  criação  de  modos  inéditos  de  ação  pública
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(participando de uma tendência atual de desenvolvimento de novas formas de solidariedade

da  Economia  Solidária  –  organizações  comunitárias,  organizações  voluntárias,  ONGs,  de

atuação  social  direta  e  as  organizações  filantrópicas  (ANDION,  2001)  -  e  Social  –

cooperativas e mutuais de crédito (ANDION, 2001) -, da crise evidenciada pela sociedade

salarial (caracterizada pela incapacidade de gerar ou manter postos de trabalho), do tipo de

razão funcional ou noética utilizada pelas organizações nas tomadas de decisão, e da retomada

da discussão em torno das cooperativas (enquanto alternativa ou não para o fortalecimento das

relações de trabalho, baseadas na implementação de organizações auto-geridas), esta pesquisa

justifica-se  pela  necessidade  de  uma  melhor  compreensão  teórica  e  empírica  sobre  o

desenvolvimento da Economia Social,  do surgimento de diferentes tipos de cooperativas e

das ascensão ou declínio dos princípios do cooperativismo.

O crescimento econômico nos países industrializados nos anos 2000, especialmente

nos países europeus, vem gerando, comparativamente a todo o período pós-guerra, menos

empregos.  O  elevado  desemprego  aberto  – 28  milhões  de  indivíduos  nos  países  da

Organização  de  Cooperação  para  o  Desenvolvimento  Econômico  (OCDE)  em  1992,

correspondente  a  8%  da  População  Economicamente  Ativa  (PEA)  –,  o  crescimento  de

ocupações  temporárias  e/ou  empregos  com vínculos  contratuais  instáveis,  a  expansão  da

terceirização e a  redução das  jornadas diárias  de trabalho estão apontando que o sistema

produtivo  não  vem  demandando  trabalho  assalariado  suficiente  para  fornecer  empregos

estáveis  em  período  integral  para  todos,  ou  seja,  indicam  a  expansão  do  desemprego

estrutural. (HIRATA; GUIMARÃES, 2006).

São pelo menos três as explicações para esse fenômeno. A primeira é o novo padrão

de competição mundial comandado por firmas sediadas nos países asiáticos, que se aportam

num baixíssimo custo de mão-de-obra, muitas vezes combinado com tecnologia moderna,

microeletrônica.  A  segunda  é  a  crescente  aplicação  da  tecnologia  de  informação  e  da

microeletrônica à  produção,  que promove elevados  ganhos  de produtividade.  E a terceira

explicação reside na aplicação de novos métodos de organização da produção e do trabalho,

que vem acarretando mudanças profundas tanto na natureza como no significado do trabalho. 

Não se pode deixar de mencionar, também, a tendência de declínio no trabalho na

indústria  de  transformação,  que  vem  acompanhada  da  extinção  de  inúmeras  ocupações

especializadas (ferramenteiro, carpinteiro, montadores etc.), que garantiam empregos de boa

qualidade  e  o  aumento  das  ocupações  no  setor  terciário  e  nas  atividades  de  escritório

20



associadas, em geral, às alterações no conteúdo de determinadas ocupações e cargos desses

setores (datilógrafas, recepcionistas, controle de qualidade etc.).

Outras tendências preocupantes no mercado de trabalho nos países industrializados e

com  efeitos  sobre  os  sistemas  de  seguridade  social  são  a  maior  rapidez  na  taxa  de

obsolescência da mão-de-obra, a criação de empregos de baixos salários e sem vínculos com a

seguridade social, e o processo de concentração dos rendimentos. A maior rapidez na taxa de

obsolescência da mão-de-obra deve-se à  utilização de tecnologias poupadoras de mão-de-

obra,  bem  como  da  exigência  por  maior  qualificação  profissional.   A  substituição  de

máquinas mecânicas por máquinas automáticas, ou até mesmo entre máquinas automáticas de

maior produtividade, promove o surgimento do chamado desemprego tecnológico. (LIPIETZ,

1991).

Aliado à  adoção de máquinas  poupadoras  de mão-de-obra,  o  mercado de trabalho

passa  a  promover  um  “damping  profissional”,  através  da  contratação  de  profissionais

multifuncionais, que possuem a capacidade técnica além da prevista para a execução de um

dado trabalho, tendo em vista a formação de um exército de reserva preconizado por Karl

Marx. Não obstante, não se pode deixar de lado o fato da utilização de máquinas poupadoras

de mão-de-obra (em função de sua maior produtividade) exigir graus de instrução formal e

técnica  superiores.  Já  a  criação  de  empregos  de  baixos  salários  e  sem  vínculos  com  a

seguridade social é conseqüência da precarização do trabalho humano, produzida pela baixa

oferta de trabalho e pela flexibilização ou desrespeito das leis trabalhistas. Este fato tem forte

relação com a obsolescência da mão-de-obra, tratada anteriormente.  Por fim, o processo de

concentração  dos  rendimentos  é  uma  tendência  natural  do  desenvolvimento  do  sistema

capitalista e operacionalizado, dentre outros, pelos fatores anteriores: a maior rapidez na taxa

de obsolescência da mão-de-obra e a criação de empregos de baixos salários e sem vínculos

com a seguridade social. (MARX, 2003). 

A crise  da  sociedade salarial  abre  as  portas  para  o  surgimento  do debate  sobre  a

possibilidade  efetiva  das  cooperativas  se  constituírem  em  avanço  na  direção  da  maior

democratização  do  trabalho,  conseguida  pela  autogestão,  posse  coletiva  dos  meios  de

produção e superação da subordinação ao capital. Não obstante, deve-se estar atento para o

fato de que as cooperativas são percebidas, também, como uma forma alternativa de empresa

capitalista, na qual o trabalho autogestionário termina por ser funcional (direcionadas para

uma razão instrumental e não substantiva) pela flexibilidade que possibilita ao uso da força de
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trabalho,  permitindo  a  redução  de  custos  e  aumentando  a  competitividade  das  empresas.

Pode-se acrescentar que, com a reestruturação produtiva e a formação das redes empresariais,

as cooperativas, embora não venham se transformar em empresas capitalistas, podem terminar

integrando essas  redes  como parceiras  terceirizadas  numa relação assimétrica,  oferecendo

mão-de-obra a baixo custo e apenas quando necessário (tal qual as empresas terceirizadas).

(LIMA, 2004).

Assim  sendo,  surge  o  seguinte  problema  de  pesquisa:  as  cooperativas  possuem

conhecimento e/ou praticam os princípios do movimento cooperativista?

Desta  forma,  procurou-se  entender  de  que  maneira  as  cooperativas  de  produção

tendem a ter um elevado conhecimento e/ou prática dos princípios do cooperativismo, bem

como a promover, na maioria dos casos,  a ascensão do ideário autogestionário. Sendo assim,

buscou-se, também, entender de que forma as cooperativas de trabalho ou serviço têm um

reduzido  conhecimento  e/ou  prática  dos  princípios  do  cooperativismo  e  promovem  um

declínio do ideário autogestionário. Para tanto, elencou-se as seguintes questões de pesquisa:

1) Qual a natureza, o número e perfil dos cooperados da COOPERCAJU, MATURI e

CAJUSP?

2)  Que conhecimento  ou não dos  princípios  do cooperativismo podem ser  ou são

adotados pelos empreendimentos autogestionários?

3)  Qual  a  prática  ou  não  dos  princípios  do  cooperativismo  são  adotadas  pelos

empreendimentos autogestionários?

4) Existe ascensão ou declínio dos princípios do cooperativismo nos empreendimentos

autogestionários em função do conhecimento  e/ou da prática dos mesmos? e 

5) A estagnação ou declínio da economia capitalista contribui para o surgimento de

novos empreendimentos da economia social?

Além desta fase introdutória, esta tese é composta por 5 capítulos, as referências  e os

anexos. O segundo capítulo, REFERENCIAL TEÓRICO, versa sobre a economia social, o

Projeto de Vilas Rurais de Serra do Mel, a territorialidade econômica e as cooperativas, o

cooperativismo e as diversas experiências no Brasil e no mundo, bem como sobre as origens,

experiências, Estado de Bem-estar Social, ramos do cooperativismo e cooperativismo como
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alternativa  para  a  crise  do  capital.  O  terceiro  capitulo,  PROCEDIMENTOS

METODOLÓGICOS, trata dos elementos que propiciaram o planejamento, a organização e

estruturação de todo este trabalho. O quarto capítulo, DISCUSSÃO DOS CASOS, versa sobre

a análise dos dados tabulados e a confrontação de tais dados com as falas dos coordenadores

das cooperativas e a análise das categorias analíticas. O quinto capítulo, CONCLUSÕES E

RECOMENDAÇÕES, faz um apanhado geral sobre as principais respostas às inquietações

levantadas na tese e propõe um leque de estudos para futuras teses. Segue das referências e

dos anexos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Contrastando com a noção de terceiro setor, as noções de economia social e economia

solidária são herdeiras de uma tradição histórica comum fundamental. Esta, relaciona-se com

o movimento associativista operário da primeira metade do século XIX na Europa, que foi

traduzido  numa  dinâmica  de  resistência  popular,  fazendo  emergir  um grande  número  de

experiências solidárias largamente influenciadas pelo ideário da ajuda mútua (o mutualismo),

da cooperação e da associação.

Em razão do fato de que a afirmação da utopia de um mercado auto-regulado nesse

momento  histórico  gerou  um debate  político  sobre  a  economia  ou  as  condições  do  agir

econômico, debate que fora particularmente incitado por essas iniciativas associativistas, que,

ao  recusarem a  autonomia  do  aspecto  econômico  nas  suas  práticas,  em face  dos  demais

aspectos – social, político, cultural etc. – ficaram mais conhecidas sob a rubrica de economia

social. Do mesmo modo, ao simbolizarem, na sua prática, um ideal de transformação social

que  não  passava  pela  tomada  do  poder  político  via  aparelho  do  Estado  –  mas  pela

possibilidade  de  multiplicação  das  experiências,  com  isso  colocando  o  horizonte  de

construção de uma hegemonia no próprio modo como se operava a economia, isto é, no modo

como se reproduziam as condições de produção – tornaram- se também conhecidas sob a

expressão de socialismo utópico.

Essa expressão se vulgariza no discurso marxista para fazer oposição a uma outra:

socialismo científico. Ambas as expressões refletem assim dois modos distintos de conceber a

transformação  do  sistema  capitalista.  Importa  precisar  que  a  dimensão  política  (ou  esse

aspecto da luta política),  própria  das experiências  de economia social  na sua origem,  diz

respeito à questão do direito ao trabalho. Isso porque as iniciativas gestadas no seio dessa

economia social nascente aparecem como alternativas, em termos de organização do trabalho,

àquela  proposta  pela  forma  dominante  de  trabalho  assalariado  instituída  pelo  princípio

econômico que começava a se tornar hegemônico, imposto pela empresa capitalista nascente.

As condições de pauperização que marcavam a vida de amplas parcelas da população

na  Europa  nesse  momento  se  deviam  à  superexploração  do  trabalho,  no  contexto  de

nascimento  do  capitalismo,  bem  como  ao  desemprego  que  grassava.  Compreendidas,

portanto, como iniciativas oriundas dos setores populares, combinando, ao mesmo tempo, na

sua ação organizacional, uma dimensão social e uma dimensão econômica sob um fundo de
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luta política, essas experiências modificam aos poucos o conteúdo de sua prática, ou seja,

mudam  de  fisionomia  ao  longo  da  história.  Isso,  precisamente  em  razão  de  um  forte

movimento de especialização e de profissionalização gestionária, que se funda sobre lógicas

funcionais impostas pelos poderes públicos ou que se tomam emprestadas à esfera mercantil.

As  ações  empreendidas  nessa  dinâmica  associativista  ganharam  progressivamente  o

reconhecimento dos poderes públicos, o que resultou na elaboração de quadros jurídicos que

tanto  conferiram  existência  legal  às  iniciativas  como  contribuíram para  separar  o  que  o

movimento associacionista original queria reunir. (LAVILLE, 2000).

 É nessa dinâmica que aparecem os estatutos de organização cooperativa, mutualista e

associativa.  Essa  fragmentação  da  economia  social  em  estatutos  jurídicos  específicos

consolida-se, aos poucos, durante a segunda metade do século XIX e na passagem para o

século XX, refletindo, nesse movimento, a tendência dessas organizações a se isolarem em

função dos seus respectivos estatutos jurídicos e, ao mesmo tempo, a se integrarem ao sistema

econômico dominante. As cooperativas inserem-se assim amplamente na economia mercantil,

ocupando principalmente aqueles “setores de atividade nos quais a intensidade capitalística

permanecia fraca” (LAVILLE, 2000, p.532),  e as organizações mutualistas são quase que

integralmente incorporadas à economia não- mercantil praticada pelo Estado. Essa dinâmica

organizacional reflete, portanto, do ponto de vista interno, a própria mudança no perfil dos

quadros que a constituem: os militantes políticos,  embalados pelos ideais de um vigoroso

movimento  operário,  pouco  a  pouco  são  substituídos  por  profissionais  de  forte  caráter

tecnoburocrático,  cuja presença passa a  ser  hegemônica nessas organizações.  A dimensão

técnica ou funcional da organização passa então a primar sobre seu projeto político.

A perspectiva de uma economia  solidária  desaparece assim num primeiro  e longo

momento, assistindo-se ao desenvolvimento, no seu lugar, de uma economia social que se

torna altamente institucionalizada ao longo do século XX – seu papel praticamente se limita

àquele de uma espécie de apêndice do aparelho do Estado.  As organizações da chamada

economia social, hoje, na França, por exemplo, como alguns grandes bancos, hospitais, ditos

cooperativas ou organizações mutualistas, representam grandes estruturas tecnoburocráticas

que dificilmente se distinguem, na sua dinâmica de funcionamento, de uma empresa privada

ou pública.

Economia solidária e economia social remetem, hoje, portanto, como ilustra o caso

francês, a dois universos distintos de experiências. O termo economia social serve, inclusive,
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para  designar,  de  um  ponto  de  vista  jurídico,  o  universo  constituído  por  quatro  tipos

organizacionais fundamentais: as cooperativas, as organizações mutualistas, as fundações e

algumas formas de associação de grande porte. É justamente em relação às características

atuais assumidas pela economia social que vem se demarcar a noção de economia solidária,

pela afirmação da dimensão política na sua ação. O que leva a defini-las como experiências

que  se  apóiam  sobre  o  desenvolvimento  de  atividades  econômicas  para  a  realização  de

objetivos sociais, concorrendo ainda para a afirmação de ideais de cidadania. Para Laville

(1999), isso implica um processo de democratização da economia a partir de engajamentos

cidadãos. A economia solidária pode ser vista assim como um movimento de renovação e de

reatualização (histórica) da economia social. 

Enquadra-se, para o alcance dos objetivos propostos neste trabalho, as cooperativas e

as mutuais de crédito como pertencentes à Economia Social, tendo em vista o conceito de

Andion (2001). Segundo a autora, no grupo das organizações da Economia Social encaixam-

se as organizações que possuem uma mesma forma de regulação com base na troca mercantil,

aproximando-se mais da esfera do Mercado. Essas organizações têm como função a produção

de bens e serviços, visando responder às necessidades dos seus membros. Elas têm fins de

lucro, mas este lucro é redistribuído entre os seus membros proporcionalmente as suas cotas

do capital social. (ANDION, 2001). Deixa-se, assim, de lado as mutuais de crédito e passa-se

a trabalhar, apenas, com as cooperativas neste trabalho.

2.1 ECONOMIA SOCIAL

Criou-se no Brasil uma estranha separação entre economistas formais, que tratam de

coisas  “sérias”,  como a  taxa  de  juros,  câmbio,  investimentos,  e  cientistas  sociais,  que  se

preocupam com a tragédia social e se concentram em denunciar o drama das crianças, dos

pobres, dos excluídos.

Uns se preocupam com a taxa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), e outros

trazem o  band-aid para as vítimas do processo. Já é tempo de se rever essa esquizofrenia.

Entre o cinismo pragmático e o idealismo ingênuo, já é tempo de se construir as pontes.

Poderia-se deixar as coisas evoluir e aguardar que a estabilidade macroeconômica nos

traga “naturalmente”, por assim dizer, mais empresas, mais investimentos, logo empregos e

salários,  e com isso pagaria-se o “resto”, o social.  Encontra-se nessa posição muita gente
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simplesmente inconsciente e ignorante da dimensão do drama que se avoluma, e que vira as

costas para a explosão da criminalidade, o aumento do desemprego, a desorientação dramática

da juventude, a fome, a corrupção política e empresarial, a perda generalizada de valores.

Mas encontra-se também nessa zona de indiferença pessoas profundamente imbuídas

de simplificações ideológicas, que defendem absurdos crescentes como fazendo parte de uma

lógica inevitável-liberalista seria mais correto do que liberais - e nos levam na realidade a um

extremismo que assusta: são os que explicam que a miséria é triste, mas inevitável, e que

ajudar os dois terços de excluídos da nossa sociedade constitui “paternalismo”, que a explosão

de violência que esta tornando as nossas vidas cada dia mais impossível se deve aos “maus

elementos”. Seria preciso construir mais cadeias, reduzir a idade de responsabilidade criminal,

construir mais viadutos para os carros, mais piscinões para segurar a água da chuva, mais

hospitais para enfrentar a doença e assim por diante. Patéticos construtores de muletas sociais,

que se recusam a ver a evidência: o sistema é estruturalmente falho.

O problema vai mais longe. Na boa análise de Anthony Giddens, a visão conservadora

do mundo está ruindo, pois a dimensão de valores que de certa forma justificava a injustiça

social e o lucro desenfreado - a pátria, a família, a propriedade, o esforço individual, a moral

no sentido mais tradicional - está sendo corroída justamente pelo mecanismo - o mercado -

que  devia  viabilizá-la.  É o  liberalismo na  sua  versão moderna,  com poderosas  pirâmides

multinacionais  de  poder,  que  está  diluindo  a  nação,  enchendo as  ruas  e  as  televisões  de

vulgaridade comercial, substituindo a moral pelo “faça tudo por dinheiro”, desarticulando a

família,  generalizando  a  criminal  idade  e  a  corrupção,  criando  um  clima  de  vale-tudo

desagregador. A âncora dos valores conservadores, o mercado, voltou-se contra o seu criador,

e  na  sua  dimensão  global  e  totalitária  devora  o  que  aparece  pelo  caminho.  É  patética  a

declaração de Raymond Barre, um dos expoentes do liberalismo europeu: “não podemos mais

deixar a economia mais as mãos de um bando de irresponsáveis de 30 anos que só pensam em

dinheiro”. Não se tratava justamente disso, de que o egoísmo de cada um surgiria a felicidade

geral? Da respeitável  ainda que freqüentemente hipócrita ideologia conservadora restou que

os  americanos  exprimem  de  maneira  tão  sintética:  fast  money,  fast  womem,  fast  food...

(DOWBOR; KISZTAJN, 2001, p. 18).

Não se trata aqui de denúncias superficiais. É o próprio edifício filosófico que deu

origem  ao  liberalismo,  com  o  utilitarismo  de  Bentham,  de  Stuart  Mill  e  outros,  tão
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profundamente enraizados ainda nas cabeças dos norte-americanos e dos seus seguidores pelo

mundo, que está ruindo.

As  megaempresas  que  surgem  nesse  fim  de  século  ultrapassaram  amplamente  a

dimensão de unidades microeconômicas de produção, e passaram a se arvorar em construtoras

do  sistema  macrossocial,  e  o  resultado  é  calamitoso.  A  empresa  constitui  um  excelente

organizador  de  produção,  e  o  mercado  como  um dos  reguladores  da  economia  deve  ser

incorporado no nosso universo de valores. Mas a sociedade de mercado é desastrosa. Não se

trata de destruir a empresa, mas de repensar o universo no qual ela se insere.

O relatório de United Conference on Trade and Development (Untcad) de 1997 traz

uma  análise  precisa:  nas  últimas  três  décadas,  a  concentração  de  renda  aumentou

dramaticamente no planeta. Desequilibrando profundamente a relação entre lucros e salários.

No entanto, esses lucros mais elevados não estão levando a maiores investimentos: cada vez

mais são desviados para atividades de intermediação especulativa, particularmente na área das

finanças. O resultado prático é que temos mais injustiças econômicas e, por sua vez, mais

estagnação: a taxa de crescimento da economia do planeta baixou de uma média geral de 4%

nos anos de 1970, para 3% nos anos 1980, e 2% nos anos de 1990. (DOWBOR; KISZTAJN,

2001, p. 19).

Essa articulação perversa é muito importante. Apesar de todos criticarem as injustiças

econômicas, ficam na cabeça formando um tipo de limbo semiconsciente, a visão de que no

final o lucro dos ricos bem ou mal se transformavam em investimentos, logo em empresas,

empregos e salários, que em última instância significariam mais bem-estar. De certa forma, a

desigualdade e os  dramas  sociais  seriam um mal  necessário de um processo no conjunto

positivo e, em última instância (e a longo prazo), gerador de prosperidade. É esse tipo de

“pacto” que está hoje desfeito. Na análise da Unctad, “é essa associação de aumento de lucros

com investimentos  estagnados,  desemprego crescente e  salários  em queda que constitui  a

verdadeira causa de preocupação.” (DOWBOR; KISZTAJN, 2001, p. 19)

Os atingidos não são apenas os pobres, mas todo o sistema produtivo. Um balanço do

Lê Monde Diplomatique mostra como a Peugeot, com 140 mil funcionários, ficou feliz com

os lucros de 330 milhões de dólares conseguidos no primeiro semestre de 1998. Mas como se

compara esse resultado positivo com os lucros do setor de negociação de divisas do Citybank,

onde 320 operadores geraram um lucro de 500 milhões de dólares no primeiro semestre de
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1997?  Entre  as  vantagens  de  ser  especulador  ou  produtor,  a  dúvida  já  não  existe.  É

interessante encontrar no  Financial Times este comentário de Martin Wolf: “o que está em

jogo é a legitimidade da economia capitalista mundial.” (DOWBOR; KISZTAJN, 2001, p.

19)

O  que  está  se  tornando  evidente  já  numa  visão  estreita  de  crítica  sistemática

anticapitalista, mas de bom senso econômico e social, é que um sistema que sabe produzir

mas não sabe distribuir simplesmente não é suficiente. Sobretudo se, ainda por cima, joga

milhões no desemprego, dilapida o meio ambiente e remunera mais os especuladores de que

os produtores.

Não é aqui o lugar de listar os dramas que se avolumam: não é a toa que tivemos, pela

primeira  vez  na  história  da  humanidade,  e  concentrados  numa  década,  gigantescos  foros

mundiais  para  avaliar  o  esgotamento  ambiental  do  planeta  (Rio,  1992),  o  escândalo  dos

direitos humanos (Viena, 1993), a explosão demográfica (Cairo, 1994), os dramas sociais hoje

insustentáveis  (Copenhage,  1995),  a  tragédia  da  mulher  presa  na  engrenagem  das

transformações  econômicas  e  da  desestruturação  familiar  (Pequim,  1995),  o  êxodo  rural

planetário  que  está  gerando cidades  explosivas  no planeta  (Istambul,  1996).  O Realtório

sobre o desenvolvimento humano, das Nações Unidas, qualifica de obscenas as fortunas de

pouco mais de quatrocentas pessoas no mundo, que dispõem de mais riqueza pessoal do que a

metade mais pobre da humanidade. Essa concentração de renda é considerada tão vergonhosa

como a escravidão e o colonialismo, sem lugar numa sociedade colonizada.

O debate sobre as culpas e sobre quem tinha razão continuará sem dúvida a alimentar

as novas discussões, pois a atração do passado é poderosa. Mas a verdade é que a própria

realidade  mudou.  A  construção  de  alternativas  envolve  um  leque  de  alianças  sociais

evidentemente  mais  amplo  do  que  conceito  de  classes  redentoras,  burguesa  para  uns,

proletária  para  outros,  que  dominou  no  século  XX.  É  significativo  que  a  última  cúpula

mundial,  mais  discreta do que as citadas acima,  organizada pela Unctad (Lyon, 1998),  já

trabalhava o tema das parcerias para o desenvolvimento,  reunindo formalmente governos,

empresas e organizações da sociedade civil, na busca de novas articulações.

Terceira via? Já há candidatos para se apropriar dos eventuais benefícios políticos da

idéia, tentando capitalizar o que ainda não existe. Mas não é isso que deve impedir que se veja

uma realidade cada vez mais patente, o mundo que está sendo construído não está contido nos
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estreitos  limites  teóricos  que  o  século  XIX  definiu,  e  que  se  utiliza  de  maneira  tão

simplificadora para o século XX, o estatismo comunista e o liberalismo capitalista.

2.1.1 O que é viável economicamente deve ser socialmente e vice-versa

As  simplificações  são  sempre  atraentes,  sobretudo  numa  fase  de  transformações

complexas  e  aceleradas  da  sociedade.  Basta  dizer  que  estamos  evoluindo para  a  era  dos

serviços?  O conceito,  para  sua própria  generalidade,  tende hoje  mais  a  confundir  do que

ajudar. É fácil dizer que nos Estados Unidos a agricultura ocupa 2,5% da mão-de-obra. Tal

avaliação é possível  porque se reduziu a atividade agrícola à  lavra da terra.  O agricultor

americano,  hoje,  se  apóia  em serviços  de  análise  de  solos,  em serviços  de  inseminação

artificial,  em serviços de calagem, serviços  de silagem, serviços meteorológicos  e  outros.

Deixou de  haver  agricultura,  ou a  agricultura  passou a  funcionar  de  outra  forma? (SEN,

2000).

Da mesma maneira, poderíamos dizer que a secretária ou o engenheiro que trabalham

na  fabrica  não  estão  na  indústria,  estão  na  área  de  serviços.  Que  sentido  teria  isso?  Na

realidade,  trata-se  em  grande  parte  de  uma  transformação  do  conteúdo  das  atividades

produtivas, e não do desaparecimento dessas atividades em proveito de uma nebulosa área de

“serviços”.

Não é um terceiro setor que esta surgindo, um terciário. De certa forma, é um conjunto

das atividades humanas que está sendo transformado, ao incorporar mais tecnologias, mais

conhecimento e mais trabalho indireto. Adquirem maior conteúdo de pesquisa, de concepção,

de planejamento e de organização tanto as atividades produtivas como as atividades ligadas às

infra-estruturas econômicas, à intermediação comercial e financeira, e aos serviços sociais. É

a dimensão de conhecimento do conjunto das nossas atividades de reprodução social que esta

se avolumando.

A  sociedade  realmente  existente  continua  com  necessidades  prosaicas,  de  casas,

sapatos, arroz e feijão, que devem ser asseguradas pelas atividades de sempre, ainda que de

forma diferente. As atividades produtivas, sem duvida, continuam essenciais, mas não contem

em si mesmas as condições do seu sucesso. Para que milhões de unidades empresariais da

agricultura,  da  indústria,  da  construção  sejam  produtivas,  temos  que  assegurar,  além  da

própria organização do tecido produtivo e do progresso de gestão empresarial, sólidas infra-

estruturas  de  transporte,  energia,  telecomunicações,  bem  como  água  e  saneamento,  as
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chamadas  redes  de  infra-estrutura,  sem  as  quais  as  empresas  enfrentam  custos  externos

insustentáveis e se tornam não competitivas. (SEN, 2000).

Será demais lembrar que se conseguiu encalacrar as cidades com transporte individual,

o  mais  caro,  desleixando  o  transporte  coletivo  que  é  dominante  em  qualquer  país

desenvolvido? Será inocente em termos de racionalidade da sociedade em seu conjunto o fato

de  termos  optado  por  transporte  rodoviário  de  carga,  em vez  do  transporte  rodoviário  e

hidroviário? Quanto custa em gastos de saúde e desconforto o fato de muitos domicílios do

país não terem acesso a um saneamento adequado?

O setor produtivo precisa, portanto, de infra-estrutura adequada para que a economia

no seu conjunto funcione. Mas precisa também de um bom sistema de financiamento e de

comercializações, para que os processos de trocas possam fluir de forma ágil: esses serviços

de intermediação, no nosso caso, tornaram-se um fim em si mesmo, drenado o essencial da

riqueza,  constituindo-se  mais  propriamente  em  atravessadores  de  que  em  intermediários,

esterilizando a poupança do país.

Nem  a  área  produtiva,  nem  as  redes  de  infra-estruturas,  nem  os  serviços  de

intermediação funcionarão de maneira adequada se não houver investimentos no ser humano,

na sua formação, saúde, cultura, lazer e informação. Em outros termos, a dimensão social do

desenvolvimento deixa de ser um “complemento”, uma dimensão humanitária de certa forma

externa aos processos econômicos centrais, para se tornar um componente essencial. (SEN,

2000, p. 196).

Não  há  nada  de  novo,  naturalmente,  em  se  afirmar  que,  para  o  funcionamento

adequado  da  área  empresarial  produtiva,  são  necessárias  amplas  redes  de  infra-estrutura,

serviços eficientes de intermediação e um forte desenvolvimento da área social. O que há de

diferente  é  a  nova importância  relativa da dimensão social  do nosso desenvolvimento.  A

saúde, para ser viável, tem de ser preventiva, permear todo o tecido social e atingir toda a

população.   A  educação  no  Brasil  envolve  hoje,  entre  alunos  e  professores,  mais  de  30

milhões de pessoas.  A cultura tornou-se um dos setores mais importantes no conjunto de

atividades econômicas e sociais.

A dimensão e a importância da área social mudaram qualitativamente, exigindo novos

equilíbrios nas prioridades da sociedade e reequilíbrio das várias áreas do desenvolvimento
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passou a depender das articulações sociais mais complexas, que obrigam a deixar de lado as

simplificações estatísticas ou liberais.
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2.1.2 Qual o lugar do social?

O principal fator econômico dos Estados Unidos é hoje a saúde, com 14% do PIB.

Mais  ou  menos  no  mesmo  nível,  está  a  chamada  entertainment  industry,  a  indústria  do

entretenimento, que pertence essencialmente à área cultural. A educação também assumiu, se

somarmos a educação formal, a formação nas empresas, a explosão dos cursos de atualização

tecnológica (da informática à inseminação artificial) e outros, dimensões que tornaram um

gigante tanto em termos de recursos envolvidos como do emprego. A formação de adultos

atinge  hoje  nos  Estados  Unidos  uma massa  que  não imaginaríamos  há  uma década:  “Os

números  são estonteantes.  Enquanto apenas 23 milhões  de americanos  tomavam parte  de

programas de educação de adultos em 1984, de acordo com o National Center for Educational

Statistics,  o número tinha chegado a 76 milhões em 1995, e segundo certos prognósticos

poderia ultrapassar 100 milhões em 2004.” (DOWBOR; KISZTAJN, 2001, p. 19).

A saúde já não é mais um complemento em que pessoas com preocupações sociais

vêm colocar um band-aid nas feridas das vitimas do progresso, como a cultura já não é o

verniz chique de uma pessoa com dinheiro. A área social, hoje, é o negócio. A transformação

é profunda. No decorrer de meio século, passou-se de uma visão filantrópica, de generosidade

assistencial  de  caridade,  de  um  tipo  de  bálsamo  tranqüilizador  para  as  consciências

capitalistas, para a compreensão de que a área social se tornou essencial para as próprias

atividades  econômicas.  Essa  mudança  profunda  de  enfoque  foi  positiva.  As  áreas

empresariais, com suporte de numerosos estudos do banco mundial, passaram a entender que

não se trata de simples cosmética social, mas das indispensáveis para a própria produtividade

empresarial. É a visão que leva, em muitos países, as próprias empresas a dar forte sustento

político ao ensino público universal, a sistemas de saúde abrangentes e eficientes e assim por

diante.

Uma coisa é reconhecer que a área social é indispensável para o bom andamento das

atividades produtivas. Outra coisa é colocar a área a serviço das empresas. Nesse sentido,

estamos assistindo uma segunda mudança importante, que podemos constatar, por exemplo,

nos Relatórios sobre Desenvolvimento Humano das Nações Unidas; pensando bem, uma vida

com saúde, educação, cultura, lazer, informação é exatamente o que queremos. Em outros

termos, o enfoque correto não é o de que devemos melhorar a educação porque as empresas

irão  funcionar  melhor;  a  educação,  o  lazer,  a  saúde  constituem os  objetivos  últimos  da
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sociedade,  e  não  um  mero  instrumento  de  desenvolvimento  empresarial.  A  atividade

econômica é um meio, o bem-estar social é o fim.

A mudança de enfoque contribuiu para nos dar um choque de realismo.  Enquanto

colocávamos  as atividades produtivas  no centro,  na  visão do banco mundial,  centrada no

produto  interno  bruto,  podíamos  nos  vangloriar  de  sermos  a  oitava  ou  nona  economia

mundial. Quando olhamos o Brasil pelo prisma da qualidade de vida, nos critérios definidos

nos  Índices  de  Desenvolvimento  Humano  das  Nações  Unidas,  o  nosso  lugar  no  ranking

planetário é 79. (DOWBOR; KISZTAJN, 2001).

De certa forma, aparecem claramente duas idéias-chave: primeira, a área social tornou-

se central para o desenvolvimento em qualquer parte do planeta. Segunda, os resultados nessa

área constituem o principal critério de avaliação da política de desenvolvimento em geral. No

que se refere ao Brasil, constatou-se que, desse ponto de vista, atingiu-se um desequilíbrio

dramático entre as dimensões produtivas e a dimensão social.

Não se trata, portanto - para sair do trágico impasse que vive o país - de atrair mais

Renault para produzir mais carros, com tecnologias mais avançadas, e com algumas centenas

de empregos. Trata-se de pensar e organizar o reequilíbrio social. Esse, sim, abrirá o espaço

real para o desenvolvimento. Trata-se de inverter a equação.

2.1.3 O social: um setor ou uma dimensão?

Colocar  o  desenvolvimento  social  e  a  qualidade  de  vida  como  objetivos,  como

finalidades  mais  amplas  da sociedade,  têm repercussões profundas,  uma vez que o social

deixa de ser apenas um setor de atividades, para se tornar uma dimensão de todas as nossas

atividades.

Quando um grande produtor de soja nos afirma que é a capaz de suprir as nossas

necessidades  agrícolas  em geral,  visualiza  dezenas  de  milhares  de  hectares  de  plantações

numa ponta e consumidores felizes na outra. Em outra visão, essa opção representa êxodo

rural, famílias sem empregos penduradas nas periferias urbanas, gigantescos custos humanos

e enormes custos financeiros relativos à segurança, saúde, outros, além de um fluxo de renda

insuficiente para consumir o produto.

34



Existe outra opção, que é, por exemplo, a da criação de cinturões verdes em torno das

regiões  urbanas.  Quem  viajou  pela  Europa  lembrará  as  milhares  de  pequenas  unidades

agrícolas  em  torno  das  cidades,  assegurando  abastecimento  em  produtos  hortícolas,

promovendo o lazer divertido e produtivo de fim de semana, contribuindo para absorver a

mão-de-obra, abrindo oportunidades à terceira idade e assim por diante.

Podem-se citar centenas de opções desse tipo entre a produtividade da macroempresa e

o bem estar social. Não há dúvida de que, na ponta do lápis, mil hectares de tomate permitirão

uma produção a custo unitário mais baixo.

È a lógica macroeconômica. No entanto, se somarem-se os custos do êxodo rural, do

desemprego, da criminalidade, da poluição química, dos desequilíbrios políticos gerados pela

presença de megapoderes econômicos, não há duvida que a sociedade como um todo terá uma

produtividade menor. Em outros termos, a melhor produtividade social não é a que resulta da

simples maximização e soma das produtividades microeconômicas.

Não se trata de finezas teóricas. Milhares de empresas poluem os rios. Os empresários

e  os  seus  economistas  explicam  que  jogar  os  dejetos  no  rio  é  mais  barato,  que  os

ambientalistas  são  uns  exagerados,  que  a  produtividade  e  competitividade  são  mais

importantes,  pois  asseguram  mais  empregos,  e,  em última  instância,  mais  bem-estar  via

salários. No entanto, o dinheiro economizado pelas empresas, ao não se equiparem para a

proteção do meio ambiente, resulta em rios poluídos. Estes, por sua vez, geram doenças e

enormes gastos em saúde curativa, além de perda de lazer e prejuízo de outras atividades

como pesca ou turismo. Pagando com os nossos impostos, as prefeituras terão de proceder à

recuperação da água poluída, com custos dezenas de vezes superiores ao que teria sido o custo

da  prevenção.  O  resultado  prático  é  uma  sociedade  que  perde  dinheiro,  alem de  perder

qualidade de vida.

Em visita  a  um supermercado em Toronto,  pode-se  encontrar  uma sala  repleta  de

livros.  Trata-se,  pois,  de  uma  sessão  de  biblioteca  municipal,  que  funciona  dentro  do

supermercado.  A lógica é simples:  quando uma pessoa vai  fazer  compras,  aproveita  para

pegar  um  livro  para  a  semana,  devolvendo  o  da  semana  anterior.  Em  termos

microeconômicos, de faturamento, não há duvida de que o supermercado preferia ter uma

seção de cremes de beleza. Mas em termos de qualidade de vida e de cidadania, ter essa
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facilidade  de  acesso  aos  livros,  poder  folheá-los  com as  crianças,  gerando  interesse  pela

cultura, aumenta indiscutivelmente a produtividade social.

A essência do enfoque é que não se trata de optar pelo supermercado ou pelo livro,

pelo interesse  econômico ou pelo social:  trata-se de articulá-los.  Em numerosos países,  a

articulação desses interesses foi incorporada nas práticas correntes de gestão da sociedade, na

chamada governança. 

Ao apresentar  no Brasil  a  discussão escandinava  sobre  a  reforma do Estado,  Ove

Pedersen  explica:  é  minha  asserção  que  os  países  escandinavos  estão  crescentemente

assumindo o caráter de uma economia negociada. Uma parte essencial, e inclusive crescente,

da  alocação  de  recursos  produtivos,  bem  como  a  (re)distribuição  do  produto,  não  é

determinada nem no mercado, nem através de tomadas de decisão autônomas das autoridades

públicas. Em vez disso, o processo de tomada de decisão é conduzido através de negociações

institucionalizadas  entre  os  agentes  interessados  relevantes,  que  chegam  a  decisões

vinculantes tipicamente sobre a base de imperativos discursivos, políticos ou morais, mas do

que sobre a base de ameaças e incentivos econômicos. (DOWBOR; KISZTAJN, 2001).

Em outros termos, buscam-se inteligentemente, entre os diversos atores econômicos e

sociais  interessados,  as  soluções  negociadas  que  permitirão  maximizar  o  interesse  social,

econômico e ambiental. Quem olha a Suécia, país pequeno, congelado sete meses por ano,

com  todas  as  dificuldades  econômicas  que  isso  implica,  deve-se  perguntar  a  razão  da

simultânea prosperidade econômica e qualidade de vida. A razão reside, em grande parte, no

fato de se zelar não só pelo capital da empresa, mas crescentemente pelo capital social do

país.

No Canadá, as pessoas se acostumaram a lavar, para dar um exemplo, a latinha da

massa de tomate que utilizaram e a depositá-la em recipiente adequado. É o chamado lixo

limpo, conceito que já está penetrando em várias cidades brasileiras. Se multiplicarmos, para

dar um exemplo, cinco pequenas ações ambientais desse tipo por dia, pelo menos 30 milhões

que conta a população do Canadá, teremos 150 milhões de ações ambientais por dia.

Em São Paulo, o programa de reciclagem foi cancelado por Paulo Maluf, pois não é

economicamente viável. O raciocínio é correto do ponto de vista microeconômico, alimenta

os raciocínios do seu colega Roberto Campos: custa mais a reciclagem doméstica do que o

valor de venda do produto reciclado. No Canadá, no entanto, uma vez generalizada a atitude,
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ou a cultura, do não-desperdício, constatou-se que o lixo orgânico que sobra é muito pouco. A

prefeitura de Toronto forneceu latas de lixo padronizadas e herméticas para esse tipo de lixo.

Como é pouco e está vedado, não provocando possível mudar o recolhimento do lixo de

diário para semanal. Isso significa evidentemente que uma redução dramática dos custos de

limpeza da cidade. A mudança cultural e a correspondente mudança da forma de organização

das atividades provocam assim uma grande melhoria da produtividade social.

É fácil dizer que se trata de sociedades ricas, onde há cultura e espaço para atividades

do gênero. Mas podemos inverter o raciocínio. A sociedade do Canadá é muito menos rica do

que a dos Estados Unidos e, no entanto, a qualidade de vida muito superior. Vendo por outro

ângulo, podemos nos perguntar: o Canadá consegue promover esse tipo de iniciativas porque

é rico ou se tornou rico por optar pelos caminhos socialmente mais produtivos? É muito

impressionante ver a que ponto a cultura do bom senso econômico e social, que poderíamos

chamar de capital social, gera economias e racionalidades em cadeia: as escolas abrem à noite

e aos fins de semana as suas instalações esportivas para a vizinhança, o que aumenta a infra-

estrutura de lazer disponível, com vários impactos conhecidos em termos de saúde, contenção

de droga e assim por diante. A disponibilidade de lazer social reduz, por exemplo, o absurdo

de famílias ricas construírem piscinas individuais, que passam por mais de 90% do tempo sem

uso, com grande custo e produtividade quase nula.

Não é o caso de multiplicar exemplos de uma tendência que já se tornou evidente no

plano internacional.  O que isso implica em termos de melhoria da gestão social,  é que o

avanço social não significa necessariamente destinar por lei uma maior parcela de recursos

para  a  educação.  Significa  também  incorporar  nas  decisões  empresariais,  ministeriais,

comunitárias ou individuais as diversas dimensões e os diversos impactos que cada ação pode

ter em termos de qualidade de vida. Além de uma área - com os seus setores evidentes como

saúde, educação, habitação, lazer, cultura, informação, esporte -, o social constitui, portanto,

também uma dimensão de  todas  as  outras  atividades,  uma forma de fazer  indústria,  uma

forma de pensar desenvolvimento urbano, uma forma de tratar rios, uma forma de organizar o

comércio.

O conceito microeconômico de produtividade só consegue provar a sua superioridade

ao  isolar  o  impacto  lucro  de  uma  unidade  produtiva,  do  conjunto  das  externalidades,  do

impacto  social  gerado.  A  cada  parque  que  fecha  para  abrigar  um  supermercado  ou  um

estacionamento, temos maiores lucros em termos empresariais, e maior prejuízo em termos
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econômicos, pelos custos adicionais gerados para a sociedade, além da perda de qualidade de

vida, que afinal é o objetivo mais amplo.

A opção  liberal  centrada  no  lucro  imediato  da  unidade  empresarial  não  é  apenas

socialmente injusta: é economicamente ilógica. É natural que uma sociedade perplexa anti o

ritmo  das  mudanças,  assustada  com  o  desemprego,  angustiada  com  a  violência  busque

soluções simples. A grande simplificação ideológica do liberalismo representa nesse sentido o

extremismo  ideológico  simétrico  do  que  foram  as  grandes  simplificações  da  esquerda

estadista. (DOWBOR; KISZTAJN, 2001).

Com  todo  o  peso  das  heranças  extremas  do  século  XX,  tem-se  que  aprender  a

construir sistemas mais complexos, em que a palavra- chave não é a opção, mas a articulação

Em termos práticos, tem-se que aprender a construir uma sociedade economicamente viável,

socialmente e ambientalmente sustentável. E tem-se que fazer articulando estado e empresa

no quadro de uma sociedade cível organizada. A palavra chave, uma vez mais, não é a opção

entre  um ou outro;  é  a  articulação do conjunto.  Esta  articulação pode ser  conseguida no

momento em que compreendermos melhor o papel da territorialidade e o lugar ocupado pelos

atores e instituições sociais nestes novos espaços. Deve-se lutar, assim, para que predomine o

sentimento de coletividade e não o de individualidade nos espaços sociais.

2.1.4 A territorialidade econômica e as cooperativas

Ao avaliar as implicações espaciais decorrentes da presença das cooperativas e das

trades na organização e desenvolvimento do espaço regional a partir da década de 1970, deve-

se levar em consideração a pertinência e representatividade de cada caso em discussão. Ao

mesmo tempo  em que  essa  territorialidade,  a  partir  do  processo econômico,  produz  uma

dinâmica regional calcada na estrutura produtiva, resulta ainda em mudanças na paisagem do

local.  Tais  mudanças ocorrem exemplarmente  a partir  da inserção das cooperativas  e das

trades  no  cenário  regional.  A  questão  que  se  coloca  é  se  há  uma  disputa  territorial

significativa  entre  essas  empresas  que  vai  além  da  competição  mercadológica?  Ao

caracterizar o atual quadro regional das cadeias produtivas, esse fato pode ser sinalizado.

As transformações ocorridas no espaço nas últimas décadas resultam de um processo

de aprofundamento das relações capitalistas. Cada vez mais, os encadeamentos inter-setoriais

permeiam  as  atividades  tanto  urbanas  quanto  rurais.  Considerando  que,  os  processos
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econômicos  e  a  economia  capitalista  como  um todo,  são  responsáveis  pela  produção  do

espaço que articula os objetos das relações sociais e de trabalho na reprodução do capital, o

espaço constitui sua funcionalidade na divisão social e territorial do trabalho.

Assim, a produção do espaço é produção de objetos que articulam e organizam, em

suas  funções  específicas,  intercâmbios  sociais  que  envolvem o  trabalho  e  a  produção.  O

espaço seria,  neste caso, a  materialidade e a  mediação entre os sistemas de produção, de

controle e reprodução do trabalho em sua dimensão técnica e material. (GODOY, 2004).

Nesse sentido, a produção econômica (e reprodução do espaço capitalista) tem uma

abrangência geral, não podendo ser consideradas formas de acumulação distintas as que se

encontram no âmbito rural e urbano. Com a agricultura transformada em um empreendimento

totalmente capitalista, as atividades agropecuárias passam a ser uma área como qualquer outra

para aplicação do capital,  devendo o investimento auferir  a lucratividade média. (LOPES,

1981).

Numa visão geográfica, as empresas cooperativas podem ser entendidas como agentes

de  transformação  espacial,  na  medida  em  que  atuam  em  determinadas  áreas  de  forma

regionalizada, estabelecem também uma parcela de divisão do trabalho, colaborando para o

arranjo  territorial  (local  e  regional)  e  para  a  definição (temporal)  de  uma certa  dinâmica

social, que resulta em uma ação no espaço. 

A cada divisão do trabalho, muda o uso do território em virtude dos tipos de produção

e das formas como se exercem as diversas instâncias de produção, exigindo novos objetos

geográficos (casas, silos etc.) e atribuindo valores novos aos objetos preexistentes. (SANTOS,

1997b).

Do  mesmo  modo,  grandes  grupos  empresariais  internacionais  caracterizam-se  por

conformar um direcionamento (externo) das atividades produtivas regionais. Sendo o objeto

da  ciência  geográfica  o  espaço  produzido  num  determinado  território  e  esse  resulta  de

diversas determinações que compõem a totalidade também chamada de paisagem, esse espaço

é produzido e organizado nas relações capitalistas da mesma maneira que pelos outros agentes

econômicos. A noção territorial abarca elementos teóricos que interagem conceitualmente e,

na prática, essa idéia (da territorialização na produção do espaço enquanto totalidade) pode

ser aplicada a uma visão mais aberta acerca do verdadeiro significado geográfico da análise,

que muitas vezes é  mero estudo econômico.  Como afirma Storper  (1994),  essa  dimensão
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(territorial)  deveria  ser  observada  mesmo  nas  políticas  de  desenvolvimento.  Se  o

desenvolvimento de centros industriais e territoriais é um elemento necessário da participação

bem-sucedida  na  economia  global,  então,  precisa-se  desenvolver  uma  nova  sabedoria

convencional nos círculos de políticas de desenvolvimento. A dimensão territorial - tanto no

sentido de  região como no de  nação -  e,  combinada,  a  idéia  de  espaço econômico  deve

constituir os elementos centrais dessa sabedoria. (STORPER, 1994).

Ainda que haja  um predomínio  de um raciocínio economicista  quando se  trata  da

visualização  de  um  espaço  na  forma  de  paisagem,  onde  uma  visão  marxista  enxergaria

simplesmente como algo estático, a materialização de um instante da paisagem (como em

Milton Santos, 1997a), ou ainda o trabalho morto, coloca-se aqui uma proposição mais ampla.

O espaço, mesmo que dominado e produzido por fatores econômicos, encontra reflexos que

lhe  escapam,  como  na  constituição  de  uma  paisagem  influenciada  por  aspectos  físico-

ambientais.

Mesmo considerando uma abordagem dialética, não exatamente marxista, como em

Demo (1987, p. 85), uma visão dialética “histórico-estrutural” compartilhando elementos do

marxismo,  pode  contribuir  enormemente  para  esclarecer  as  contradições  da  realidade

estudada, ou seja, o espaço resultante do processo de produção capitalista sendo refletido na

paisagem rural  e  urbana.  O território,  que é  historicamente  construído,  manifesta  os  seus

componentes sócio-econômicos.

2.1.4.1 Transformação na paisagem e espaço rural 

Processos de ordem econômica afetam diretamente os aspectos visíveis da paisagem

além dos  próprios  processos  naturais  combinados  no  interior  da  mesma.  Assim  como  a

produção econômica conforma uma organização espacial específica, a paisagem possui uma

organização onde elementos naturais (como clima, solo, vegetação, hidrologia etc.) e fatores

humanos encontram-se em permanente contato e interação. No espaço agrário, essa interação

fica mais evidente e visível, pois as atividades não apenas usam da paisagem enquanto suporte

físico ou territorial, mas dependem dos elementos naturais presentes na mesma como recurso

vital.

Na  produção  agrícola,  a  exploração  dos  recursos  se  processa  no  uso do  potencial

ecológico pela  exploração  biológica.  Ao  analisar  o  papel  das  cooperativas  e  das  grandes
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trades na organização do espaço regional, como agentes ativos (na produção agropecuária e

agroindustrial), constata-se que fatores de ordem econômica atuam como elemento antrópico

decisivo na combinação que resulta na definição de uma paisagem rural característica. 

Na  discussão  sócio-econômica,  entende-se  que  as  cooperativas  funcionariam,

teoricamente, ao mesmo tempo como empresa e como entidade social, que unem uma relação

de  interesses  recíprocos,  representando  ideais  coletivistas  dos  associados  (BERNARDO,

1998). E o conjunto destas representa um segmento importante no contexto econômico. A

configuração  agrária  brasileira  caracterizada  por  um  intenso  processo  de  modernização,

acompanhado por inúmeras transformações relacionadas à articulação, cada vez maior, entre a

agricultura  e  a  indústria  a  partir  do  final  da  década  de  1960,  através  de  encadeamentos

intersetoriais, estabelece um ritmo ao sistema econômico, que teve de ser perseguido pelas

cooperativas para sua própria sobrevivência.

As  cooperativas  constituem  um  elemento  de  fundamental  importância  para  a

compreensão do processo histórico de modernização e consolidação do capital no campo e na

zona urbana. Cabe agora avaliar o impacto nessa ação, a partir da participação de grandes

empresas de capital internacional (como as trades), bem como o posicionamento do Estado

em relação ao fato.

A ampliação da divisão do trabalho e do intercâmbio gera a aceleração do movimento

e mudanças mais rápidas na forma e no conteúdo. As diferenças entre lugares que eram antes

devida  a  uma  relação direta  entre  sociedade local  e  o  espaço local,  hoje  apresenta  outra

configuração,  já  que  se  dão  como resultados  das  relações  entre  um lugar  dado  e  fatores

longínquos, vetores provindos de outros lugares, relações globais das quais o lugar é suporte.

(SANTOS, 1997a).

As  chamadas  trades  representariam  a  materialização  das  relações  externas  como

determinantes  na  configuração  e  no  direcionamento  das  atividades  produtivas.  Por

conseguinte, as mesmas estariam vinculadas a um sistema de decisões que é internacional e

global. Empresas cooperativas e as trades também assumem papel de forma, função, estrutura

e processo na reprodução das relações sociais  de produção.  A materialização dos objetos

construídos  na  paisagem  (por  exemplo,  a  estrutura  de  armazenagem  e  beneficiamento)

constituiria as formas concretizadas no espaço, o arranjo territorial. A existência de uma rede
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de  circulação  e  de  um  fluxo  da  produção  agropecuária  e  agroindustrial  representaria  os

processos e as funções nas interações dentro do espaço. 

Estariam  as  grandes  empresas  multinacionais  que  atuam  no  campo,  denominadas

trades,  bem  como  as  empresas  que  se  apresentam  como  cooperativas  agroindustriais,

vinculadas à lógica global de uma agricultura científica em detrimento da pequena produção?

Esse é um ponto a ser refletido. Nas áreas onde essa agricultura científica globalizada se

instala,  verifica-se  uma  importante  demanda  de  bens  científicos  (sementes,  inseticidas,

fertilizantes,  corretivos)  e,  também,  de  assistência  técnica.  Os  produtos  são  escolhidos

segundo uma base mercantil, o que também implica uma estrita obediência aos mandamentos

científicos  e  técnicos.  São  essas  condições  que  regem o  processo  de  plantação,  colheita,

armazenamento,  empacotamento,  transportes  e  comercialização,  levando  à  introdução,

aprofundamento  e  difusão  de  processos  de  racionalização que  se  contagiam mutuamente,

propondo a instalação de sistemismos que atravessam o território e a sociedade, levando com

a racionalização das práticas a uma certa homogeneização. (SANTOS, 2002).

O  estudo  das  grandes  cooperativas  trades  sem  conjunto  representa  uma  tentativa

ousada de compreensão dos resultados da ação desse tipo de empresa no espaço geográfico,

como  agente  dinâmico.  A  discussão  do  desenvolvimento  regional  é  contemplada  nesse

sentido. Ao considerar os aspectos que envolvem a atuação de grandes empresas na busca de

vantagens  comparativas  de  um  espaço  (PASSOS;  MORO,  2003),  o  caráter  geográfico

manifesta-se nas estruturas desses espaços (modelados, remodelados e transformados). Tal

realidade  pode  ser  percebida  numa  visão  que  integra  as  vertentes:  econômica,  social  e

ambiental sob o foco regional.

2.1.4.2 O lugar e as cooperativas 

Em favor das cooperativas formadas a partir do coletivo, traz-se ao debate as idéias de

alguns autores como Holyoake (1857/1907), Karl Polanyi (2000), Peter Spink (2000), Sato &

Esteves (2002), envolvidos direta e indiretamente com a temática do lugar. A temática do

lugar na psicologia social tem sido desenvolvida por Peter Spink (2000) e seu eixo de atenção

é o âmbito das políticas públicas.  Para Spink (2000), a discussão dessa temática justifica-se

na medida que há a ausência de um termo de médio alcance no que se refere ao espaço

existente entre o indivíduo e o Estado sem o qual, conforme Spink (2000), a discussão entre
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um e outro se torna de caráter meramente ideológico. Argumentando a favor do lugar como

noção de médio alcance,  essa  temática  pode conformar-se  como um lugar  povoado,  cujo

caráter intersubjetivo dá o seu sentido de pertencimento, onde se dão as lutas para a inclusão

no  mundo  vivido  (SPINK,  2000).  Ainda,  no  lugar,  entrecruzam-se  o  nacional  e  o

internacional, o particular e o universal, constituindo assim uma unidade analítica que não

privilegia um centro, como outro termo, o local, que implica necessariamente o que lhe é mais

amplo.

Ao adotar uma postura sócio-histórica, mas não se reduzindo a ela, o autor deriva a

sociedade  civil  a  partir  da  noção  de  lugar,  contexto  amplo  e  marcado  por  disputas.  Há,

segundo  ele,  três  versões  circulantes  sobre  a  sociedade  civil:  (a)  a  que  se  inspira  no

liberalismo escocês, (b) a marxista e a (c) que se automobiliza. A primeira se caracteriza por

ser o protesto dos incluídos. Seus integrantes consideravam-se o contrapeso necessário ao

Estado. A segunda, a marxista, envolve a questão da luta contra o poder do Estado em um

jogo onde a  soma é  sempre  zero.  A terceira,  a  que  se  automobiliza,  caracteriza-se  pelas

associações, famílias ou esferas públicas que, regulamentadas pela lei, ocupam os espaços da

sociedade civil.

As  iniciativas  cooperativistas  podem  conformar-se  segundo  essas  três  versões  da

sociedade civil. O cooperativismo, aclamado como solução para a crise do desemprego por

políticos  e  cientistas  das  mais  diferenciadas  tendências  políticas  (desde  Paulo  Maluf  até

Aluízio Mercadante), configura-se como o protesto dos incluídos. A iniciativa da economia

solidária conforma-se na segunda versão. Salienta-se, porém, como afirma Évora (1996), que

as cooperativas são criadas ou não a partir de agrupamentos já formados, na sua luta diária

pela  sobrevivência.  A  efetivação  das  cooperativas,  portanto,  é  o  efeito  ou  não  de  uma

condição já estabelecida, denominada anteriormente de lugar.

Em relação à iniciativa de Rochdale, Spink (2000) menciona que alguns operários se

reuniram a fim de discutir como poderiam melhorar suas condições de vida após uma greve

fracassada.  É  interessante,  contudo,  perceber  como  uma  iniciativa  da  sociedade  civil  é

cooptada pela sociedade política e pela sociedade econômica. Um exemplo disso foram os

perueiros, que depois de conseguirem abrir seu espaço de atuação em um processo bastante

conflituoso  com  a  prefeitura  (SP),  foram  posteriormente  arregimentados  por  ela,  com  o

propósito de atuarem no chamado subsistemas locais ou os ramais secundários das linhas de

ônibus.  Se  antes  a  organização  dos  serviços  era  de  sua  responsabilidade,  após  a

regulamentação  ficaram  subordinados  ao  poder  público,  seguindo  suas  padronizações
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técnicas. Outro exemplo, dessa vez referente à cooptação pelas empresas da construção civil,

foram as cooperativas habitacionais. Originalmente criadas pelos sindicatos dos metalúrgicos

do ABC no final  da década de 1970, em meados da década de 1990 elas começam a se

proliferar, pois as construtoras, percebendo seu grande sucesso nas vendas, começam a criá-

las para si mesmas. 

Havia  ocorrido  quatro  anos  antes,  quando  outros  sugeriam  a  emigração  para  os

Estados Unidos. Uns seguiram um ou outro caminho, porém, à medida que teve consenso foi

a criação de uma cooperativa. Cada um dos vinte e oito tecelões semanalmente depositavam a

modesta  quantia  de  dois  pences  para  fundá-la.  Aproximadamente  depois  de  um  ano,

inauguraram a cooperativa de Rochdale em Toad Lane.

Por  vezes,  o  ativista  inglês  utiliza  da  ironia  para  descrever  a  relação  entre  os

cooperados e os habitantes da região. Após abrirem timidamente suas portas, alguns meninos

trabalhadores, os doffers, que trocavam as bobinas de fios vazias por outras cheias, riam da

modesta loja. Escarneciam dos parcos arranjos de aveia e manteiga, ventilando suas opiniões

em voz alta, além de que urinavam com impertinência ridícula nos cantos externos da loja.

Entretanto, após duas gerações, crescendo bem alimentados e bem vestidos por artigos

da  cooperativa,  muitos  dos  doffers  estavam a  ela  integrados.  Com o  passar  dos  anos,  a

cooperativa transformou-se em um ponto de encontro social no vilarejo. Nos sábados à noite,

muitos operários humildes, que antes não teriam dinheiro suficiente, iam para lá comprar seus

mantimentos no seu próprio mercado. Por essa hora, não apenas a loja funcionava, como

também a sapataria, o açougue, a biblioteca, com cerca de duzentos livros, um produto caro

na época. Com os altos excedentes da cooperativa, a abundância tornava-se comum entre eles:

maridos que nunca souberam o que é  não possuir  dívidas  e  pobres esposas  que,  durante

quarenta  anos,  nunca  possuíram  seis  pences  em  seus  bolsos,  agora  possuíam  dinheiro

suficiente para construir suas casas e iam toda semana para seu próprio mercado com moedas

tinindo em seus bolsos. (HOLYOAKE, 1907).

Holyoake (1907) especula que a cooperativa não teria êxito em cidades como Londres

ou Liverpool onde a vida agitada com suas inúmeras atrações culturais afastariam as pessoas

da ação em conjunto. Do contrário, se existiam pessoas dispostas a agir em Rochdale, nada as

impediriam.
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A noção  de  lugar  pode  ser  inferida  mais  tardiamente  na  narrativa  de  Paul  Singer

(1998) acerca do declínio das cooperativas de consumo vinculadas à Aliança Cooperativa

Internacional  (ACI),  ocorrido  a  partir  do  início  do  século  XX.  Conforme  o  autor,  a

popularização  do  automóvel  que  permitia  ao  cooperado  realizar  suas  compras  em

estabelecimentos mais longínquos e a invenção da empresa capitalista de venda a varejo, o

supermercado, cujos produtos se auto-vendiam através de suas embalagens, tornaram mais

impessoais  as  relações  entre  os  cooperados.  Aliás,  a  própria  expansão  do  mercado  auto-

regulado ao longo do tempo, testemunhada pelos pioneiros no século XIX, nas palavras de

Peter Spink, “deslugareificou” as regiões onde se tornou hegemônico. Essa noção pode ser

encontrada com maiores detalhes no livro de Karl Polanyi (2000), citado por Paul Singer, “A

grande  transformação”,  na  qual  o  autor  através  de  estudos  antropológicos,  econômicos  e

históricos defende a idéia de que a tese do mercado auto-regulado é a utopia liberal que deu

certo.

Segundo  Polanyi  (2000),  após  a  derrota  de  Napoleão  em  1815,  o  mercado  auto-

regulado foi se constituindo como uma matriz comum, que regula não apenas o padrão-ouro,

mas também os Estados liberais, o mercado interno de cada país e o equilíbrio de poder entre

eles. Porém, à medida que o mercado auto-regulado se expandia pelo mundo, Polanyi (2000)

constata que a noção de lucro substituiu a de sobrevivência e a noção de mercadoria a de

trabalho humano. Tais substituições, cujo papel legitimador coube aos pensadores liberais,

deslugareificou os lugares,  onde os saberes  eram hegemônicos,  como pode ser  inferido a

partir do declínio das cooperativas de consumo na Europa. 

A  noção  de  Polanyi  (2000),  de  que  mercado  auto-regulado  e  vínculos  sociais  se

excluem mutuamente, pode ser examinada no texto de Sato & Esteves (2002), “Autogestão:

possibilidades  e  ambigüidades de um processo organizativo peculiar.”  Segue,  abaixo,  um

resumo elaborado a  partir  de  algumas ocasiões-problemas  enfrentadas  pelas  cooperativas.

Como expostas  pelos  autores,  elas  bem demonstram de que maneira,  no tempo curto,  as

cooperativas vinculadas à economia solidária estão interagindo com o mercado auto-regulado:

uma cooperativa industrial  reinveste  constantemente  as sobras líquidas  na cooperativa em

vista do seu crescimento. Esse investimento amplia o capital social da cooperativa, mas fica

indivisível aos sócios cooperados.

Estabelece-se  uma  situação  contraditória  entre  a  autogestão  do  grupo,  que  decide

investir as sobras no capital social da empresa e a heterogestão jurídica do grupo, que cria um
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patrimônio não divisível  individualmente;  na assembléia  geral  ocorre um impasse:  devem

ajustar o patrimônio do capital social da cooperativa ou mantê-lo como está? Caso optem pela

primeira opção, efetivam o objetivo acima, aumentando o valor da cota-parte dos cooperados.

Mas não apenas aumentam o valor deles, como também dos que acaso desejem integrar na

cooperativa, dificultando o acesso; os cooperados decidem pela primeira opção e aumentam

periodicamente o capital social da cooperativa e as cotas-partes de cada um. Assim, ano após

ano, cresce o valor que uma pessoa deve possuir a fim de entrar na cooperativa.

Outro  impasse  ocorre  quando  um grande  contrato  é  fechado  necessitando,  assim,

arregimentar um grande número de pessoas. A dúvida que surge é o que fazer? Diminuir o

valor da cota-parte para possibilitar a entrada de outros cooperados? Essa medida levaria para

a primeira questão, pois a medida diminuiria o investimento no capital social. Do contrário,

não  diminuindo  o  valor  da  cota-parte,  a  opção  seria  contratar  empregados;  porém,  a

cooperativa  deixaria  de  ser  autogestionária;  Outra  cooperativa  industrial  decide  comprar

maquinário para aumentar a produção de um determinado artigo com alta probabilidade de

retorno financeiro. Consegue emprestar dinheiro de uma agência de crédito que, por sua vez,

também empresta para outras empresas privadas pelas mesmas razões. Quando a produção é

implementada com as novas máquinas surge uma questão: as concorrentes dispõem de um

produto similar com um custo menor, haja vista que o salário bruto pago pelas empresas é

cerca de 30% menor em relação às retiradas da cooperativa. Em relação a esse problema, a

única solução da cooperativa é a diminuição da retirada. Percebe-se, outra vez, a heterogestão

do mercado sobre a autogestão da cooperativa. Outra cooperativa industrial, oriunda de uma

empresa capitalista após processo falimentar, possui uma organização de cargos composta por

várias faixas de remuneração. Como o plano de cargos e remuneração é transparente, como

convém a uma cooperativa, e as decisões tomadas por votações em assembléia, os novatos

pedem que a remuneração seja equânime. O impasse levantado pelos últimos é este: se isto é

uma  cooperativa,  em que  existe  igualdade  política  não  deveria  existir  também igualdade

econômica? Os veteranos são contrários ao aumento, pois entendem que alguns trabalhos são

mais importantes e exigem maiores responsabilidades que outros, além de que, os maiores

salários são justificados na medida em que mantém profissionais mais qualificados.

Segundo Sato e Esteves (2002),  frente a  essas  situações-problemas,  os cooperados

chegam a soluções surpreendentes. Está claro que esse resultado não seria alcançado se antes

a cooperativa não se conformasse num lugar,  ainda que eles utilizem o termo grupo para
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apontar a historicidade de agrupamentos de trabalhadores que se reuniram para efetivar o

empreendimento. Assim, em favor dos saberes dos próprios cooperados e em detrimento dos

saberes técnicos e burocráticos, as cooperativas tornaram-se lugares onde as soluções, citadas

abaixo, são debatidas não apenas nos espaços formais,  como reuniões e assembléias, mas

também nos informais, como os encontros nas horas de folga e os cafés: existem exemplos de

cooperativas em que as retiradas se dão em função das necessidades dos sócios, mensuradas

pelas  condições  socioeconômicas  de  suas  famílias;  outras  permitem licenças  remuneradas

quando  não  há  trabalho  para  todos;  outros  subvertem  o  mercado  oferecendo  serviços  e

produtos a preços inferiores aos comumente praticados; outras criam gigantescos sistemas de

seguridade social para que sócios, em situações de dificuldades, tenham todo apoio possível

da cooperativa; outras organizam os horários de trabalho em função das demais atividades dos

cooperados; outras promovem festas para agregar e conquistar os familiares e conhecidos dos

cooperados para o projeto da cooperativa; outras lutam por subsídios para sua atuação diante

de parcelas da sociedade excluídas da possibilidade de pagar por seus serviços, defendem o

direito ao trabalho de atender toda a população e assim por diante. (SATO; ESTEVES, 2002).

A  noção  de  que  se  deva  privilegiar  os  processos  organizativos  mais  relacionais,

vinculados à cultura local nas cooperativas e de caráter menos burocrático, a fim de que elas

se tornem autogestionárias, pode ser também percebida na pesquisa de Évora (1996), na Ilha

de Santiago, Cabo Verde. Segundo a autora, deve-se considerar a diferença entre a concepção

oficial  e  o  saber  local,  pois  o  último  mostrou  ser  mais  determinante  na  efetivação  dos

empreendimentos: a permanência de formas anteriores de comportamento social evidencia a

influência de fatores de ordem cultural, dos sistemas de valores e da atividade do sujeito que

se mostraram muito mais determinantes das condutas do que as pressões da nova situação e as

condições  objetivas  pela  inserção  de  instrumentos  associados  a  uma  proposta  de

transformação  do  meio  sócio-econômico  e  de  mudança  social.  Ao  invés  da  prática  do

cooperativismo modificar as formas anteriores dos indivíduos se organizarem para garantir a

sobrevivência, verifica-se que a proposta revolucionária é que se integra ao sistema anterior

de representações sem que estas se modifiquem nos seus elementos centrais.

Seguindo a linha de argumentação construída, justifica-se, pois, a introdução da noção

de  lugar  na  efetivação  cotidiana  das  cooperativas,  posto  que  seja  uma  das  condições

determinantes para que o coletivo de trabalhadores se auto-organize na forma de cooperativas,

contribuindo assim para que se cumpra a meta autogestionária de Paul Singer (1998). 
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Acredita-se ser  válida esta  introdução,  pois,  apesar  da relação de exclusão entre o

mercado auto-regulado e de lugar como exposto por Karl Polanyi (2000) e Sato & Esteves

(2002),  as  tendências  atuais,  a  tradicionalista  e  a  economia  solidária,  não  questionam  a

centralidade do mercado auto-regulado. Assim, se a economia solidária defende a criação de

um mercado paralelo,  a fim de proteger os empreendimentos nascentes do mercado auto-

regulado,  os  tradicionalistas  chegam  mesmo  a  apontar  a  necessidade  de  inserção  do

cooperativismo no mercado auto-regulado.  Essa posição tradicionalista  está  implícita,  por

exemplo,  nas  declarações  de  alguns  congressos  internacionais.  O  Congresso  Nacional

Cooperativo organizado pelo Conacoop (Conselho Nacional de Cooperativas) de Costa Rica,

realizado  em 1981,  declarou  que  se  deve  superar  a  colocação  rochdaleana  romântica  da

cooperativa como instrumento de defesa dos mais  débeis  atores  econômicos,  posição que

conduz a uma ação marginal e limitada.

Sobre as possibilidades de efetivação das cooperativas no cotidiano: uma aproximação

construcionista em direção ao exterior, como qualquer outra empresa econômica, respeitando

internamente os princípios cooperativistas segundo sua concepção atual. (PINHO, 1982).

Nas  declarações  do  Primeiro  Congresso  Colombo-Venezuelano  de  Integração

Cooperativa,  ocorrido em 1978,  encontra-se a  seguinte afirmação:  em todos os cursos  de

cooperativismo não se faz outra coisa senão exaltar o exemplo de Rochdale como algo digno

de  imitação.  Mas  não  puderam  dizer  como  terminou  a  experiência  dos  Pioneiros.  Não

acabaram eles exercendo exploração idêntica à das sociedades capitalistas e cartéis por volta

de 1862? (PINHO, 1982).

2.2 COOPERATIVISMO

O  cooperativismo  tem  suas  raízes  fincadas  no  início  dos  anos  da  nossa  era.  O

exemplo  mais  remoto  conhecido  de  associações  mútuas  e  cooperativas  é  encontrado  na

Palestina, o tratado BAVÁ CAMÁ, parte do Talmud Babilônico, é a descrição da vida do

povo hebreu entre  os  anos  356  a  426  de  nossa  era.  Por  eles  se  verifica  a  existência  de

associação de mutualidade entre caravanas de mercadores para o seguro do gado asinino.

(SANTOS, 2005).

A  existência  de  associações  cooperativas  industriais  floresceu  na  Comarca  do

Império Babilônico, que era banhado pelos rios Tigre e o Eufrates. No famoso CÓDIGO DE
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HAMURABI, há formas que caracterizam no comércio e na indústria babilônicas a existência

de organização de caráter cooperativo.

As cooperativas hodiernas na prática têm surgido depois da revolução industrial por

associações voluntárias de grupos com necessidades comuns. No ano de 1834, um grupo de

trabalhadores  fundou  em  Paris  a  primeira  cooperativa  operária  de  produção  chamada

Association Chrétienne des Bijoutiers en Doré. Outras manifestações históricas são apontadas

pelo  autor  como  liames  do  cooperativismo,  entre  elas:  F.  W.  Raiffeisen,  prefeito  de

Heddensdorf, em Renania, observando a agiotagem contra os camponeses, funda em 1864 a

primeira cooperativa de crédito. A primeira cooperativa agrícola surgiu em 1882 através de

um grupo de camponeses que resolveram se associar para desenvolver a produção em comum

do leite e tornar-se pecuaristas, objetivando enfrentar, assim, a vantagem competitiva do trigo

americano. A célebre “Rochdale Society of Equitable Pionneers”,  primeira cooperativa de

consumo, foi fundada por 28 tecelões de Rochdale, subúrbio de Manchester na Inglaterra, em

1844. Esta iniciativa solidária estabeleceu um conjunto de princípios que, de um modo geral

fundamentam até os dias atuais o movimento cooperativista em todo mundo. São eles: adesão

livre de qualquer pessoa, gestão democrática a ser exercida pelos próprios trabalhadores, juros

módicos  do  capital  social,  distribuição  de  sobras  entre  os  cooperados  na  proporção  das

transações  realizadas,  neutralidade  social,  política  e  religiosa,  colaboração  entre  as

cooperativas e formação de um fundo de educação. 

Robert  Owen  (1771  –  1882)  é  um dos  fundadores  do  cooperativismo  industrial

juntamente com Charles Fourier (1772 – 1837). Owen, industrial britânico, instituiu várias

comunidades no México, Inglaterra e Estados Unidos sob a égide de associações do tipo

cooperativo na tentativa de suprir  os desequilíbrios entre a  produção e o consumo.  Estas

comunidades não tiveram sucesso, sobrevivendo apenas a grande fábrica de fios de algodão

de New Lamark (Escócia), que Owen transformou em colônia–modelo cuja base está pautada

na participação dos trabalhadores na gestão e nos lucros.

Fourier criou uma associação com objetivo agrícola, o falanstério, cuja constituição é

livre. Incentiva capitalistas, proprietários e trabalhadores a colocar em sociedade suas terras,

seus capitais, seu trabalho. Formando a associação voluntária dos três fatores de produção.

Este  precursor  do  cooperativismo  de  produção  industrial  fundamenta  a  transformação  da

sociedade em um sistema associado de produção e consumo.
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O cooperativismo no Brasil nasceu dentro de correntes migratórias, iniciando através

do segmento do consumo e, quase no mesmo momento, do crédito. Estes dois segmentos

dominaram os primeiros 35 anos do século XX. Com a assunção de Getúlio Vargas em 1930,

e principalmente depois da implantação do Estado Novo em 1937, o governo federal tinha

como objetivo maior  um projeto de urbanização do país,  com a  implantação de algumas

indústrias de base, produção de petróleo e a criação de uma legislação social ampla. Esta

política iria claramente produzir insatisfação no meio rural, onde os barões do café, do leite,

da cana-de-açúcar e outros menores teriam condições de criar percalços ou mesmo impedir a

ação governamental. Por conta disso, no período de 1937 a 1945, o governo fez verdadeiras

derramas  de  dinheiro  com  o  objetivo  de  criar  Cooperativas  no  meio  rural.  Grandes

Cooperativas de Cafeicultores, de produção de leite, de açúcar, etc. Foram criadas no país. Os

produtores da área rural, no entanto, não recebiam essas benesses do governo como uma ação

que lhes proporcionassem vantagens capazes de fazê-los tirar melhor proveito daquilo que

produziam. Julgavam simplesmente que aquilo era coisa do governo e, portanto, era preciso

tirar o melhor proveito pessoal, se possível através de atos ilícitos. Paralelo a isto, expandia-se

o cooperativismo urbano através do crédito e do consumo. Mas pela falta de cultura e de

escolaridade, esses segmentos não buscavam alargar a sua atuação nem através da criação de

muitas  cooperativas  singulares  (Cooperativa  singular  é  aquela  constituída  pelo  número

mínimo  de  20  (vinte)  pessoas  físicas,  sendo  excepcionalmente  permitida  a  admissão  de

pessoas jurídicas que tenham por objeto as mesmas ou correlatas atividades econômicas das

pessoas físicas ou,  ainda,  aquelas  sem fins lucrativos)  numa grande área geográfica,  nem

através da verticalização com a criação de Cooperativas Centrais (Cooperativas Centrais ou

Federações  de  cooperativas  são  aquelas  constituídas  de,  no  mínimo,  3  (três)  singulares,

podendo excepcionalmente admitir associados individuais). A falta de participação do corpo

social conduzia a uma não-renovação dos dirigentes, assumindo estes, na maioria das vezes, a

condição absurda de “donos da cooperativa”.

O  segmento  do  cooperativismo  de  produção  industrial  brasileiro  teve  início  no

transcorrer dos primeiros anos da década de 80 com o declínio da indústria algodoeira, a qual

tivera seu início desde os anos 40. No período de 1975/ 1981, a fibra natural do algodão

começa a ser substituída pela fibra sintética, cuja matéria-prima é o petróleo, gerando um

processo  falimentar  da  indústria  têxtil.  No  entanto,  observa-se  que  a  reestruturação  do

segmento de beneficiamento de algodão no Nordeste, e principalmente no Rio Grande do

Norte, se deu através de solução cooperativa.
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A primeira experiência brasileira surgiu em João Pessoa. Em 1980, uma empresa de

fiação  de  algodão  foi  adquirida  por  uma  Cooperativa  Central  de  produtores  de  algodão

daquele Estado. Dois anos depois, essa empresa cerrava suas portas com a demissão de todos

os trabalhadores. Estes se rebelaram e juntos com as lideranças sindicais e familiares forçaram

as  autoridades  do  Estado  da  Paraíba  a  comprar  as  ações  daquela  empresa  que  eram  de

propriedade da Cooperativa Central, revendendo-as aos trabalhadores. E estes liquidaram com

a Sociedade Anônima, criando uma cooperativa de Produção Industrial para produzir fios de

algodão. Três anos depois, esses trabalhadores adquiriram alguns pequenos teares e passaram

a produzir o saco de fio de algodão. Alcançaram a produção de 1.000.000 (um milhão) de

sacos  por  mês.  Ao  assumir  o  governo  em  15  de  março  de  1990,  uma  das  primeiras

providências  de  Fernando  Collor,  além  da  extinção  do  Banco  Nacional  de  Crédito

Cooperativo  (BNCC),  foi  tornar,  sem  efeito,  as  medidas  implantadas  pelo  Ministério  da

Agricultura quase um século antes, sobre a obrigatoriedade da embalagem do açúcar e da

farinha  de  trigo,  através  do  uso  do  saco  de  fio  de  algodão  para  esse  fim.  Com  a

democratização do uso do saco plástico, que custava na época apenas 60% do valor do saco

de fio de algodão, em apenas 24 horas a cooperativa teve todos as pedidos de fornecimento de

sacos  cancelados.  E  a  nova  demanda  que  surgia,  o  fornecimento  a  supermercados,  não

passava de 15.000 mil unidades por mês. Em decorrência disto, a cooperativa teve que fechar

as suas portas.

A segunda experiência brasileira surgiu em 1982 com a idéia dos operários,  que

pertenciam então à falida Indústria SITEX S/A, situada na cidade do Natal, transformarem a

fábrica em uma associação cooperativa, denominada Cooperativa Mista dos Têxteis do Estado

do Rio  Grande do Norte  (COMTERN).  Decorreu isto  porque a  falida  empresa  pagou as

indenizações trabalhistas com seus ativos permanentes (teares, máquinas, etc.). Assim, dava-

se, então, o primeiro passo na luta para recriar o trabalho e abrir fendas no sistema capitalista.

2.2.1 O Estado de Bem-Estar Social e o movimento cooperativista

As drásticas  mudanças  observadas  no  mundo  do  trabalho,  nos  rumos  do “welfare

state”, na formação dos blocos econômicos, e nas demandas econômico-produtivas revelam,

em última  instância,  as  novas  formas  de  inclusão  e  exclusão  produtiva  na  arena  global,

redefinindo, no movimento cooperativo, os seus limites e estabelecendo novas correlações de

força entre os diversos agentes.
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De tal  contexto,  duas vertentes de análise se destacam nas discussões atuais sobre

cooperativismo: uma que recai na criação de uma nova ética societária, pautada em novas

solidariedades e  sociabilidades,  para  responder  à  crise  do  welfare  state,  e  uma outra  que

enfatiza  questões  como  competitividade,  capitalização  e  novos  estilos  de  governança

requeridos pela globalização da economia.

Na primeira, observa-se um componente utópico que move o cooperativismo desde a

sua  origem  e  que  gira  em  torno  da  relação  entre  trabalho,  cooperação  e  solidariedade,

alimentando  o  sonho  de  proclamação  de  uma  nova  sociedade  pautada  em  formas  mais

solidárias de convivência.

Tal  perspectiva  de  análise,  que  privilegia  os  valores  democráticos  e  identifica  a

empresa cooperativa como um fórum de politização de questões mais amplas da sociedade –

como desemprego e exclusão social, políticas públicas, desenvolvimento regional, segurança

alimentar,  adoção  de  tecnologias  e  sustentabilidade  –  encontra  respaldo  no  conceito  de

economia social. Características que definem o caráter de “empresa humana” da cooperativa,

fonte de auto-ajuda e solidariedade, capaz de estimular a formação de um mercado solidário e

de resolver os problemas de injustiça social. (IRION, 1997).

Tais análises apóiam-se na idéia de que, através do fortalecimento de coletividades

locais, seja possível a formação de uma cidadania ativa capaz de estabelecer um novo contrato

social englobando as organizações da sociedade civil, o Estado e o mercado de forma que

juntos possam ser capazes de atender às necessidades crescentes da população. Em todas elas

há uma forte valoração das dimensões não materiais da vida social. (PIRES, 2003).

Na segunda vertente de análise presente nos estudos sobre cooperativismo, sobressai

um modelo de organização de empresas que tem como pano de fundo as transformações

econômico-produtivas expressas nas práticas de reestruturação produtiva e flexibilização do

trabalho. Nesse caso, discute-se que a sobrevivência das organizações econômicas – sejam

elas empresas cooperativas ou empresas capitalistas – depende das estratégias usadas para

responder aos desafios da acirrada competição que tem lugar na economia globalizada. No

caso das cooperativas, torna-se cada vez mais freqüente a adoção de alianças estratégicas,

fusões e aquisições de empresas, parcerias e conquista de novos mercados, fazendo com que

os  seus  procedimentos  se  assemelhem,  cada  vez  mais,  aqueles  adotados  pelas  empresas

capitalistas.  São,  todas  essas,  especificidades  relacionadas  a  estilos  de  governança  e
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estratégias de capitalização. Governança entendida sob o ponto de vista de consórcios entre

distintos setores e da utilização de instrumentos financeiros e de capitalização das empresas

capaz de, ao mesmo tempo, minimizar custos e otimizar recursos. (BIALOSKORSKI, 1998a

e1998b).

As  cooperativas  agrícolas  são  exemplos  de  empresas  que  precisam  adequar  sua

capacidade  produtiva,  comercial  e  financeira  para  enfrentar  a  concorrência  das  grandes

firmas. A análise dessas cooperativas permite que se contemple a rede dos atores envolvidos,

as formas de articulação local/global e as especificidades relacionadas a estilos de governança

e estratégias de capitalização.

De todo modo, o sucesso ou insucesso das práticas cooperativas está permanentemente

associado à sua capacidade de adequação permanente às transformações produtivas, o que

requer agilidade nas respostas aos requisitos globais. 

As  duas  tendências  de  análise  –  aquela  que  destaca  a  importância  de  práticas

democráticas e aquela que enfatiza a importância da capitalização e da competitividade – vão

se deparar com uma mesma preocupação: a identidade cooperativa. A questão da identidade

cooperativa  está  intimamente  relacionada  aos  rumos  dos  valores  e  princípios  do

cooperativismo no atual  ambiente  econômico.  O fato  é  que  a  uniformização das  práticas

comerciais  e  financeiras  entre  as  empresas  cooperativas  e  não  cooperativas  como  uma

conseqüência  da  globalização  da  economia  vem  se  constituindo  um  ponto  recorrente  na

literatura.  Há  quem  argumente  que  alguns  princípios  irão  desaparecer  enquanto  outros

tenderão  a  ser  reinventados.  São,  portanto,  preocupações  que  vêm  motivando,

permanentemente,  uma revisitação dos  princípios  cooperativos  ou as  suas  regras  de  ouro

inspiradas pelos Pioneiros de Rochdale em 1844. (DIJK, 1997).

A  conciliação  entre  filosofia  cooperativa  e  racionalidade  capitalista  constitui  a

principal  fonte  de  tensão  vivenciada  na  empresa  cooperativa  e,  ao  mesmo  tempo,  o  seu

principal desafio. Seguir o modelo cooperativo, dentro dos preceitos e valores mais rigorosos

que  regem a  prática  capitalista,  mantendo-se  ao  mesmo  tempo  na  liderança  de  mercado,

traduz-se  em um esforço  incessante  de  se  mover  a  partir  de  práticas  criativas  e  eficazes

capazes de atender, ao mesmo tempo, os membros no interior da cooperativa e os clientes

capitalistas nacionais e internacionais. Com efeito, a pluralidade de estratégias utilizadas pelas

cooperativas lhes confere um caráter renovador, demonstrando a capacidade que têm de se
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adequarem  às  mais  variadas  circunstâncias  históricas  (PIRES,  2003).  Como  já  foi  dito

anteriormente, “os valores econômicos e/ou sociais do cooperativismo permeiam as práticas,

se  (re)atualizando  permanentemente,  contribuindo  para  dinamizá-lo  na  sua  dimensão  de

práxis e projeto.” (PIRES, 2003, p. 73).

Até  que  ponto  é  possível  corresponder  às  demandas  próprias  da  globalização

compatibilizando-as com a identidade do movimento, constitui, portanto, a grande indagação

do momento.  Ressalte-se, no entanto, que foi justamente a crise do Estado de Bem-Estar

Social,  do  Welfare  State,  que  contribuiu  para  o  agravamento  da  pauperização  da  classe

operária e o conseqüente repensar do movimento cooperativista. Desta forma, pensar em algo

que  seja  viável  economicamente  e  socialmente  é  o  grande  desafio  da  sociedade

contemporânea.  

2.2.2 O contexto social e econômico do surgimento do movimento cooperativista

Todas as iniciativas de cooperação existentes antes do século XVIII caracterizavam-se

por uma cooperação informal e assistemática, como as formas de ajuda mútua existentes entre

a população rural de vários países. Apenas algumas experiências de exploração coletiva rural,

levadas a efeito por grupos religiosos, as “guildas de comerciantes” e as “corporações de

ofício” da Idade Média e do início da Idade Moderna, junto à escassa população urbana de

então, revestiam-se de um caráter mais formal. A cooperação mais sistemática, que se daria

dentro de certos parâmetros axiológicos e metodológicos, com a pretensão de instaurar um

novo  sistema  econômico  e  social  fundado  na  cooperação,  teria  lugar  apenas  a  partir  da

segunda metade do século XVIII. Esse novo modelo conceitual foi construído e aperfeiçoado

na vivência concreta e inspirado nas orientações e doutrinas defendidas pelos “precursores do

cooperativismo” que se situam desde meados do século XVIII até a fundação da cooperativa

matriz de Rochdale, em 1844, na Inglaterra. 

Para Schneider (2003, p. 33-34):

tanto  os  movimentos  como  as  pessoas  que  anteciparam experiências  ou
idéias  assumidas  depois  pelos  pioneiros  de  Rochdale  responderam  aos
muitos problemas gerados pela Revolução Industrial para a classe operária e
para  o  campesinato.  A sociedade  anterior  ao  processo  de  transformação
industrial  fora  uma  sociedade  relativamente  estável  na  desigualdade
econômica  e  social,  cujas  estruturas  cristalizadas  começaram  a  sofrer
profundas transformações de toda ordem. Antes cada pessoal tinha o seu
lugar preestabelecido, em cada camada social, segundo a ordem natural ou a
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vontade  divina.  Ninguém ousava  mudar  o  status  quo,  muito  embora  se
constatasse a existência de situações de injustiça, de opressão e de abuso de
autoridade.  As  relações  entre  senhores  e  servos  rurais,  entre  mestres  e
aprendizes  artesanais,  orientava-se  segundo  certos  códigos  de  honra,  de
lealdade  e  de  compromisso  recíproco.  O  processo  produtivo,  durante
séculos,  seguiu  as  mesmas  rotinas,  sem  significativas  inovações
administrativas e tecnológicas. (SCHNEIDER, 2003, p. 33-34). 

A partir de meados do século XVIII, na Inglaterra, o cenário começa a ser modificado.

O processo produtivo passa a ser dinamizado através da substituição progressiva da energia

orgânica  pela  inorgânica  (máquinas  a  vapor,  depois  a  eletricidade),  o  que  promoveu  o

desmantelamento  do  sistema  de  produção  artesanal  realizado  em  pequenas  unidades  de

produção – as oficinas.  O novo modelo  de produção ou em série,  realizado em grandes,

formais e complexas unidades – as fábricas, onde uma grande quantidade de operários passou

a trabalhar sob o mesmo teto e patrão, orientou-se por um processo de crescente divisão social

do trabalho. 

Antes da introdução da energia a vapor, as máquinas das indústrias, especialmente as

de tecelagem, eram movidas à água, o que exigia sua instalação em prédios próximos aos

cursos de água e, portanto, com grande dispersão espacial. Com o advento das máquinas a

vapor,  as  indústrias  se  concentraram  nas  cidades,  provocando  um  rápido  e  caótico

crescimento urbano. Na periferia desses conglomerados, junto às indústrias, multiplicaram-se

os bairros operários onde se amontoaram famílias, na maior promiscuidade e pobreza, com

total carência de obras e infra-estrutura urbana. A maioria dos operários era originária da

região rural, onde seus antepassados, durante séculos, viviam e trabalhavam nas terras dos

nobres senhores rurais. Com o incremento mecânico das indústrias de fiação e tecelagem,

observou-se um aumento da demanda por matéria-prima (lã),  o que motivou os  senhores

rurais  a  expandirem  seus  campos  e  pastagens  para  ovelhas,  forçando  os  camponeses  a

migrarem para as cidades. (SCHNEIDER, 2003). 

Segundo Schneider  (2003),  essa  força  de  trabalho  nova  e  despreparada  enfrentou,

durante um século, as mais cruéis e desumanas condições de vida. Oficialmente proibidos,

nesse  período,  de  se  organizarem  em  associações  para  a  defesa  dos  seus  interesses  de

trabalho, os operários eram geralmente vítimas da mais desapiedada exploração. Era comum

homens e mulheres, mesmo aquelas em estado de gravidez, trabalharem 14 a 15 horas por dia.

Crianças realizavam serviços iguais aos dos adultos, principalmente nas minas de carvão, e,

como eram precariamente alimentadas e pagas, apresentavam elevadas taxas de mortalidade.

Não havia preocupação com medidas higiênicas e sanitárias, seguro contra acidentes, previsão
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de recursos para aposentadoria e provisão de amparo, em casos de doença. Fora das fábricas,

eram  vítimas  de  comerciantes  gananciosos,  que  lhes  vendiam  produtos  deteriorados  e

fraudados nos pesos e nas medidas. 

Esse fenômeno levou à polarização da sociedade em duas classes antagônicas: a dos

capitalistas-proprietários dos meios de produção e a dos proletários-vendedores de sua força

de trabalho, gerando uma relação de aguda oposição e exploração do capital sobre o trabalho.

Essa exploração provocou, por sua vez, uma inusitada concentração de riquezas nas mãos da

minoria capitalista, em prejuízo da pobreza da maioria da população. Se em épocas anteriores

havia desnível, nunca o mesmo chegou a ser tão constante e dramático como no início do

capitalismo industrial.  

Segundo Schneider (2003, p. 35), a partir deste momento:

o capital exerce a hegemonia absoluta sobre os demais fatores de produção,
como detentor exclusivo  das decisões e também dos excedentes gerados na
atividade  econômica,  o  que  armará  o  cenário  para  tensões  e  lutas,
especialmente a luta de classes,  uma das conseqüências fundamentais  do
capitalismo, processo tão analisado e denunciado por Karl Marx. 

Mediante  as  tensões  e  lutas  pelo  controle  dos  fatores  de  produção,  as  classes

exploradas, criadas com a polarização da nova sociedade industrial,  começaram a esboçar

algumas reações. As reações das classes oprimidas foram expressas de modo frontal, através

dos  diversos  movimentos  socialistas  do  século  XIX,  e  de  modo  estratégico,  através  de

boicotes (ludibriando as ordens dos capitalistas) e destruição das máquinas, a exemplo dos

ludistas.

2.2.3 Os socialistas utópicos e as experiências cooperativas

O socialismo utópico, também chamado de socialismo romântico, surge no início do

século XIX e concebe a organização de uma sociedade ideal sem conflitos ou desigualdades.

Os pensadores buscam no Iluminismo e nos ideais da Revolução Francesa os fundamentos de

sua crítica à sociedade capitalista. O inglês Thomas Morus é o precursor, com o livro Utopia,

publicado em 1516, no qual afirma que a propriedade particular é a fonte de toda injustiça

social. 

Os principais representantes dos socialistas utópicos são o inglês Robert Owen, que

defende  a  sociedade  autogerida,  e  os  franceses  Charles  Fourrier,  que  pretende  uma
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organização em que todos vivam harmonicamente, e Saint-Simon, que idealiza o domínio da

ciência sobre uma sociedade sem classes.

No livro intitulado “Utopia”, Thomas Morus (1997) relata que a indigência e a miséria

debilitam a coragem, tornam o povo passivo e retiram dos oprimidos a audácia necessária

para que os mesmos possam se revoltar. Para o autor em questão, o grande equívoco dos

governantes é acreditar que a miséria do povo é uma garantia de segurança e de paz, uma vez

que a verdadeira dignidade consiste em governar sobre homens prósperos e felizes, não sobre

mendigos. Morus destacou-se, também, pelas críticas à propriedade privada e pela valorização

da necessidade de se trabalhar em prol da comunidade e não de interesses particulares. Nesta

perspectiva, Morus (1997, p. 58) escreve:

parece-me que onde existe a propriedade privada, onde todo o mundo avalia
as coisas em relação ao dinheiro,  dificilmente é possível estabelecer  nos
assuntos públicos um regime que seja ao mesmo tempo justo e próspero; a
menos que você considere justo que as melhores coisas caibam às piores
pessoas, ou que julgue bom que todos os bens sejam partilhados por uns
poucos, e mesmo sem que estes estejam inteiramente satisfeitos, enquanto
todos os demais vivem na pior miséria. (MORUS, 1997, p. 58).

E continua Morus (1997, p. 59):

estou portanto convencido de que os recursos só podem ser repartidos com
igualdade  e  justiça,  que  os  negócios  dos  homens  só  podem  ser  bem
administrados,  se  for  suprimida  a  propriedade  privada.  Enquanto  ela
subsistir,  a  parte  mais  numerosa  e  melhor  da  humanidade  carregará  um
pesado e inevitável fardo da miséria e de preocupações. Reconheço que esse
fardo  pode  ser  aliviado  numa  pequena  medida;  mas  suprimi-lo
completamente é impossível.

Morus (1997) considerava que a verdadeira sabedoria estava em retirar vantagens sem

ofender as leis e que trabalhar além das vantagens pessoais em prol da comunidade era um ato

de  piedade.  Neste  sentido,  as  idéias  e  ideais  de  Morus  caminhavam  na  direção  de  uma

sociedade mais justa e igualitária,  conseguida com a abolição da propriedade privada e a

instauração de uma sociedade em que os seus membros trabalhassem visando ao alcance de

objetivos comuns e do conseqüente crescimento coletivo. Reforçando o pensamento de Morus

(1997), os demais representantes do socialismo utópico (Robert Owen,  Charles Fourrier e

Saint-Simon) defenderam a criação de comunidades autogeridas,  a adoção de políticas de

distribuição de  bens,  conforme as  necessidades da população,  e  a  valorização da  ciência,

enquanto instrumento de equacionamento dos problemas de sua época.
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 Registre-se que o pensamento dos socialistas utópicos foi influenciado, também, pelas

obras do iluminista suíço Jean-Jacques Rousseau. A contribuição do iluminista Rousseau é

encontrada nos estudos sobre a origem e fundamentos da desigualdade entre os homens (obra

“Discursos”,  datada  de  1755),  e  a  instituição  de  uma  ordem  social  baseada  na  lei  que

garantisse,  mediante acordo de todos,  a liberdade de cada um. Em sua obra “O Contrato

Social”, publicada em 1762, Rousseau afirma que a vida social devia ser considerada sobre a

base  de  um  contrato  em  que  cada  contratante  condicionaria  sua  liberdade  ao  bem  da

comunidade, procurando proceder sempre de acordo com as aspirações da maioria. As idéias

de  supressão  da  propriedade  privada  e  de  uma  sociedade  sem  classes,  defendidas  pelos

socialistas utópicos, serviram para criar o ideal de uma comunidade onde todos seriam iguais

e teriam os mesmos direitos e deveres perante os seus membros, compartilhando, de forma

igualitária e justa, os bens produzidos por aquela sociedade. Criavam-se, assim, as bases para

o  surgimento  de  uma  sociedade  baseada  na  liberdade  política  e  econômica,  amplamente

preconizada pelos iluministas e perseguida pelos utópicos.       

Sendo assim, num período sombrio do início do capitalismo industrial, as idéias dos

iluministas  quanto  dos  utópicos  estimularam  a  eclosão  das  experiências  cooperativas,

especialmente no setor de consumo da Inglaterra, no setor de produção industrial da França, e

no setor de crédito da Alemanha.

Para  Schneider  (2003),  entre  os  principais  precursores  em  termos  de  idéias  ou

experiências, se situam, no século XVIII, P.C. Plockboy e John Bellets e, no século XIX,

Robert Owen, William King, na Inglaterra, Charles Fourier, Michel Derrion, Philippe Buchez

e Louis Blanc, na França.

2.2.4 Cooperativas de trabalho e produção: uma alternativa para a crise da sociedade

salarial?

O debate  sobre  cooperativismo  de  trabalho  e  produção  no  movimento  operário  e

sindical,  no  final  do  século  XIX,  dividia  aqueles  que  consideravam  suas  possibilidades

revolucionárias  daqueles  que  acreditavam  em  seu  caráter  reformista:  um  passo  para  a

revolução socialista ou uma adesão aos princípios capitalistas? (LIMA, 2004).

Conforme  Lima  (2004),  já  no  final  do  século  XX  e  início  do  XXI,  o  debate  é

redimensionado, tendo em vista o fracasso das experiências socialistas de modelo soviético, a
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impossibilidade  de  eliminação  do  mercado  e  as  transformações  no  perfil  da  classe

trabalhadora. A crise da sociedade salarial ou do modelo fordista, que agregou direitos sociais

à  relação  de  trabalho,  reapresentou  a  necessidade  de  buscar  formas  alternativas  de

organização  do  trabalho  e  de  autonomia  dos  trabalhadores,  diante  do  crescimento  do

desemprego,  da  perda  dos  direitos  sociais  do  período  anterior  e  do  enfraquecimento  do

movimento  sindical.  A  proposta  de  cooperativismo  de  trabalho,  juntamente  com  outras

formas associativas de organização dos trabalhadores, tem sido recuperada a luz dos ideais

dos  socialistas  utópicos,  que  almejavam  a  instauração  de  uma  sociedade  mais  justa  e

igualitária,  onde  todos  tivessem  as  mesmas  oportunidades  e  desfrutassem  de  liberdades

política e econômica.

Ressalte-se, no entanto, que permanece a polêmica sobre a possibilidade efetiva de as

cooperativas se constituírem em avanço na direção da maior democratização do trabalho, pela

autogestão e  posse coletiva  dos meios  de produção,  superando,  assim,  a  subordinação ao

capital.  Para  muitos,  as  cooperativas  são vistas,  também,  como uma forma alternativa de

empresa  capitalista,  na  qual  o  trabalho  autogestionário  termina  por  ser  funcional  pela

flexibilidade que possibilita no uso da força de trabalho, permitindo a redução de custos e o

aumento da competitividade das empresas.

Esse debate  resgata,  em grande parte,  a  tese  da degenerescência  das cooperativas,

desenvolvida por Lima (2004, p. 47), os quais sustentavam que “as democracias de produtores

terminariam por sucumbir às necessidades empresariais e se transformariam em associações

de capitalistas com a incorporação do lucro e a contratação de trabalhadores assalariados”.

Para Lima (2004, p. 47), “as cooperativas desviariam a atenção dos trabalhadores dos desafios

mais  amplos  apresentados  pelo  capitalismo,  fazendo  com  que  aceitassem  os  ditames  do

mercado e permitissem a reificação dos seus interesses, que se voltariam contra os próprios

trabalhadores.”

A preocupação de Lima (2004) é de que o cooperativismo, enquanto alternativa ao

sistema  capitalista,  possa  criar  uma nova  classe  de  explorados.  Exercendo as  funções  de

trabalhadores  e  patrões,  os  cooperados  teriam  que  se  render  aos  ditames  do  mercado  e

acabariam criando um sistema de autoexploração, concebido através da necessidade de se

adaptarem às exigências impostas pelo mercado de produtividade e competitividade. Vale

salientar  que  Marx  também  elogia  o  cooperativismo  como  experiência  salutar  para  os

trabalhadores.
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 Outro problema seria a falta de conhecimento técnico dos cooperados para o exercício

de  suas  atividades,  que  levaria  à  contratação  de  pessoal  técnico,  em  alguns  casos

descompromissados com os princípios do movimento cooperativista, comprometidos com a

lógica do sistema capitalista e, conseqüentemente, com a busca incessante pela redução dos

custos e aumento indiscriminado das margens de rendimentos dos trabalhadores e produtos.
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2.2.5 Tipologia das cooperativas

As cooperativas  baseiam-se no trabalho e não no lucro;  na  ajuda mútua  e não na

concorrência  e  competição;  nos  valores  e  necessidades  humanas  e  não  na  acumulação

individual do dinheiro e na exploração do trabalho de outras mulheres e homens. Para tanto, o

cooperativismo  visa  ao  aprimoramento  do  ser  humano  em  todas  as  suas  dimensões  -,

preocupa-se com a qualidade de seus produtos e serviços, busca o preço justo, preocupa-se

com seu entorno e com o meio ambiente e busca construir uma sociedade mais eqüitativa,

democrática e sustentável.

O cooperativismo é um sistema de cooperação econômica  que pode envolver várias

formas de produção e de trabalho e aparece historicamente junto com o capitalismo, mas se

propõe como uma das maneiras de sua superação. O ideal cooperativista se disseminou pelo

mundo  e  atua  em  todos  os  setores  da  economia.  É  reconhecido  como  o  sistema  mais

adequado,  participativo,  justo,  democrático e  indicado para  atender  às  necessidades e  aos

interesses específicos dos trabalhadores. É o sistema que propicia o desenvolvimento integral

do indivíduo por meio do coletivo. (SANTOS, 2005).

Mediante  uma  análise  da  classificação  hierárquica  da  formação  dos  modelos  de

agrupamentos sociais, as cooperativas se dividem em:

a)  Singulares:  constituídas  pelo  número  mínimo  de  20  (vinte)  pessoas  físicas  e,

excepcionalmente, por pessoas jurídicas. Caracterizam-se pela associação de pessoas que se

organizam  para  satisfazer  suas  necessidades  econômicas,  sociais  e  culturais,  mediante  a

cooperação mútua destes na execução dos negócios; 

b) Cooperativas Centrais ou Federações de Cooperativas: constituídas por, no mínimo,

03 (três) Cooperativas Singulares. Visam à organização em comum e em maior escala das

atividades econômicas e assistenciais das filiadas (cooperativas singulares); e

c) Confederações de Cooperativas: constituídas por, no mínimo, 03 (três) Federações

de Cooperativas ou Cooperativas Centrais, tendo por objetivo a coordenação das atividades

das respectivas filiadas, ainda que de diferentes ramos.

Percebe-se  a  formação  de  um  sistema  hierárquico  que  vai  das  singulares  às

confederações.  No  entanto,  esta  hierarquia  serve,  apenas,  para  disciplinar  as  atividades

realizadas  pelas  cooperativas  de  forma  representativa,  sem perder,  entretanto,  o  poder  de
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representação de cada cooperativa e seus respectivos membros, bem como as características

de  solidariedade,  ajuda  mútua  e  participação existente  na  ideologia  vigente.  (FURQUIM,

2001).

2.2.6 Ramos do cooperativismo

Os 13 ramos do cooperativismo foram definidos, em 04 de maio de 1993, com base

em modelos da Aliança Cooperativa Internacional-ACI e da Organização das Cooperativas da

América- OCA, são eles (FURQUIM, 2001):

a) agropecuário

A  agricultura  brasileira  tem  se  desenvolvido  e  conquistado  posição  de  destaque

internacional. As cooperativas agropecuárias que reúnem milhares de agricultores em todo o

país, acompanham a evolução desse setor que alavanca a economia.  Com um contingente

superior a um milhão de agropecuaristas, as cooperativas agrícolas são responsáveis por boa

parte da produção de trigo, leite, carne, mel, hortifrutigranjeiros, aguardente, milho, soja e

seus  derivados.  Também  investem  em  pesquisas  e  experimentação  para  garantia  do

desenvolvimento e aumento da produção.

b) consumo

As cooperativas de consumo estão relacionadas à compra em comum de artigos de

consumo para seus associados. Ao longo da década de 90, o número de cooperativas desse

segmento  ficou  estável.  Isto  demonstra  o  esforço  realizado  para  manter  os  espaços  já

ocupados e  competir  com as  grandes  redes  de  super  e  hipermercados.  Tendo em vista  a

integração  com  outros  ramos,  o  cooperativismo  de  consumo  vem  realizando  estudos  e

promovendo encontros visando à ocupação de seu espaço no contexto cooperativista nacional.

c) crédito

As cooperativas de crédito estão fortalecidas dentro do sistema financeiro. Os bancos

cooperativos  passaram  por  um  processo  de  consolidação,  quando  desde  a  criação  e

regulamentação do Bansicredi,  em 1996, e a autorização para funcionamento do Bancoob

pelo  Banco  Central  em 1997,  ficando,  assim,  estabelecido,  efetivamente,  um  sistema  de

crédito  exclusivo  do  cooperativismo,  promovendo  um  grande  salto  para  o  seu

desenvolvimento. O cooperativismo de crédito surgiu em 1902, tendo o seu desenvolvimento
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sido  caracterizado  por  vários  obstáculos,  chegando  à  década  de  90  com  uma  forte

credibilidade, mantendo-se estável e conquistando seu espaço dentro do mercado financeiro.

A  procura  dos  serviços  prestados  pelas  cooperativas  de  crédito  vem  aumentando

significativamente, principalmente, pelo fato de oferecerem taxas de juros e custos de serviços

sensivelmente mais baixos, chegando atualmente à prestação de serviços bancários completos.

Nesse  ramo,  destacam-se  as  cooperativas  de  créditos  rurais  (constituídas  por  produtores

rurais); de economia e crédito mútuo (constituídas por trabalhadores de empresas públicas e

privadas) e recentemente, através das Resoluções 3106 de 25/06/2003 e 3140 27/11/2003 do

Banco Central, abriu-se a possibilidade da constituição de cooperativas constituídas por micro

e pequenas empresas de empresários associados a entidades representativas de classe patronal

(sindicato ou a associações) e as de Livre Admissão de Associados (sistema Luzzatti).

d) educacional

Este ramo do cooperativismo espelha bem a realidade do ensino brasileiro, tendo em

vista que as instituições tradicionais não atendem as necessidades básicas da população, ou

seja, qualidade educacional com um preço justo. As cooperativas educacionais,  por serem

entidades  sem  fins  lucrativos,  passaram  a  constituir  uma  alternativa  para  a  solução  do

problema  do  ensino  no  país.  Além de  cobrar  mensalidades  mais  baixas,  as  cooperativas

permitem que os pais participem de forma mais efetiva da vida escolar de seus filhos. Os pais,

além do contato direto com os professores, têm a oportunidade de participar de um conselho

pedagógico ligado à diretoria da cooperativa e ao corpo docente.  Além das cooperativas

constituídas por pais e professores, encontram-se, também, outras constituídas somente por

professores, as quais prestam serviços às escolas, praticam aulas particulares, cursos extra-

curriculares etc.

e) Especial

A Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999, criou a possibilidade de se constituírem

cooperativas "sociais" para a organização e gestão de serviços sócio-sanitários e educativos,

mediante  atividades  agrícolas,  industriais,  comerciais  e  de  serviços,  contemplando  as

seguintes  pessoas:  deficientes  físicos,  sensoriais,  psíquicos  e  mentais,  dependentes  de

acompanhamento  psiquiátrico  permanente,  dependentes  químicos,  pessoas  egressas  de

prisões, condenados a penas alternativas a detenção e  adolescentes em idade adequada ao

trabalho e situação familiar difícil do ponto de vista econômico, social ou afetivo. A condição
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de pessoa em desvantagem deve ser  atestada  por  documentação proveniente  de órgão da

administração pública, ressalvando-se o direito à privacidade. O estatuto da cooperativa social

poderá  prever  um  ou  mais  categorias  de  sócios  voluntários,  que  lhe  prestem  serviços

gratuitamente, e não estejam incluídos na definição de pessoas em desvantagem. Nesse ramo,

estão,  também,  as  cooperativas  constituídas  por  pessoas  de  menor  idade  ou  por  pessoas

incapazes de assumir plenamente suas responsabilidades como cidadão.

f) Habitacional

Com o objetivo de solucionar o problema da casa própria, uma das soluções tem sido a

constituição das cooperativas habitacionais. As cooperativas habitacionais vêm procurando

utilizar o autofinanciamento, visando à aquisição do imóvel pretendido. São os integrantes das

classes de média e baixa renda os maiores beneficiários desse ramo, uma vez que as linhas de

crédito existentes são caracterizadas por altas taxas de juros. 

g) Infra-estrutura

São  as  cooperativas  que  prestam  serviços  de  eletrificação,  saneamento  e

telecomunicações.  Buscam atender  uma  grande  parcela  da  população  que  vive  isolada  e

excluída dos serviços de infra-estrutura. Com as privatizações, fusões, aquisições e as novas

empresas  que  estão  surgindo  no  mercado,  vários  profissionais  qualificados  poderão  estar

aderindo  ao  cooperativismo,  contribuindo,  assim,  para  que  o  setor  se  desenvolva

consideravelmente. 

h) Mineral

As  cooperativas  minerais,  através  de  regras  claras  e  orientação  adequada,  têm

contribuído para conscientizar os micromineradores sobre a necessidade de preservar o meio

ambiente, que trabalhado de maneira correta tende a render resultados satisfatórios para os

cooperados e a comunidade, sem danos à natureza. Incluem-se nesse ramo as cooperativas

constituídas por garimpeiros, quebradores de pedras, trabalhadores na extração de areia, pedra

e pedregulho entre outros. Garantem a disseminação de técnicas mais atualizadas e racionais

de exploração,  fortalecendo o setor  e  gerando vantagens para  os envolvidos com as suas

atividades. 
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i) Produção

São cooperativas dedicadas à produção de um ou mais tipos de bens e mercadorias,

sendo os meios de produção, propriedade coletiva, constituída de pessoa jurídica. Para os

empregados, cuja empresa entra em falência, a cooperativa de produção geralmente é uma

alternativa viável para manter postos de trabalho. Atualmente, cada vez mais os empregados

estão  descobrindo  as  vantagens  de  constituir  o  seu  próprio  negócio,  deixando  de  ser

assalariados para tornarem-se donos de sua empresa - a cooperativa. 

j) Saúde

As cooperativas de saúde estão subdivididas em quatro áreas básicas:  atendimento

médico-hospitalar, odontológico, psicológico e na organização dos usuários desses serviços.

Mantendo um atendimento rápido e confiável, as cooperativas de saúde são para os usuários

sinônimo de qualidade e credibilidade. Para os profissionais da área, a vantagem também é

grande, uma vez que proporcionam condições favoráveis para o exercício da profissão e uma

remuneração  mais  justa.  Aos  seus  cooperados  oferecem condições  propícias  de  trabalho,

investindo  na  capacitação  profissional  e  cooperativista  por  meio  de  treinamentos  e

especializações complementares à formação acadêmica. 

l) Trabalho

Os  trabalhadores  numa  cooperativa  de  trabalho  são,  ao  mesmo  tempo,  usuários

(utilizam-se da cooperativa para, através dela, buscar e/ou manter postos de trabalho) e donos

do  próprio  negócio  (ingressam  com  capital  para  constituir  a  empresa  cooperativa).  Os

cooperados são a própria mão-de-obra das organizações cooperativas, tendo em vista que não

há  empregados  na  atividade  fim.  Todos  os  cooperados  participam,  ao  mesmo  tempo,  da

gestão  e  prestação  de  serviços,  e  contribuem para  a  promoção  sócio-econômica  de  seus

associados.  São  destaques  nesse  ramo  as  cooperativas  constituídas  por:  carregadores,

vigilantes, trabalhadores na construção civil, garçons, garis, cabeleireiros, artistas de teatro,

costureiras (os), coletores de materiais recicláveis, auditores, consultores etc. 

m) Transporte

Com a criação em abril de 2002, esse ramo passou a congregar as cooperativas que

atuam  no  transporte  de  passageiros,  cargas  (líquidas  e  secas),  escolares,  moto-boys,

transportes de veículos etc. Até a data acima essas cooperativas pertenciam ao ramo trabalho,
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mas pela  natureza  de  suas  atividades e  necessidades  na  resolução de  problemas  cruciais,

inerentes à área,  a Organização das Cooperativas Brasileiras-OCB, através de Assembléia

Geral, aprovou a criação desse ramo.

n) Turismo e Lazer

Criado a partir de abril de 2000, é composto por cooperativas que atuam no setor de

turismo e lazer. Este ramo está surgindo com boas perspectivas de crescimento, pois todos os

estados  brasileiros  têm  grande  potencial  para  o  turismo  cooperativo.  O  movimento  visa

organizar as comunidades para que as mesmas possam disponibilizar o seu potencial turístico

e oferecer serviços de qualidade. O ramo do turismo e lazer pode contribuir substancialmente

para a geração de oportunidades de trabalho, distribuição da renda e preservação do meio

ambiente.

Constata-se a existência de 13 (treze) ramos do cooperativismo, cada um com suas

especificidades, que devem se articular não de forma isolada, mas, sim, de forma conjunta, a

fim de garantir a formação de um conjunto uniformizado e inter-relacionado de forças capazes

de garantir uma sustentabilidade sócio-econômica que garanta uma melhoria nas condições de

vida dos seus membros e das comunidades nas quais estão inseridas.  

2.2.7 A experiência inglesa: a cooperativa de Rochdale

Criada em 1844, por 28 operários - 27 homens e 01 mulher -, em sua maioria tecelões,

no bairro de Rochdale-Manchester, na Inglaterra, e reconhecida como a primeira cooperativa

moderna,  a  "Sociedade  dos  Probos  de  Rochdale"  (Rochdale  Quitable  Pioneers  Society

Limited) forneceu ao mundo os princípios morais e de conduta que são considerados, até hoje,

a base do cooperativismo autêntico.

Estes operários enxergaram o associativismo como uma forma de contornar, por meio

da  compra  e  venda  comum de  mercadorias,  os  efeitos  perversos  do  capitalismo  sobre  a

condição econômica dos trabalhadores assalariados - tendo alugado, com o capital inicial de

01 (uma) libra, um armazém para estocar produtos que, adquiridos em grandes quantidades,

poderiam ser consumidos a preços mais baratos. Mas seu grande feito foi ter redigido um

estatuto  social que  estabelecia  objetivos  mais  amplos  para  o  empreendimento  e  definia

normas  igualitárias  e  democráticas  para  a  constituição,  manutenção  e  expansão  de  uma

cooperativa de trabalhadores. As normas estabelecidas pela organização pioneira de Rochdale
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para orientar sua estrutura e funcionamento foram analisadas e debatidas em dois congressos

internacionais  promovidos  pela  Associação  Cooperativa  Internacional  (ACI),  em  1937  e

1966, e foram adotadas, universalmente, como "princípios cooperativistas". 

Em 1995,  na conferência centenária desta mesma ACI,  realizada em Manchester -

Inglaterra,  observando  as  variadas  ramificações  do  cooperativismo  surgidas  e  visando

contemplar  o maior número possível  de tipos de cooperativas,  foram aprovados os novos

"Princípios básicos do cooperativismo", que, mantendo-se fiéis aos valores democráticos e

igualitários defendidos pelos pioneiros de Rochdale,  passaram a nortear o movimento em

todos os países.

Segundo  Schneider  (2003,  p.36),  as  características  fundamentais  do  pensamento

cooperativo, comuns aos diversos precursores e ao próprio movimento cooperativo que se

inspiraria no modelo de Rochdale, podem ser descritas como:

1) A idéia  da  associação  e  a  ênfase  na  união  dos  fracos  e  explorados  na

atividade econômica, lutando por objetivos comuns.

2) A cooperação  é  uma  ação  emancipadora  do  operariado  de  uma  nação,

através da organização dos interesses do trabalho.

3) A organização do trabalho realiza o seu caráter emancipador através da

própria iniciativa dos interessados.  Trata-se de uma ação de auto-ajuda,

bem distinta da ajuda de caráter filantrópico e de ajuda do Poder Público,

em defesa dos interesses dos mais fracos. Cabe ao Poder Público apoiar as

iniciativas de auto-ajuda, sem interferir na sua administração interna.

4) A cooperação que é um apelo para que os homens se associem entre iguais,

transforma  o  capital  num  meio  para  a  realização  dos  objetivos  da

cooperação, que, através de suas organizações, não visa gerar lucros, mas

prestar serviços aos cooperadores.

5) A  cooperativa  representa  uma  economia  coletiva.  Todas  as  funções

econômicas dos aderentes, como as cooperativas de produção, ou somente

parte  delas,  como nas  cooperativas  de  produtores  rurais,  etc.,  passam a

formar parte de uma empresa comum.
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6) Cada cooperativa não é célula isolada, mas integrada em uma toda maior,

articulada de forma federativa, para dar-lhe mais força.

7) Esta  organização  deve  ter  um  caráter  permanente  para  que  os  fundos

formados e acumulados através das poupanças dos sócios sirvam não só

para os cooperadores contemporâneos,  mas também para os futuros e  a

expansão do cooperativismo.

O cooperativismo ou associativismo devem constituir um grande elo de trabalho auto-

gerenciável, no qual os cooperados ou associados possam ter a noção de trabalho em prol do

bem comum e do desenvolvimento da coletividade, nos seus aspectos econômicos, sociais,

culturais, ambientais, éticos e políticos. O fortalecimento das relações individuais e coletivas

deverá promover uma nova consciência que não poderá mais se basear em valores meramente

egoístas e egocêntricos. (SANTOS, 2005).

Queiroz (1998)  afirma que as características do pensamento cooperativo,  definidas

pelos  precursores  e  pelo  próprio  movimento  cooperativo  que  se  inspirou  no  modelo  de

Rochdale, promoveram, através dos participantes da Associação Cooperativa Internacional, a

elaboração  dos  princípios  cooperativos  que  orientaram  o  surgimento  das  cooperativas  e

levaram os seus valores à prática, a saber:

1) Adesão voluntária e livre - As cooperativas são organizações voluntárias,

abertas a todas as pessoas aptas a utilizar os seus serviços e assumir as

responsabilidades  como membros,  sem discriminações  de  sexo,  sociais,

raciais, políticas e religiosas;

2)  Gestão  democrática  e  livre  -  As  cooperativas  são  organizações

democráticas, controladas pelos seus membros, que participam ativamente

na formulação das suas políticas e na tomada de decisões. Os homens e as

mulheres,  eleitos  como  representantes  dos  demais  membros,  são

responsáveis perante estes. Nas cooperativas de primeiro grau os membros

têm igual direito de voto (um membro, um voto); as cooperativas de grau

superior são também organizadas de maneira democrática; 

3)  Participação  econômica  dos  membros  -  Os  membros  contribuem

eqüitativamente  para  o  capital  das  suas  cooperativas  e  controlam-no

68



democraticamente.  Parte  desse  capital  é,  normalmente,  propriedade

comum  da  cooperativa.  Os  membros  recebem,  habitualmente,  se  3)

houver,  uma  remuneração  limitada  ao  capital  integralizado,  como

condição de sua adesão. Os membros destinam os excedentes a uma ou

mais das seguintes finalidades:

- desenvolvimento das suas cooperativas, eventualmente através

da  criação  de  reservas,  parte  das  quais,  pelo  menos  será,

indivisível. 

- benefícios aos membros na proporção das suas transações com a

cooperativa.

- apoio a outras atividades aprovadas pelos membros. 

4)  Autonomia e independência - As cooperativas são organizações autônomas,

de  ajuda  mútua,  controladas  pelos  seus  membros.  Se  firmarem acordos

com outras organizações, incluindo instituições públicas, ou recorrerem a

capital  externo,  devem fazê-lo  em condições  que  assegurem o  controle

democrático  pelos  seus  membros  e  mantenham  a  autonomia  da

cooperativa;

5)  Educação, formação e informação - As cooperativas promovem a educação

e  a  formação  dos  seus  membros,  dos  representantes  eleitos  e  dos

trabalhadores, de forma que estes possam contribuir, eficazmente, para o

desenvolvimento  das  suas  cooperativas.  Informam  o  público  em  geral,

particularmente os jovens e os líderes de opinião, sobre a natureza e as

vantagens da cooperação;

6)  Intercooperação - As cooperativas servem de forma mais eficaz os seus

membros e dão mais - força ao movimento cooperativo, trabalhando em

conjunto,  através  das  estruturas  locais,  regionais,  nacionais  e

internacionais; e 

7)  Interesse  pela  comunidade  -  As  cooperativas  trabalham  para  o

desenvolvimento  sustentado  das  suas  comunidades  através  de  políticas

aprovadas pelos membros. (QUEIROZ, 1998).
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Portanto,  não  se  pode  deixar  de  ressaltar  que  tanto  o  cooperativismo  como  o

associativismo só se sustentam sobre as bases do interesse coletivo e do bem comum. Todos

os cooperados ou associados são proprietários dos empreendimentos e responsáveis pelo seu

desenvolvimento.  Sendo  assim,  o  sucesso  ou  fracasso  dos  empreendimentos  serão

compartilhados por todos os seus membros e terão repercussão em toda a comunidade, na

qual os empreendimentos estão envolvidos.

2.2.8 A experiência espanhola: a cooperativa de Mondragón

Tudo começou em janeiro de 1941,  quando um Padre  recém-ordenado chegou a

Mondragón para  exercer  as  funções  de  co-adjuntor  da  Paróquia  de  San  Juan  Bautista  lá

existente.  Tinha  26  anos  de  vida  e  nenhuma  experiência  de  trabalho.  Mas  como  havia

atravessado o conturbado clima político da Europa no transcorrer da década de 30, quando se

encontrava no Seminário (a quebra da Bolsa de Nova York em 1929 e seus reflexos por toda

Europa, a ascensão ao poder de Hitler, a confirmação no poder de Mussoline, a disseminação

da doutrina marxista, particularmente junto aos trabalhadores, a Guerra Civil Espanhola e a

assunção ao poder por Franco e o próprio início da 2ª Guerra Mundial),  havia chegado a

algumas  conclusões.  E  havia  concebido  um  plano  para  pô-lo  em  prática  tão  logo  fosse

ordenado. Na elaboração mental do plano, D. José Maria Arizmendiarrieta havia chegado a

duas  conclusões:  1º  -  era  necessário  que  o  trabalhador  tivesse  a  consciência  para  buscar

ampliar os seus conhecimentos em caráter permanente; 2º - buscar sempre tirar proveito de

qualquer riqueza que viesse a produzir. Em outras palavras, não alugar a sua força de trabalho

para que outros tirassem proveito dela. As encíclicas papais Rerum Novarum e Quadragésimo

Anno se encarregaram de lhes mostrar o caminho.

No  início  de  1943,  foi  aberta,  sob  orientação  da  igreja,  a  Escuela  Professional,

destinada a abrigar os filhos dos trabalhadores. Tinha como objetivo parte do ensino básico,

assim como iniciar a criança no aprendizado de uma profissão. Ao concluir os primeiros 5

anos, recursos financeiros foram encontrados e uma escola de 2º grau foi criada em meados

de 1955, surgiu a oportunidade para o padre colocar em prática tudo que havia concebido para

o mundo do trabalho. Uma fábrica de tamanho inexpressivo, que produzia um pequeno fogão

a querosene, foi colocada à venda em Vitória, capital do país Basco e distante menos de 40

quilômetros de Mondragón. Os poucos trabalhadores que se dispuseram adquirir a fábrica não

dispunham dos recursos financeiros para sua aquisição. Os amigos do padre e os amigos dos
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amigos dele foram convocados e finalmente o dinheiro foi levantado. A promessa feita para o

levantamento do dinheiro era a busca da dignidade do trabalho. Não se pediam doações, e

sim,  participação.  A  promessa  principal  se  fundamentava  na  seguinte  afirmação:  caso  a

fábrica fosse adquirida, a partir  dela nunca mais o combate ao desemprego deveria sofrer

solução de continuidade. E não da parte do mundo empresarial ou de governos, e sim, pelo

próprio mundo do trabalho.

Hoje, o faturamento das mais de 150 cooperativas de Produção Industrial está situado

próximo dos 4 a 4,5 bilhões de dólares. O número de trabalhadores desse conjunto fabril está

próximo dos 30.000. Pequenas cooperativas de consumo criadas nas comunidades onde se

instalava  uma  nova  cooperativa  de  produção  industrial  (lá  pelo  início  dos  anos  60)  se

fundiram no final  dos  anos  80 e  se  transformaram no maior  complexo  de  abastecimento

existente hoje  na Espanha;  de Cooperativa de Consumo foram transformadas  numa única

Cooperativa de Abastecimento,  tendo como proprietários não mais os consumidores,  mas,

principalmente,  os  próprios  trabalhadores  das  lojas,  hoje  em  torno  de  23/24.000.  Seu

faturamento nos anos 2000 atingiu quase 5 bilhões de dólares. As 43 (quarenta e três) escolas

e faculdades existentes em 1982 transformaram-se, no decorrer da segunda metade dos anos

90, em Mondragón Universidade. O Centro de Pesquisas Ikerlan, iniciado desde o final dos

anos 70, hoje tem a companhia de mais 2 (dois) outros Centros especializados e, nos dias mais

atuais,  a  Experiência  desenvolve,  juntamente  com  a  colaboração  do  governo  Basco,  a

instalação de mais 20 centros de pesquisas no prazo de 5 anos, com investimentos de um

bilhão  de  dólares.  Tudo  naturalmente  agregado  a  Mondragón  Universidade.  Segundo

Hesselbein (1997, p.  131),  a estrutura financeira do complexo de Mondragón é ímpar no

mundo”.  Especialmente  pelo fato do banco cooperativo de Mondragón ou cooperativa de

crédito  ter  como  missão:  gerenciar  novos  empregos  de  forma  que  todas  as  pessoas  que

desejam  trabalhar  na  região  de  Mondragón  possa  fazê-lo.  Essa  missão  é  muito  mais

importante  do  que  conseguir  o  melhor  retorno  sobre  o  investimento,  violando  assim  o

paradigma predominante das atividades bancárias. A Cooperativa de Crédito perdeu alguma

importância  na  responsabilidade  direta  que  tinha  no  funcionamento  das  Cooperativas  de

Produção, mas ganhou importância na concessão de empréstimos. Considerada e classificada

pelas organizações especializadas nesse  ramo como uma das instituições financeiras  mais

sólidas do mundo, hoje repassa recursos financeiros diretamente do Banco Central Europeu a

juros extremamente baixos. A importância perdida pela Cooperativa de Crédito decorreu do

novo  desenho  criado  no  início  dos  anos  90  para  melhor  condução  do  enorme  complexo
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econômico.  Neste  período,  foi  criado  um  órgão  de  cúpula  denominado  Mondragón

Corporacion Cooperativa (MCC), juntamente com um Centro de Formação Profissional, que

recebeu o nome de OTALORA, e a quem coube a responsabilidade antes desempenhada pela

Cooperativa de Crédito.

A partir de 1995, a Experiência avançou por um novo campo. Com a entrada da

Espanha na União Européia em 1982, os produtores industriais do país tiveram de passar por

um longo processo de transformação. De uma economia extremamente fechada, decorrente

até do próprio processo de marginalização a que a Espanha foi relegada (juntamente com

Portugal) pelos demais países da Europa Ocidental, por conta do regime político ditatorial que

havia  assumido,  ainda  nos  albores  da  2ª  Guerra  Mundial,  de  repente  esse  mundo se  viu

obrigado a competir com industriais alemães, franceses, ingleses, italianos, etc., e o que se viu

foi um mergulho num processo recessivo extremamente longo. No início dos anos 90, foi a

própria  economia  mundial  que  também  ingressou  nesse  processo.  As  lideranças  dos

trabalhadores chegaram à conclusão de que a Experiência,  para se manter sólida, teria de

mostrar sua cara a outros povos. Daí a decisão de romper as fronteiras da Espanha e ganhar o

mundo.  Filiais das Cooperativas de Produção foram abertas desde a China, passando pela

Índia, Malásia, na Ásia; pelo Marrocos, na África; pela Inglaterra, Polônia, República Tcheca,

na Europa; e pela Argentina, Brasil e México. O nosso país pode ser considerado privilegiado

pois  nada  menos  do  que  7  Cooperativas  da  Experiência  de  Mondragón  estão  em

funcionamento ou em fase de implantação de suas fábricas. Estas filiais não são abertas na

forma de Cooperativas, porque a legislação existente sobre a matéria neste país é considerada

muito distante de uma legislação moderna. 

Nessa experiência, constata-se que: a) os trabalhadores que viessem a ser escolhidos

para  a  direção  da  Cooperativa,  jamais  deveriam  receber  qualquer  remuneração  pelo

desempenho desta. Em outras palavras, ninguém poderia abandonar o seu posto de trabalho,

de onde tirava o seu sustento, porque teria sido eleito para algum cargo diretivo. A gestão

diretora de cada Cooperativa deveria ser exercida fora da jornada normal de trabalho; b) a

gestão  executiva  da  Cooperativa  deveria  ser  contratada  no mercado e  dever-se-ia  sempre

buscar os melhores cérebros que a Cooperativa pudesse pagar; c) para o desenvolvimento

sustentado de cada Cooperativa deveria haver um profundo respeito a tudo que fosse ético e

moralmente  desejado;  d)  os  compromissos  assumidos  junto  a  clientes  e  fornecedores

deveriam  ser  cumpridos  à  risca;  e)  nenhum  trabalhador  numa  mesma  Cooperativa  pode
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ganhar mais  de 3 vezes,  o menor ganho pago a um outro trabalhador dessa Cooperativa,

independentemente de sua qualificação profissional.

Vale ressaltar que, a Universidade européia, de uma forma geral, teve a sua atenção

despertada por aquele pequeno grupo de trabalhadores que optaram por uma forma diferente e

inusitada de produção de bens de consumo industrializados. Resolveram acompanhar de perto

o  que  pudesse  ocorrer.  Professores  e  estudantes,  tanto  de  cursos  de  graduação  como  de

mestrado ou doutorado de Universidades francesas, inglesas espanholas, belgas, etc., e logo

em seguida das americanas, passaram a ter cadeiras cativas como observadores do que ia

ocorrendo.  E  com  o  registro  dessas  observações  nos  trabalhos  que  foram  produzindo,

prestaram uma enorme colaboração para o desenvolvimento tranqüilo, sem traumas maiores

que a Experiência alcançou.

2.2.9 Projeto de vilas rurais de Serra do Mel: uma experiência brasileira

Segundo o Projeto de Vilas Rurais e Desenvolvimento da Cultura do Caju, elaborado

pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte (Cortez Pereira), em 1972, em parceria com

a BRASTEC (Empresa Brasileira de Usinagem), a concepção adotada para o delineamento

dos diversos programas que compunham o Projeto Vilas Rurais orientava-se pelo objetivo de

criar uma comunidade social e economicamente organizada e capaz de integrar-se ao projeto

de desenvolvimento nacional. Esta comunidade seria estabelecida sobre uma base territorial

com características de vazio demográfico.

Essa concepção caracterizava-se por uma abordagem que procurava estabelecer uma

visão de conjunto, considerando os vários elementos capazes de influir na consecução daquele

objetivo,  prevendo,  assim,  a  organização  de  programas  que  atendessem  às  diversas

necessidades  da  futura  população  de  beneficiários.  Esperava-se,  dessa  forma,

concomitantemente, o alcance de dois objetivos essenciais:

-  evitar,  tanto  quanto  possível,  que  dificuldades  e  deficiências  de  serviços  e

equipamentos  complementares  viessem,  a  médio  e  longo  prazo,  prejudicar  o  pleno

amadurecimento do projeto;
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-  proporcionar  à população,  a  ser  instalada no núcleo,  oportunidades de promoção

social  e  econômica,  elevando  seus  níveis  de  saúde,  educação,  habitação  e  participação

comunitária.

A  diretriz  adotada  para  a  implantação  das  Vilas  Rurais  consistia  em  buscar  a

integração,  na  execução  dos  diversos  programas,  das  agências  setoriais  competentes,  nos

níveis  estadual  e  federal.  Entre  outras,  essa  diretriz  oferecia  a  vantagem de  aproveitar  a

experiência específica que os órgãos executivos acumularam em seu campo, permitindo ainda

que  os  ganhos  de  experiência  proporcionados  pela  participação  no  projeto  pudessem ser

estendidos a outros, servindo de experiência-piloto em campos pioneiros. 

Essa visão de conjunto é uma decorrência obrigatória da análise das realidades social e

econômica das regiões de baixo nível de desenvolvimento, onde se observa a convergência de

causas  que  dificultam  a  aceleração  do  crescimento  econômico  e  a  integração  social,  no

conhecido  processo  de  causação  circular.  A  implantação  do  conjunto  de  programas

componentes  do  Projeto  de  Vilas  Rurais  visava  demonstrar  a  viabilidade  da  inversão  do

sentido dessa causação, em que a conjunção de fatores era cumulativa na direção da promoção

do desenvolvimento social e econômico da região.

 Desta forma, o Governo do Estado do Rio Grande do Norte (Governo Cortez Pereira)

considerando a existência de grandes extensões de terras inaproveitadas na região das Serras

do Carmo e do Mel, bem como as evoluções nos parques salineiros de Macau e Mossoró,

incluiu em sua pauta de preocupações o equacionamento do problema de relocação  de  mão-

de-obra, através da colonização planejada.

A experiência acumulada pelos diversos exemplos de colonização levados a efeito no

território nacional  e a análise dos resultados advindos destas iniciativas,  evidenciariam os

fatores  que  influenciariam  positivamente  para  o  sucesso  dos  empreendimentos  de

colonização, a saber:

- o fácil acesso ao mercado;

- a escolha de uma cultura comercial rentável;

- a utilização de tecnologia adequada;

-  um  eficiente  sistema  de  organização  social,  incluindo  o  desenvolvimento  do

cooperativismo;

- assistências creditícias e técnicas;
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- um sistema de comercialização adequado.

No  planejamento  da  unidade  agrícola  estadual,  a  seleção  de  uma  cultura  de  alta

rentabilidade e  potencialidade de mercado,  adaptável  às  condições  ecológicas  das regiões

semi-áridas, apontou a cultura do caju como a mais indicada. Embora a utilização da mão-de-

obra  para  o  cultivo  do  caju  caracterize-se  pela  sazonalidade,  a  consorciação  com outras

culturas daria continuidade ao aproveitamento do excedente de mão-de-obra encontrada na

região salineira. Desta forma, a implantação do projeto ofereceria, também, perspectivas de

solução para o problema do desemprego no parque salineiro do Estado, gerado pelo processo

de racionalização e mecanização das empresas salineiras.

O projeto previa, para uma área de aproximadamente 60.000 ha, o assentamento de

1.100  famílias,  o  que  daria  ocupação  a  cerca  de  2.750  pessoas,  tomando-se  por  base  a

existência de 2,5 forças de trabalho por família. O lote agrícola teria uma dimensão de 50 ha e

sua  base  econômica  principal  seria  a  produção  do  caju.  O  algodão  e  outras  culturas  de

subsistência promoveriam e subsidiariam o sustento das famílias na fase de implantação da

cultura do caju, que passaria a produzir a partir do quarto ano do plantio. Outras culturas,

como  o  gergelim  e  a  mamona,  seriam  incrementadas  futuramente,  após  resultados  de

experimentação.  Os  colonos teriam suas  residências  nucleadas  numa pequena vila  rural  e

estariam agrupados em cooperativa, que se encarregaria da comercialização e do crédito, bem

como  de  propiciar  a  aquisição  de  insumos  agrícolas  a  preços  acessíveis.  Assim,  os

agrupamentos teriam características urbano-rurais, facilitando a fixação do homem ao campo

que  passaria  a  contar  com serviços  médico-hospitalares  e  atividades  educacionais.  Neste

sentido,  criando  empregos,  fixando  o  homem  a  terra  e  elevando  o  seu  nível  de  renda,

pretendia-se dar um dinamismo maior  ao setor agrícola,  tornando possível  a expansão do

próprio mercado consumidor interno e o fortalecimento do intercâmbio entre a indústria e a

agricultura.

A estratégia utilizada para o desenvolvimento de uma classe média rural, oriunda da

colonização de áreas que se caracterizavam por um vazio demográfico e pela possibilidade de

exploração de uma cultural rentável, fundamentou-se nos seguintes pressupostos:

-  acesso  do  homem  a  terra:  o  projeto  previa  o  assentamento  de  1.100  famílias

selecionadas entre os trabalhadores com tradição agrícola, residentes na área ou provenientes

de áreas circunvizinhas;
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- ocupação da mão-de-obra: novas oportunidades de emprego à população desocupada

em decorrência da mecanização das salinas e da expansão da pecuária na região e no Estado;

- aumento das exportações: com a implantação de 18.000 ha de cajueiros, estimava-se

a produção de 20.000 toneladas de castanha de caju no período de maturação do projeto;

- elevação do nível de renda do homem do campo: na fase de pleno desenvolvimento

previa-se  para  as  famílias  assentadas  um  nível  de  renda  em  torno  de  07  (sete)  salários

mínimos regionais mensais;

-  criação  da  agroindústria:  visando  o  aproveitamento  do  produto  e  novas

oportunidades de emprego;

- ampliação da fronteira agrícola e modificação da estrutura fundiária: surgimento de

médias empresas rurais em decorrência do aproveitamento de grandes propriedades e terras

devolutas improdutivas;

- pólo de desenvolvimento: dotando o projeto de infra-estrutura básica, favorecendo as

áreas adjacentes estagnadas; e 

-  desenvolvimento  do  espírito  associativista:  a  inclusão  da  população  em  centros

urbano-rurais  organizados  através  de  cooperativa  estimularia  o  espírito  associativista,

permitindo maior contribuição ou bem estar coletivo e participação mais intensa na promoção

de obras e serviços comunitários.

Sendo assim, a colonização de Serra do Mel orientou-se por um projeto que tinha por

base o assentamento em unidades familiares, tendo sido estruturado a partir de um Centro

Administrativo (composto  de uma Cooperativa,  incluindo sede do escritório,  armazém de

estocagem da  produção,  almoxarifado,  oficina mecânica,  galpão para  abrigo de máquinas

agrícolas, posto de gasolina, central de abastecimento, unidade de beneficiamento da castanha

e suco do caju, um ginásio, um hospital, um clube social e um cemitério) e de 22 (vinte e

duas) Vilas Rurais (AM, PA, MA, AC, PB, CE, PI, AL, SE, RN, PE, BA, ES, MT, GO, MG,

RJ, RS, SC, PR, SP e BRASÍLIA): com 54 residências para colonos, uma escola primária, um

posto de saúde e um armazém coletor de produção. Cada vila deveria possuir em média 54

lotes agrícolas com 50 ha cada, sendo 15 ha com cultura do cajueiro, 10 ha para cultura de

subsistência e 25 ha para reserva florestal e área de expansão agropecuária.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para o alcance dos objetivos propostos neste estudo adotou-se as seguintes categorias

de  análise:  Adesão  voluntária  e  livre;  Gestão  democrática  e  livre;  Participação

econômica  dos  membros;  Autonomia  e  independência;  Intercooperação;  Educação,

formação e informação; e Interesse pela comunidade.

Por  adesão  voluntária  e  livre  entende-se  que  as  cooperativas  são  organizações

voluntárias e abertas a todos, desde que estejam aptos a assumir responsabilidades e utilizar os

seus  serviços  sem descriminações  de  raça,  classe  social,  sexo,  opção  política  e  religiosa.

(VEIGA; FONSECA, 2001).

Com a gestão democrática e livre as cooperativas são organizações democráticas nas

quais seus membros controlam, participam e formulam a política e a tomada de decisões,

elegem  (cada  pessoa  tem  direito  a  um  voto)  nas  assembléias  seus  dirigentes,  votam  os

objetivos e metas de trabalho comum. Cada associado tem um único voto seja qual for o

número de quotas-partes que possua. (VEIGA; FONSECA, 2001).

Na participação econômica dos membros,  os membros contribuem eqüitativamente

para o capital das suas cooperativas e controlam-no democraticamente. As sobras no final de

cada ano serão divididas entre seus associados, proporcionalmente às operações efetuadas por

cada sócio, salvo se a assembléia deliberar o contrário. (VEIGA; FONSECA, 2001).

 Na autonomia e independência as cooperativas são organizações autônomas de ajuda

mútua e controlada pelos seus membros.  Este  princípio cooperativista  está  garantido pela

Constituição no inciso XVIII do Artigo 5º. “A criação de associações e, na forma da lei, a de

cooperativas  independem  de  autorização,  sendo  vedada  a  interferência  estatal  em  seu

funcionamento.” (VEIGA; FONSECA, 2001, p. 45). 

Intercooperação refere-se ao intercâmbio de informações, produtos e serviços entre as

cooperativas viabilizando o setor como atividade econômica. As cooperativas devem trabalhar

em  conjunto  por  intermédio  das  estruturas  locais,  regionais,  nacionais  e  internacionais

constituindo redes de cooperativas. 

Na educação, formação e informação a realização dos princípios e dos objetivos da

sociedade  cooperativa  requer  uma  educação  permanente,  que  as  sociedades  cooperativas

devem prover. Cabe às cooperativas promover a educação e a formação dos seus membros,
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para contribuir com eficácia para o desenvolvimento das operações cooperativas e estimular o

ensino do cooperativismo. (VEIGA & FONSECA, 2001).

Por fim, interesse pela comunidade, deve-se lembrar que as cooperativas trabalham

para  o  bem-estar  e  o  desenvolvimento  sustentável  de  sua  localidade  através  de  políticas

aprovadas pelos seus membros, ou políticas realizadas em parcerias com o governo ou outras

entidades.  E,  ainda,  que  o  objetivo  principal  da  cooperativa  é  o  de  beneficiar  os  seus

associados, mas sempre numa perspectiva de melhorar as condições de toda a comunidade. 

3.1 DEFINIÇÕES BÁSICAS

3.1.1 Tipologia da pesquisa

Segundo o nível de interpretação dos dados, este trabalho foi classificado como sendo do

tipo pesquisa descritiva. Para Salomon (1979, p.172), os estudos descritivos “são os que têm

por  objetivo definir  melhor  o  problema,  proporcionar  as  chamadas  intuições  de soluções,

descrever comportamentos de fenômenos, definir e classificar fatos e variáveis.”

Rudio (1986) discorre que a pesquisa descritiva pode ser tipologicamente classificada

da seguinte forma: pesquisa de opinião, pesquisa de motivação, estudo de caso, pesquisa para

análise de trabalho, pesquisa documental e pesquisa histórica. Para o alcance dos objetivos

propostos neste trabalho, a pesquisa foi desenvolvida mediante estudo de caso. Isso se explica

pelo interesse de se promover o exame detalhado das cooperativas de produção e trabalho de

Serra do Mel (COOPERCAJU), São Paulo do Potengi (CAJUSPP), Lagoa Nova e Cerro Corá

(MATURI), respectivamente.

. Para  Bruyne  (1977),  o  estudo  de  caso  ou  multicaso  compreende  o  exame  em

profundidade de casos particulares, ou seja, uma análise intensiva, empreendida numa única

ou em algumas organizações reais. Neste sentido, Campomar (1991, p. 96) acrescenta que no

estudo de caso “é dada ênfase à completa descrição e ao entendimento do relacionamento dos

fatores de cada situação, não importando o número de envolvidos.” A pesquisa de estudos de

caso inclui tanto estudos de caso único quanto de casos múltiplos. Embora algumas áreas,

como Ciência Política e Administração Pública, tentaram delinear uma linha bem-delimitada

entre essas duas abordagens (e utilizaram termos como método de caso comparativo como
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forma de distinção de estudos de casos múltiplos) estudos de caso único e de casos múltiplos,

na realidade, são nada além do que duas variantes do projeto de estudo de caso. (YIN, 2005).  

Segundo Bruyne (1977),  o estudo de caso apresenta como limitação o seu caráter

“particularizante”, sendo restrito o seu poder de generalização, em função da validade de suas

conclusões permanecerem contingente. No entanto, o autor alude que o estudo de caso pode

ultrapassar o particular e autorizar certas generalizações empíricas, fundadas numa “indução

amplificadora” que “se esforça por penetrar na rede dos fenômenos”. Assim, o estudo de caso

justifica-se nas pesquisas que objetivam analisar casos específicos, visando obter informações

menos superficiais do fenômeno a ser observado.

3.1.2 Unidade de análise

Buscou-se  através  dos  anuários  apresentar  quadros  demonstrativos  da  evolução do

número de cooperativas do Estado do RN e uma sínteses destes números. Logo após, são

apresentados  vários  quadros  distribuídos  pelos  ramos  do  cooperativismo  (anexos).  Na

seqüência,  o pesquisador apresenta os  motivos da escolha pela COOPERCAJU (Serra do

Mel),  MATURI  (Cerro  Corá  e  Lagoa  Nova)  e  CAJUSPP  (São  Paulo  do  Potengi),  e

informações sobre as cooperativas escolhidas.

Quadro 01 - Evolução no número de cooperativas registradas na OCB/RN.
Evolução do
n. de filiadas/
ano.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Do exercício
anterior. 116 132 140 152 166 176 188 192

Registradas no
exercício. 16 8 12 14 10 12 4 8

Excluídas no
exercício. 0 0 0 0 0 0 0 0

Existentes no
final do
exercício.

132 140 152 166 176 188 192 200

  Fonte: Anuário da estatísticas do cooperativismo de Santa Catarina (2007)
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Quadro 02 - Número das cooperativas por ramos em 31/ 12/ 2006

RAMO N. COOP. N. DE SÓCIOS N. DE FUNCIONÁRIOS.
Consumo 2 2.136 18
Trabalho 58 3.380 18
Turismo 2    253 5
Transporte 20 1.594 69
Educação 12    707 84
Produção 13 1.393 18
Crédito 18 4.415 91
Infra-estrutura 9 28.738 351
Saúde 13 2.643 432
Habitacional 7 5.711 51
Mineração 2 79 1
Agropecuária 42 22.078 335
Especial 0 0 0
Total 200 73.126 1.473

  Fonte: Anuário da estatísticas do cooperativismo de Santa Catarina (2007)

Inicialmente, pensou-se em trabalhar com as cooperativas em função do seu rápido

crescimento e do entusiasmo por ter desenvolvido um trabalho de fluxograma em todas as

unidades produtivas da Associação Comunitária do Vale do Trairi  (ACT), em Santa Cruz

(RN).  As  cooperativas  vinham  crescendo  em  número,  na  região  do  pesquisador,

principalmente as de confecções. O pesquisador optou por trabalhar com as cooperativas de

confecções de Currais Novos (RN), Acari (RN), Santa Cruz (RN), Santana do Seridó (RN) e

Caicó (RN). Infelizmente, a maior parte destas cooperativas fechou em função da entrada no

mercado do tecido Chinês. Neste mesmo período, a Prefeitura Municipal de Tangará estava

divulgando (jornais) que o problema de geração de emprego e renda do seu município estava

sendo resolvido com a criação de cooperativas de beneficiamento da amêndoa do caju em

todos os seus assentamentos. Pouco tempo depois essas cooperativas fecham por uma greve

geral dos cooperados. O pesquisador resolve conhecer, então, os fornecedores da amêndoa do

caju a AFICEL e a indiana OLAM BRASIL S.A., mas não logrou êxito. Resolveu, através do

SEBRAE, IDEMA e EMATER, identificar as cooperativas que estavam há mais tempo no

mercado. A MATURI (Cooperativa de Produtores e Prestadores de Serviços da Agroindústria

da Serra de Santana), recém criada, foi escolhida por ser a falida COOPERSERTANA. A

COOPERCAJU (Cooperativa dos Beneficiadores Artesanais de Castanha de Caju do RN) é a

única de produção do Estado do RN (não consta no anuário) e a CAJUSPP  ( Cooperativa dos

Produtores e Beneficiadores de Caju e Derivados da Região do Potengi) criada a pedido da

OLAM BRASIL S.A.

A COOPERCAJU foi  escolhida  por  ser  a  primeira  cooperativa  do  Estado do  Rio

Grande do Norte, produtora, beneficiadora e comercializadora da amêndoa do caju, e que
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continua, ainda,  desenvolvendo as suas atividades em consonância com o que rege o seu

estatuto.  Por  outro  lado,  as  outras  cooperativas  foram escolhidas  por  serem cooperativas,

predominantemente de serviço, com maior volume de castanhas beneficiadas para grandes

usinas  como  a  Olan  International/Kewalram  Chanrai  Group`s  (OLAM  BRASIL),

multinacional indiana localizada em São Paulo do Potengi (RN), e A. Ferreira Ind. Exp. Ltda

– Usina  de  beneficiamento  de  castanha do caju  e  óleo vegetal  (AFICEL),  localizada  em

Mossoró (RN). Estas indústrias instalam-se em São Paulo do Potengi e Mossoró por ficarem

próximas aos maiores centros produtores da amêndoa do caju, como: Severiano Melo, Serra

do Mel, Lagoa Nova, dentre outros.  A OLAM BRASIL possui sede em Fortaleza, pelo fato

do Ceará ser o maior produtor de caju do Brasil. Outras cooperativas, como as localizadas em

Apodi,  Dix-Sept  Rosado,  dentre  outros  municípios,  não  foram  selecionadas  por  não

trabalharem,  unicamente,  com  o  beneficiamento  da  amêndoa  do  caju  ou  beneficiarem

pequenas quantidades da amêndoa.

Seguem dados sobre a COOPERCAJU:

        A  Cooperativa  dos  Beneficiadores  Artesanais  de  Castanha  de  Caju  do  RN

(COOPERCAJU), com seu Estatuto Social de 30 de julho de 1998, com produção mensal de

20.000 kg / mês, rege-se pelas seguintes disposições legais em vigor:

a) sede e foro na cidade de Serra do Mel (320 km de Natal), à Rua Projetada

s/n na Vila Rio Grande do Norte;

b) área de ação para efeito de admissão de associados em todos os municípios

do  Rio  Grande  do  Norte,  salvo  onde  não  for  possível  a  prestação  de

assistência técnica e comercial; e

c) prazo de atuação indeterminado; coincidindo o ano social com o civil. A

COOPERCAJU tem por objetivos, com base na colaboração recíproca a que

se obrigam seus associados, prover:

d) a o estimulo, o desenvolvimento e a defesa de suas atividades econômicas,

de caráter comum;

e) criar as condições para que o produtor de castanha de caju possa beneficiá-la

em regime artesanal e familiar;
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 f) apóia atividades afins, nos campos artesanal e agropecuário, que visem a

melhoria de renda e do padrão de vida do associado.

g) para a consecução dos objetivos, a COOPERCAJU deverá:

h) conceder financiamento para custeio e safra, produção, armazenamento e

beneficiamento de sua produção;

i)  inspecionar,  padronizar  e  comercializar  os  produtos  e  subproduto  dos

associados;

j) adquirir para o fornecimento, aos seus associados, máquinas, implementos e

insumos, gêneros e artigos de uso pessoal e doméstico; e

l) promover, ainda, mediante convenio com entidades, públicas ou privadas, o

aperfeiçoamento técnico-profissional dos seus associados e dos seus próprios

empregados e participar de campanhas de expansão do cooperativismo, de

fomento agropecuário e da racionalização dos meios de produção agrícola,

artesanal e industriais. 

Diferentemente  das  cooperativas  de  trabalho,  a  cooperativa  de  produção  -

COOPERCAJU conta com o seguinte processo produtivo:

a) Secagem (3 dias);

b) classificação;

c) cozimento a vapor (25 min. / 360 kg);

d) cortagem (40 kg / dia);

e) retirada da casca externa;

f) estufagem (12 horas);

g) umificagem;

h) estufagem (2 horas);

i) retirada da película;

j) classificação;

l) embalagem; e

m) encaixotamento.
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Vale salientar que as cooperativas de trabalho são encarregadas, apenas, da retirada da

película das amêndoas do caju. Os outros processos são de responsabilidade das usinas de

beneficiamento contratantes, certamente por despender o uso de tecnologias de alto custo.

Seguem os dados sobre a MATURI:

Com  a  denominação  de  Cooperativa  de  Produtores  e  Prestadores  de  Serviços  da

Agroindústria da Serra de Santana – Denominada pela sigla MATURI, beneficiando de 4000

a 6000 kg de amêndoa da castanha do caju por semana, foi na data de 19/03/2006 constituída

sob a forma de Sociedade Cooperativa, de natureza civil, de responsabilidade limitada, sem

fins  lucrativos,  que  se  regerá  pelas  disposições  do  presente  e  pelas  leis  e  regulamentos

vigentes, tendo:

a) sede e administração no Povoado Albino município de Cerro Corá (190 km de

Natal),  Estado  do  Rio  Grande  do  Norte  (abrangendo,  também,  Chã  da

Divisão, Baixa Verde e Lagoa Nova);

b) foro jurídico na Comarca de Currais Novos (186 km de Natal), Estado do Rio

Grande do Norte;

c)  área  de  ação,  para  efeito  de  admissão  de  cooperados,  abrangendo  os

municípios da Serra de Santana Estado do Rio Grande do Norte;

d) prazo de duração indeterminado e ano social compreendido no período de 1º

de janeiro a 31 de dezembro. 

A Cooperativa  tem por  objetivo  principal  a  compra,  transporte,  o  beneficiamento,

armazenagem e  comercialização  da  produção  dos  seus  associados  ou  adquirir  através  de

contrato de pareceria com terceiros e proporcionar o exercício e o aprimoramento da atividade

produtiva e profissional dos associados, com base na elaboração recíproca. 

Para a consecução de seus objetivos, de acordo com os recursos disponíveis e prévia

programação, a cooperativa poderá:

a) contratar serviços para seus associados em condições convenientes;

b) propiciar apoio aos associados no que for necessário para melhor execução

dos serviços;
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c)  providenciar  e  organizar  os  serviços  aproveitando  a  capacidade  dos

associados,  distribuindo-os  sempre  conforme  suas  aptidões  e  o  interesse

coletivo;

d)  promover  assistência  social,  Técnica  e  educacional  aos  associados  e

respectivos  familiares,  utilizando-se  o  FATES  -  Fundo  de  Assistência

Técnica,  Educacional  e  Social;  facultando  ao  associado  e  respectivos

familiares à adesão aos planos de assistência adotados pela MATURI;

e)  realizar,  em  benefício  de  seus  associados,  seguro  de  vida  coletivo  e  de

acidente de trabalho;

f)  proporcionar,  via  convênios  com  sindicatos,  universidades,  cooperativas,

prefeituras  e  outros  órgãos,  benefícios  previstos  em  fundos  sociais  da

entidade;

g)  promover,  mediante  convênio  com  entidades  especializadas,  públicas  ou

privadas, o aprimoramento técnico profissional dos associados, tendo sempre

em vista a educação cooperativista; e 

h)  a  cooperativa  poderá  associar-se  a  outras  cooperativas,  Federações,

Confederações  de  cooperativas  ou a  outras  sociedades,  visando sempre  à

defesa  econômico-social,  o  desenvolvimento  harmônico  e  a  consecução

plena dos objetivos da cooperativa e do seu quadro social. 

Seguem dados sobre a CAJUSPP:

A  Cooperativa  dos  Produtores  e  Beneficiadores  de  Caju  e  Derivados  da  Região

Potengi – CAJUSPP foi constituída no dia 20/01/2005, com produção semanal de 1.000 a

1.500 kg de amêndoa de caju beneficiada, e rege-se pelos valores e princípios cooperativistas,

pelas  disposições  legais,  pelas  diretrizes  da  autogestão  e  pelo  seu  Estatuto.  A  sede

administrativa da cooperativa é em são Paulo do Potengi (RN) (76 km de Natal), tendo por

área de ação, para fins de admissão de cooperantes, os seguintes municípios: Riachuelo, São

Paulo  do  Potengi,  Bom  Jesus,  São  Pedro,  Santa  Maria,  Ielmo  Marinho,  Rui  Barbosa,

Barcelona, Lagoa de Velhos, Serra Caiada, Elói de Souza e São Tomé. A CAJUSPP tem por

objetivos:
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a) Adquirir  e/ou  construir  infra-estrutura  necessária  para  a  produção

coletiva  de  sucos,  polpas,  farinhas,  ração  animal,  seleção  e

beneficiamento de castanhas, dentre outros produtos que venham a ser

desenvolvidos; 

b) Adquirir  insumos,  produzir,  beneficiar,  industrializar,  embalar  e

comercializar os produtos desenvolvidos pela CAJUSPP; 

c) Gerar trabalhos autônomos para o quadro Social; 

d) Promover  a  integração da CAJUSPP com a comunidade,  através  de

projetos sociais sustentáveis, nas áreas potenciais do município, dentre

eles: cooperativismo, artesanato, pesca, agricultura, pecuária e outros;

e) Proporcionar  meios  de  auxílio  financeiro  aos  cooperantes,  quando

necessário;

f) Desenvolver atividades pertinentes à conservação do meio ambiente e

uso racional dos recursos naturais; 

g) Celebrar convênios com entidades especializadas, públicas ou privadas,

para o aperfeiçoamento técnico dos seus cooperantes; e 

h) Promover  a  difusão  da  doutrina  cooperativista  e  seus  princípios  ao

quadro Social.

Constata-se  algumas  semelhanças  entre  os  objetivos  e  a  forma  de  alcançá-los  das

cooperativas acima mencionadas, desta feita vale salientar que muitas destas descrições não

correspondem a realidade estudada e fazem parte apenas de meros relatos escritos. Muitos dos

objetivos espelham-se nos princípios do movimento cooperativista sem ter, necessariamente,

relação prática com eles. Apesar de se tratar de um estudo multicaso teve-se que se limitar o

número  de  cooperativas  estudadas,  ou  seja,  optou-se  pelas  mais  produtivas  e  as  que

trabalhavam, unicamente, com o beneficiamento da amêndoa do caju.
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3.1.3 População e amostra 

A  população  compreende  “um  conjunto  de  todos  os  objetos  ou  elementos  sob

consideração.”  Ou seja,  a  população é  o  conjunto de indivíduos  (ou objetos),  tendo pelo

menos uma variável comum observável. (KERLINGER, 1980, p. 90).

Para Selltiz (et alli, 1987), a amostra constitui a seleção de alguns dos elementos da

população, objetivando descobrir algo sobre o grupo do qual eles são extraídos. As amostras

podem ser classificadas como sendo do tipo não-probabilística ou probabilística. As amostras

não-probabilísticas são aquelas nas quais não há maneira de estimar a probabilidade que cada

elemento tem de ser incluído na amostra e não há segurança de que todo elemento tenha

chance de sê-lo. Por sua vez, as amostras probabilísticas são aquelas que tornam possível a

cada investigador  estimar  a  extensão em que os  resultados  baseados em sua amostra  são

prováveis  de  diferirem  daqueles  obtidos  com  o  estudo  da  população.  Esta  pesquisa  foi

orientada  por  uma  amostragem  não-probabilística  do  tipo  proposital  ou  intencional:  a

amostragem probabilística apresentava como resultado uma amostra de 327 indivíduos.

Quadro 03 – Cooperativas e suas população e amostra

COOPERATIVAS POPULAÇÃO AMOSTRA

CAJUSPP 230 140

MATURI 1235 230

COOPERCAJU 325  40

TOTAL 1790 410
Fonte: entrevista realizada com os presidentes das cooperativas no ano de 2006 e análise do livro de registro dos
cooperados.

Para Mattar (1997, p. 270), a suposição básica da amostra proposital ou intencional: 

é que, com bom julgamento e estratégia adequada, podem ser escolhidos os
casos a serem incluídos e, assim, chegar a amostras que sejam satisfatórias
para  as  necessidades  da  pesquisa.  Uma  estratégia  muito  utilizada  na
amostragem  intencional  é  escolher  casos  julgados  como  típicos  da
população em que o pesquisador está interessado, supondo-se que os erros
de julgamento na seleção tenderão a contrabalançar-se.   

Sendo assim,  foram escolhidos  os  cooperados que  estão  nas  cooperativas  desde  o

início  de  suas  atividades.  Este  critério  justifica-se  pelo  fato  destes  trabalhadores  terem
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acompanhado o início das atividades das cooperativas e o seu respectivo desenvolvimento,

podendo, assim, exprimir de forma mais acertada todas as situações iniciais ou mudanças

posteriores introduzidas pelas mesmas. Os cooperados que estão desde o início das atividades

nas organizações autogestionárias têm,  hipoteticamente,  condições  de terem desenvolvido,

reduzido ou ampliado uma consciência autogestionária e vivenciado o conhecimento e/ou a

prática dos pressupostos do movimento cooperativista de forma mais intensiva ou não. Desta

forma, a amostra foi definida de forma intencional cujo critério foi o tempo de serviço nas

cooperativas, ou seja, mais especificamente, o fato dos cooperados estarem desde o início das

atividades nas mesmas. Ressalte-se, no entanto, que, coincidentemente, o critério de escolha

dos cooperados, que estão desde o início das atividades nas cooperativas, coaduna com os

trabalhadores  registrados  em  estatutos  ou  aditivos,  constituindo,  assim,  os  que  são

verdadeiramente cooperados. Muitos dos entrevistados (pesquisa exploratória) afirmaram que

não  possuíam  nenhum  tipo  de  vínculo  com  as  cooperativas.  Verifica-se  a

desproporcionalidade  entre  a  população  (1790)  e  a  amostra  (410),  uma  vez  que  há  nas

cooperativas estudadas, além do que já foi dito anteriormente, uma rotatividade muito elevada

de trabalhadores. Sendo assim, verifica-se que, cada vez mais, torna-se menor o número de

cooperados  que  possuem  vínculo  com  as  cooperativas  e  estão  desde  o  princípio

desenvolvendo suas atividades nas mesmas.
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Apesar de a amostragem probabilística apresentar um menor número de casos a serem

estudados,  como  apresentado  abaixo  (327),  optou-se  pela  amostragem  não  probabilística

intencional (410 – 125% da amostra estatística). A amostragem probabilística ainda pode ser

do  tipo  estratificado  que  consiste  em subdividir  uma  população  em estratos  e  selecionar

amostras aleatórias simples de cada estrato. Desta forma, teríamos, ainda, um menor número

de casos a serem abordados. No entanto, centrou-se na amostragem não probabilística visando

obter, de maneira intencional, a análise de todos os casos em que os cooperados estivessem

ligados  às  cooperativas  desde  o  início  de  suas  atividades.  Não se  utilizou  a  amostragem

probabilística  estratificada,  pois  a  mesma  não  resultaria  em  um  número  de  casos  de

cooperados  que  está  desde  o  início  das  atividades  nas  cooperativas,  fato  obtido  na  não

probabilística  intencional.  Para  o  nosso  caso,  interessava  coletar  os  dados  de  todos  os

cooperados que estavam desde o início das atividades dada a dificuldade de conseguir obter

dados precisos e substanciais de uma amostra menor, mesmo com as técnicas de coleta de

dados empregadas no estudo, uma vez que os cooperados por medo, falta de conhecimento ou

educação  formal  não  sabiam  exprimir-se  satisfatoriamente.  Ressalte-se,  ainda,  a

disponibilidade  de  tempo e  de  pessoal  para  a  coleta  de  dados  (questionário,  entrevista  e

análise documental) para este estudo (multicaso), bem como a disponibilidade de tempo para

a observação não participante.

3.1.4 Instrumentos de pesquisa

Para  o  alcance  dos  objetivos  propostos  foram  utilizados  como  instrumentos  de

pesquisa o questionário, a entrevista, documentação de fontes primárias e secundárias e a

observação não participante. O  questionário,  aplicado  com  os  cooperados,  constava  de

questões abertas e fechadas. As questões fechadas foram compostas por perguntas de única e

múltipla escolha. A entrevista, aplicada com os coordenadores (nas cooperativas estudadas

tínhamos  o  presidente,  o  pessoal  da  área  administrativa,  os  coordenadores  e  os

despeliculizadores.  Os  coordenadores  eram  responsáveis  pelos  despeliculizadores)  das

cooperativas, foi do tipo semi-estruturada. A análise de documentação de fontes primárias e

secundárias baseou-se nos estatutos das cooperativas, atas de assembléias, aditivos, folhas de

pagamento, contrato entre a OLAM e as contratadas, aditivos estatutários e reportagens de

jornais.  Na  observação  não  participante  foram  destinados  30  (trinta)  dias  para  cada

cooperativa,  nos  quais  teve  por  base  a  observação  do  conhecimento  e/ou  prática  dos

princípios do movimento cooperativista. 
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Na fase preliminar da pesquisa foi realizada uma entrevista exploratória visando obter

informações  genéricas  sobre  as  cooperativas,  unidades  de  produção  e  os  cooperados  da

COOPERCAJU, MATURI e CAJUSPP.

 A entrevista  exploratória  é  descrita  por  Andrade (1995)  como sendo resultante  da

pesquisa exploratória e tendo por objetivos: 

            - obter maiores informações sobre o assunto que se vai investigar;

            - facilitar a delimitação do tema da pesquisa; e

            - orientar a fixação dos objetivos e a formulação das hipóteses ou descobrir um novo

tipo de enfoque para o assunto.
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3.1.5 Pré-teste ou pesquisa piloto

Após  a  formulação  do  questionário,  o  mesmo  foi  testado  antes  de  sua  utilização

definitiva. Na descrição de Marcone & Lakatos (1988), o pré-teste consiste num instrumento

que serve para medir a fidedignidade, validade e operatividade das questões envolvidas em

um questionário específico,  mediante aplicação numa pequena população escolhida. Neste

sentido, alguns questionários foram aplicados na  COOPERCAJU, MATURI e CAJUSPP e

nas suas respectivas unidades de produção. Optou-se por uma pesquisa piloto com 5% (da

amostra) dos cooperados de cada cooperativa e unidades de produção (CAJUSSP, MATURI e

COOPERCAJU). Este percentual foi escolhido aleatoriamente dentro dos trabalhadores que

estavam fora da amostra. Com a ajuda do coordenador consegui-se a relação dos cooperados,

bem como dos trabalhadores sem nenhum de vínculo com as cooperativas. Na pesquisa-piloto

verificou-se  o  grau  de  complexidade  das  perguntas  e  dos  referidos  itens  das  possíveis

respostas,  com  o  objetivo,  assim,  de  buscar  tornar  o  questionário  o  mais  compreensível

possível. 
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4 DISCUSSÃO DOS CASOS

Para o alcance dos objetivos propostos pela pesquisa, os dados foram analisados e

interpretados  quantitativamente  e  qualitativamente,  mediante  utilização  de  distribuição  de

freqüências,  cruzamento  de  variáveis,  análise  categorial  e  observação  não  participante.

Kerlinger  (1980,  p.  353)  conceitua  a  análise  como  sendo  “a  categorização,  ordenação,

manipulação e sumarização dos dados”.

Os  questionários  constavam de  questões  fechadas  e  abertas.  As  questões  fechadas

possuíam tópicos de escolha única e de múltiplas respostas, as quais foram tabuladas pelo

próprio  pesquisador,  através  da  determinação  das  freqüências  e  cruzamentos  de  variáveis

(através do programa da Microsoft Office Excel). As respostas múltiplas foram aquelas nas

quais o entrevistado poderia marcar mais de uma alternativa como resposta. Nestas Tabelas

existiram três colunas de freqüências. A primeira coluna foi composta pelo número absoluto

de respostas observadas em cada item. Na segunda, teve o percentual de respostas de cada

item calculado sobre o total de itens respondidos, cujo total é 100%. Finalmente, na terceira,

teve o percentual de respostas dadas a cada item calculado sobre o total de casos. A soma

dessa coluna podia ultrapassar 100%. 

A análise dos dados foi realizada considerando-se os itens de maior incidência e a

partir da categorização e ordenação das respostas relativas às questões abertas. 

O  tratamento  dos  dados  coletados  com  a  entrevista  ocorreu  a  partir  da  análise

categorial que se constitui numa das técnicas da análise do conteúdo proposta por Bardin

(1977).  O material  coletado  foi  ouvido,  inicialmente,  com o  objetivo  de  se  identificar  o

conteúdo geral apresentado pelos coordenadores das cooperativas CAJUSPP (S1), MATURI

(S2) e COOPERCAJU (S3). Posteriormente, buscou-se analisar o conteúdo das falas a partir

das  sete  categorias  analíticas  aqui  propostas  –  Adesão  voluntária  e  livre;  Gestão

democrática e livre; Participação econômica dos membros; Autonomia e independência;

Intercooperação; Educação, formação e informação; e Interesse pela comunidade.

A análise dos dados da documentação de fontes primárias e secundárias deu-se através

de uma análise comparativa e exploratória  das referidas documentações.  Tais  documentos

contribuíram para  que  se  tivesse  uma idéia  geral  sobre  como devem ser  e  o  que  são as

cooperativas e as suas respectivas unidades de produção.  
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Na  observação  não  participante  o  pesquisador  destinou  30  (trinta)  dias  para  cada

cooperativa  estudada,  visando,  na  qualidade  de  mero  observador,  traçar  um  roteiro  de

observação  que proporcionasse registrar o máximo de ocorrências que interessasse ao estudo.

(ascensão ou declínio dos princípios do cooperativismo).

Observa-se,  assim,  que  os  dados  coletados  foram analisados  com a  finalidade  de

responder às questões de pesquisa à luz do referencial teórico existente. 

Para isto, foram aplicados 410 (quatrocentos e dez) questionários com os cooperados

de 02 (duas) cooperativas de trabalho – CAJUSPP e MATURI- (370) e 01 (uma) cooperativa

de produção – COOPERCAJU- (40). Todas as cooperativas trabalham com o beneficiamento

da amêndoa do caju. A CAJUSPP localiza-se na cidade de São Paulo do Potengi,  a MATURI

nas cidades de Lagoa Nova e Cerro Corá e a COOPERCAJU em Serra do Mel. A escolha por

estas cooperativas de trabalho deu-se pelo fato das mesmas serem as mais produtivas, bem

como estarem diretamente ligada a multinacional OLAM BRASIL. Buscou-se, inicialmente,

trabalhar  com  a  OLAM  BRASIL,  mas  a  mesma  se  negou  a  fornecer  qualquer  tipo  de

informação. Sendo assim, optou-se por estas duas cooperativas que prestam serviço para a

multinacional. Quanto à cooperativa de produção – COOPERCAJU, localizada em Serra do

Mel, foi escolhida por ser a única cooperativa de produção, em funcionamento, na área  da

cajucultura,  responsável  pela  produção,  beneficiamento  e comercialização da amêndoa  do

caju, do Estado do Rio Grande do Norte. 

Este capítulo da tese está subdividido em cinco tópicos: perfil dos operários, dados

relativos à execução do trabalho, cruzamento de variáveis, análise das questões de pesquisa e

análise das categorias analíticas.

4.1 PERFIL DOS COOPERADOS

Os  itens  relativos  ao  perfil  dos  cooperados  justificaram-se  pela  necessidade  do

pesquisador de um maior entendimento sobre a natureza dos seus pesquisados. Desta maneira,

o pesquisador teve condições de compreender determinados fenômenos (como, por exemplo,

o trabalho em família versus trabalho individual e renda familiar versus renda individual) que

nortearam o comportamento de determinados cooperados.
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Tabela 01:

Sexo dos cooperados da CAJUSPP e MATURI

Sexo na CAJUSPP e MATURI Valores Absolutos Valores Relativos (%)

Masculino

Feminino

Total

28

342

370

8

92

100

Tabela 02:

Sexo dos cooperados da COOPERCAJU

Sexo na COOPERCAJU Valores Absolutos Valores Relativos (%)

Masculino 

Feminino

Total

38

2

40

95

5

100

Na Tabela 01, sexo dos cooperados da CAJUSPP e MATURI, observa-se que 92%

dos  cooperados  são  do  sexo  feminino.  Já  na  Tabela  02,  sexo  dos  cooperados  da

COOPERCAJU,  38% dos  cooperados  são  do  sexo  masculino.  A predominância  do  sexo

feminino, nas cooperativas CAJUSPP e MATURI, justifica-se pela exigência das empresas

contratantes de desenvolverem o trabalho com as mulheres, uma vez que as mesmas tendem a

ser mais pacientes e detalhistas na execução do trabalho contratado, bem como pelo fato dos

jovens acharem que o beneficiamento da castanha do caju não é trabalho para os homens e

sim para as mulheres. Verifica-se, assim, certo preconceito com relação ao referido trabalho.

Por sua vez, os homens tendem a abandonar a sua cidade de origem em busca de trabalho em

outras regiões. Estas informações foram obtidas em depoimentos extraídos de alguns jovens e

adultos.
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Tabela 03:

Faixa etária dos cooperados da CAJUSPP e MATURI

Faixa etária na CAJUSPP e
MATURI Valores Absolutos Valores Relativos  (%

menos de 15
De 15 a 20 anos
De 21 a 26 anos
De 27 a 32 anos
De 33 a 38 anos
De 39 a 44 anos
De 45 a 50 anos
acima de 50 anos
Total

12
26
16

156
152

8
0
0

370

3
7
4

43
41

2
0
0

100

Tabela 04:

Faixa etária dos cooperados da COOPERACAJU

Faixa etária na COOPERCAJU Valores Absolutos Valores Relativos (%)

menos de 15
De 15 a 20 anos
De 21 a 26 anos
De 27 a 32 anos
De 33 a 38 anos
De 39 a 44 anos
De 45 a 50 anos
acima de 50 anos
Total

7
0
0
0

20
13

0
0

40

17
0
0
0

50
33

0
0

100

Na  Tabela  03,  Faixa  etária  dos  cooperados  da  CAJUSPP  e  MATURI,  84%  dos

cooperados estão na faixa etária de 27 a 38 anos. Não obstante, percebe-se a existência de

trabalhadores com menos de 15 anos (3%). Já na Tabela 04, Faixa etária dos cooperados da

COOPERCAJU, os dados são modificados pela existência de cooperados com idades que

variam de 33 a 38 anos (67%) e 39 a 44 anos (33%). Estas tabelas deixam claro que nas

cooperativas de trabalho (CAJUSPP e MATURI) os trabalhadores são mais jovens (pelo fato

dos mais velhos saírem em busca de melhores condições de vida e os mais jovens ficarem

ajudando as mães nos afazeres de casa ou buscando qualquer tipo de trabalho para ajudar no

sustento de sua família) enquanto na cooperativa de produção (COOPERCAJU - única no

Estado do RN) os trabalhadores são da faixa etária mais avançada. Na COOPERCAJU a idade

mais  avançada  justifica-se  pelo  fato  da  mesma  ser  constituída  por  trabalhadores  rurais
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enquanto nas cooperativas de trabalho por trabalhadores da zona urbana. Verifica-se que tanto

nas  cooperativas  de  trabalho  (CAJUSPP  e  MATURI)  como  na  cooperativa  de  produção

(COOPERCAJU) há a presença de menores de 15 anos no trabalho de beneficiamento da

amêndoa do caju. 

Tabela 05:

Grau de instrução na CAJUSPP e MATURI

Grau de Instrução na CAJUSPP e
MATURI Valores Absolutos Valores Relativos  (%)

Não sabe ler nem escrever
Sabe ler e escrever
1. grau incompleto
1. grau completo
2. grau incompleto
2. grau completo
Total

0
0

18
94

132
126
370

0
0
5

25
36
34

100

Tabela 06:

Grau de instrução na COOPERCAJU

Grau de Instrução na
COOPERCAJU Valores Absolutos Valores Relativos  (%)

Não sabe ler nem escrever
Sabe ler e escrever
1. grau incompleto
1. grau completo
2. grau incompleto
2. grau completo
Total

14
17

9
0
0
0

40

35
43
22

0
0
0

100

Na Tabela 05, Grau de instrução na CAJUSPP e MATURI, os cooperados possuem 2°

grau  incompleto  (36%)  e  2°  grau  completo  (34%).  Na  Tabela  06,  Grau  de  instrução  na

COOPERCAJU, alguns dos cooperados sabem ler e escrever (43%) e outros não sabem ler e

escrever (35%). Observa-se, com base nos dados fornecidos, que a cooperativa de produção

(COOPERCAJU) tende a ter um maior percentual de analfabetos quando comparado com os

percentuais das cooperativas de trabalho (CAJUSPP e MATURI). Este fenômeno pode ser

explicado pelo fato, já evidenciado anteriormente, de que os cooperados das cooperativas de

trabalho são mais jovens e da zona urbana, ao contrário dos cooperados da cooperativa de

produção que tendem a ser mais  idosos e residentes na zona rural.  Sendo assim,  pode-se
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eleger que os cooperados das cooperativas de trabalho possuem mais oportunidades de dar

continuidade  aos  seus  estudos  quando comparados  com os  cooperados  da  cooperativa  de

produção que, além de produzirem e beneficiarem a amêndoa do caju, ainda tem que cuidar

da sua lavoura e dos seus afazeres domésticos. Os cooperados das cooperativas de trabalho

apenas beneficiam a amêndoa.

Segundo o depoimento de um produtor rural (P1) ligado à cooperativa de produção

(COOPERCAJU):

“desde  cedo  obrigamos  nossos  filhos  a  trabalhar  na  lavoura  e
tendemos a passar a idéia de que só o trabalho é importante e que a
educação  não é  mais  importante  para  a  sua  subsistência  e  da  sua
família,  pois  no campo eles  já  têm trabalho e  fora  do campo não
tem.”

Esta idéia apresentada, pelo produtor rural assentado, reforça a constatação de que os

assentados  possuem  um  baixo  nível  de  escolaridade,  uma  vez  que  os  próprios  pais  não

disseminam a idéia de que a educação é essencial para o seu desenvolvimento intelecto-moral

e para o seu aprimoramento nos afazeres no campo (apesar dos incentivos fornecidos pelo

Governo Federal:  Bolsa  família).  Vale  registrar  que,  com a  educação dos  seus  filhos,  os

cooperados  da  cooperativa  de  produção  poderiam  trazer  novas  técnicas  de  plantio,

beneficiamento e comercialização dos seus produtos.

Tabela 07:

Estado civil na CAJUSPP e MATURI

Estado civil na CAJUSPP e
MATURI Valores Absolutos Valores Relativos  (%)

Solteiro
Casado
Divorciado
Viúvo (a)
Outro
Total

223
13

1
1

132
370

60
4
0
0

36
100
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Tabela 08:

Estado civil na COOPERCAJU

Estado civil na COOPERCAJU Valores Absolutos Valores Relativos  (%)
Solteiro
Casado
Divorciado
Viúvo (a)
Outro
Total

6
30

1
1
2

40

15
74

3
3
5

100

A Tabela 07, Estado civil na CAJUSPP e MATURI, 60% dos cooperados são solteiros

e 36% são unidos apenas maritalmente. Por sua vez, na COOPERCAJU 74% dos cooperados

são casados e 15% são solteiros.  Como na COOPERCAJU os cooperados são produtores

rurais,  a  predominância  de  casados  pode  ser  justificada,  dentre  outros  motivos,  que  não

interessam a esta pesquisa, pela idade mais avançada dos cooperados quando comparadas com

a dos cooperados da CAJUSPP e MATURI, bem como pelo fato de que os cooperados são

provenientes de famílias assentadas em SERRA DO MEL. Ressalte-se que este fenômeno não

ocorreu com os cooperados da CAJUSPP e MATURI, tendo em vista que os mesmos foram

arrebanhados entre os jovens dos municípios de São Paulo do Potengi, Lagoa Nova e Cerro

Corá. 

Tabela 09:

Número de filhos na CAJUSPP e MATURI

Número de filhos na CAJUSPP e MATURI Valores Absolutos Valores Relativos  (%)

Nenhum
Um
Dois
Três
Quatro
Mais de quatro
Total

349
3

11
3
3
1

370

94
1
3
1
1
0

100

Tabela 10:
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Número de filhos na COOPERCAJU

Número de filhos na COOPERCAJU Valores Absolutos Valores Relativos  (%)

Nenhum
Um
Dois
Três
Quatro
Mais de quatro
Total

1
2
6

11
17

3
40

3
5

15
27
42

8
100

Na Tabela 09, Número de filhos na CAJUSPP e MATURI, 94% dos cooperados não

possuem filhos.  Já  na  COOPERCAJU,  97% dos cooperados  possuem filhos.  Estes  dados

podem refletir  uma  faixa  etária  elevada  (100% entre  33  a  44  anos),  um baixo  grau  de

instrução (43% sabe ler  e escrever  e 35% não saber ler  nem escrever)  e  um estado civil

predominantemente  constituído  por  cooperados  casados  na  COOPERCAJU  (74%  dos

cooperados são casados).

Tabela 11:

Tipo de moradia dos cooperativos da CAJUSPP e MATURI

Tipo de moradia na CAJUSPP e MATURI Valores Absolutos Valores Relativos (%)
Mora em casa própria
Mora em casa alugada pelos pais
Mora em sua própria casa
Mora em casa alugada por você
Mora em casa de parentes ou amigos
Outra
Total

294
47

7
0

22
0

370

79
13
72

0
06

0
100
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Tabela 12:

Tipo de moradia dos cooperativos da COOPERCAJU

Tipo de moradia na COOPERCAJU Valores Absolutos Valores Relativos (%)
Mora em casa própria
Mora em casa alugada pelos pais
Mora em sua própria casa
Mora em casa alugada por você
Mora em casa de parentes ou amigos
Outra
Total

8
3

29
0
0
0

40

20
8

72
0
0
0

100

A Tabela 11, Tipo de moradia dos cooperados da CAJUSPP e MATURI, observa-se

que 79% dos cooperados moram em casa própria dos pais e 13% em casa alugada pelos pais.

Por sua vez, na COOPERCAJU 72% dos cooperados residem em sua própria casa e 20% em

casa própria dos pais.  O fato de 79% dos cooperados da CAJUSPP e MATURI residirem em

casa própria ou alugada pelos pais reflete o estado civil dos cooperados e a faixa etária dos

mesmos. Há uma tendência de que os solteiros e com faixa etária baixa residam com os pais

ou  familiares.  Na  COOPERCAJU  os  assentamentos  (hoje  vilas  rurais)  tendem  a  ser

constituídos por casais que receberam lotes para produzir e promover a construção de suas

casas. 

Tabela 13:

Número de pessoas da família que moram com você (CAJUSPP e MATURI)

Nr. De pessoas da família que moram com
você (CAJUSPP e MATURI) Valores Absolutos Valores Relativos (%)

Nenhuma
Uma
Duas
Três
Quatro
Mais de quatro
Total

0
0

199
95
76

0
370

0
0

54
26
20

0
100
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Tabela 14:
Número de pessoas da família que moram com você (COOPERCAJU)

Nr. De pessoas da família que moram
com você (COOPERCAJU) Valores Absolutos Valores Relativos (%)

Nenhuma
Uma
Duas
Três
Quatro
Mais de quatro
Total

0
0
0
0

14
26
40

0
0
0
0

35
65

100

Na Tabela 13,  Número de pessoas  da família  que moram com você (CAJUSPP e

MATURI),  constata-se que as famílias  são constituídas por  03 (três)  pessoas  (54%) e 04

(quatro) pessoas (26%). Já na Tabela 14, as famílias são mais numerosas (65% com mais de

quatro pessoas). Estes dados refletem o fato de que a COOPERCAJU é constituída por casais

de produtores assentados, o que leva a acreditar que pelo fato de serem casados, ao contrário

da predominância de solteiros na CAJUSPP e MATURI, os mesmos tendem a ter um maior

número de filhos para ajudar na produção de sua área cultivada (fato que ficou evidenciado

nas entrevistas realizadas).

Tabela 15:

Chefe da família dos cooperados da CAJUSPP e MATURI

Chefe da família na CAJUSPP e MATURI Valores Absolutos Valores Relativos (%)
Você
Pai ou mãe
Esposo ou esposa
Total

0
301

69
370

0
81
19

100

Tabela 16:

Chefe da família dos cooperados da COOPERCAJU

Chefe da família na COOPERCAJU Valores Absolutos Valores Relativos  (%)
Você
Pai ou mãe
Esposo ou esposa
Total

27
10

3
40

68
25

8
100

100



 Nas cooperativas CAJUSPP e MATURI o chefe da família é geralmente o pai ou a

mãe (81%), ao contrário na COOPERCAJU o chefe da família é o próprio cooperado (68%).

Tendo  sido  assentado  e  constituído  sua  família  no  próprio  assentamento,  ou  trazido  sua

família de outros assentamentos ou propriedades, os cooperados da COOPERCAJU tendem a

ser mantenedores do seu lar.

Para o produtor (COOPERCAJU - P2):

“normalmente os assentados nas vilas já vieram com suas famílias ou
tiveram  suas  famílias  entre  os  assentados.  A  nossa  família  é  um
pouco numerosa, pois quanto maior melhor para trabalhar.”

Observa-se,  assim,  que,  diferentemente  dos  cooperados  da  COOPERCAJU,  os

cooperados da CAJUSPP e MATURI são mais jovens e tendem a ser solteiros. A renda dos

cooperados  das  cooperativas  de  trabalho  é  tão  pequena  que  uma  grande  quantidade  dos

membros das famílias tem que trabalhar nas mesmas para obterem uma renda mínima de um

salário mínimo, conforme explicitado na tabela abaixo. 

Tabela 17:

Renda mensal dos cooperados da CAJUSPP e MATURI

Renda mensal dos cooperados na
CAJUSPP e MATURI Valores Absolutos Valores Relativos (%)

não tem renda
até um salário mínimo
mais de um até dois salários mínimos
mais de 2 até 5 salários mínimos
mais de 5 até 10 salários mínimos
mais de 10 salários mínimos
outro: descrever o valor exato
Total

0
370

0
0
0
0
0

370

0
100

0
0
0
0
0

100
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Tabela 18:

Renda mensal dos cooperados da COOPERCAJU

Renda mensal dos cooperados na
COOPERCAJU Valores Absolutos Valores Relativos  (%)

não tem renda
até um salário mínimo
mais de 1 até 2 salários mínimos
mais de 2 até 5 salários mínimos
mais de 5 até 10 salários mínimos
mais de 10 salários mínimos
outro. Descrever o valor exato
Total

0
0
0

40
0
0
0

40

0
0
0

100
0

 0
0

100

Tabela 19:

Sua renda é determinada de que forma na CAJUSPP e MATURI

Sua Renda é determinada na CAJUSPP e
MATURI Valores Absolutos Valores Relativos  (%)

por uma remuneração fixa
por produção
fixo + produção
fixo  + produção + benefícios
fixo + produção + benefícios
mais de 10 salários mínimos
outro. Descrever o valor exato
Total

0
370

0
0
0
0
0

370

0
100

0
0
0

0
100

Tabela 20:

Sua renda é determinada de que forma na COOPERCAJU

Sua Renda é determinada na COOPERCAJU
Valores

 Absolutos
Valores

 Relativos  (%)

por uma remuneração fixa 
por produção
fixo + produção
fixo  + produção + benefícios
fixo + produção + benefícios
mais de 10 salários mínimos
outro. Descrever o valor exato
Total

0
40

0
0
0
0
0

40

0
100

0
0
0

     0 
0

100
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Tabela 21:

Renda mensal das famílias dos cooperados da CAJUSPP e MATURI

Renda mensal da família é determinada
na CAJUSPP e MATURI Valores Absolutos Valores Relativos  (%)

não tem renda
Até um salário mínimo
Mais de 1 até 2 salários mínimos
Mais de 2 até 5 salários mínimos
Mais de 5 até 10 salários mínimos
Mais de 10 salários mínimos
Total

0
370

0
0
0
0

370

0
100

0
0
0

100

Tabela 22:

Renda mensal das famílias dos cooperados da COOPERCAJU

Renda mensal da família é determinada
na COOPERCAJU Valores Absolutos Valores Relativos  (%)

não tem renda
Até um salário mínimo
Mais de 1 até 2 salários mínimos
Mais de 2 até 5 salários mínimos
Mais de 5 até 10 salários mínimos
Mais de 10 salários mínimos
Total

0
0
0
0

40
0

40

0
0
0
0

40
 0

100

As Tabelas 17 e 18 apontam para uma disparidade entre as rendas dos cooperados da

CAJUSPP  e  MATURI,  e  COOPERCAJU.  Os  cooperados  da  CAJUSPP  e  MATURI

(cooperativas  de  trabalho)  têm  a  remuneração  mensal  de  até  01  (um)  salário  mínimo,

enquanto os cooperados da COOPERCAJU (cooperativa de produção) recebem mais de 02 e

até 05 (cinco) salários mínimos. As Tabelas 19 e 20 mostram que tanto nas cooperativas de

trabalho  (CAJUSPP e  MATURI)  como na  cooperativa  de  produção  (COOPERCAJU)  os

cooperados recebem por produção (quantidade de amêndoas despeliculizadas). As Tabelas 21

e 22, Renda das famílias dos cooperados, indicam que, na cooperativa COOPERCAJU, 100%

das famílias dos cooperados ganham mais de 05 (cinco) até 10 (dez) salários mínimos. Na

CAJUSPP e MATURI 100% dos cooperados ganham até 01 salário mínimo.  Leve-se em

consideração o fato de que nas cooperativas de trabalho (CAJUSPP e MATURI) o preço pago

pelo trabalho realizado (Kg / dia) varia de R$ 0,65 e R$ 0,80 (por kg produzido). A produção

média  diária  varia  de  3  a  15  Kg  (com renda  mensal  de  R$  58,50  a  R$  360,00).  Já  na

cooperativa de produção (COPERCAJU), a produção média diária é de 20 a 40 Kg e o valor
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pago varia de R$ 12,00 para a castanha convencional e R$ 14,00 para a orgânica (com renda

mensal  de  R$ 7.200,00 a  R$ 14.400,00 por família).  Ressalte-se que este  valor da renda

mensal dos cooperados da COOPERCAJU deve-se a ajuda dos familiares no plantio, cultivo

do fruto, beneficiamento e entrega à cooperativa.

Constata-se que predomina nas cooperativas de trabalho (CAJUSPP e MATURI), que

a partir deste momento passaram a ser chamadas de C1 e C2, respectivamente, para fins de

simplificação, o sexo feminino. Há estudos que comprovam a preferência por trabalhadores

do sexo feminino, em função da capacidade das mulheres de serem mais detalhistas, zelosas e

atenciosas  em determinadas  tarefas  (montagem,  controle  de  qualidade,  dentre  outras).  Na

cooperativa de produção COOPERCAJU,  que passará a ser chamada de C3, para fins de

simplificação, há o predomínio de cooperados do sexo masculino. Este fenômeno pode ser

explicado  pelo  fato  dos  cooperados  da  referida  cooperativa  serem  produtores  rurais

assentados.

Nas cooperativas C1 e C2, os cooperados são de uma faixa etária que varia entre 27 a

38 anos, ao passo que na cooperativa C3 de 33 a 44 anos. O fato das cooperativas de trabalho

serem constituídas  por  cooperados  mais  jovens  deve-se  ao  fato  de  que  não  tendo  outras

oportunidades de trabalho, como já foi verificado na análise das tabelas, os jovens findam

buscando, desde muito cedo, as cooperativas para que a sua renda possa ajudar no sustento de

sua família. Os jovens não saem da sua cidade para buscar melhores condições de vida pelos

motivos expostos por 02 coordenadores das cooperativas de trabalho:

“não queremos  abandonar  as  nossas  famílias.  Em alguns  casos  as
mães são viúvas ou separadas e necessitam do apoio dos filhos para
ajudar na criação dos menores.” (S1).

“não temos especialização para desenvolver qualquer tipo de trabalho
que  não  seja  o  de  retirar  a  película  da  amêndoa  da  castanha.  O
desemprego está muito grande e o custo de vida lá fora também. É
melhor passar fome em nossa cidade, nosso lar, nossa família, do que
numa cidade aonde não conhecemos ninguém. É muito difícil nossa
situação. Só encontramos trabalho em locais aonde somos bastante
explorados, mesmo nas cooperativas. Olhe o preço que nos é pago
por quilo beneficiado. Tem cooperado que ganha por mês de 90 a 180
reais. Isto não sustenta nossas famílias.” (S2).
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O grau  de  instrução  dos  cooperados  das  cooperativas  (C1  e  C2)  varia  entre  o  1.

completo  e  2.  grau  incompleto.  O  grau  de  instrução  da  cooperativa  (C3)  é  “sabe  ler  e

escrever” e “não sabe ler e escrever”. Para o coordenador (S3): 

“temos dificuldade de dar prosseguimento aos nossos estudos porque
moramos no sítio, mesmo tendo escola na zona rural é muito difícil
para  nós.  Desde  cedo  fomos  colocados  na  lida.  Já  estamos  numa
idade que não aprendemos muita coisa. Mesmo que quiséssemos não
deixaríamos  o  nosso  trabalho  no  campo  e  no  beneficiamento  da
amêndoa.”  

Quanto ao estado civil da maioria dos cooperados das cooperativas de trabalho (C1 e

C2), a mesma é caracterizada pelo “solteiro”. Já a maioria dos cooperados da C3 (cooperativa

de produção) é “casada”. Os cooperados da C1 e C2 são mais jovens do que os cooperados da

C3. Na cooperativa C3 os cooperados são constituídos por famílias de assentados na zona

rural de Serra do Melo.  

A maioria dos cooperados das cooperativas C1 e C2 não possui filhos. Já na C3 possui

de 2 a 4 filhos. Isto reflete o fato dos cooperados das cooperativas C1 e C2 serem solteiros em

sua maioria, enquanto os cooperados da C3 serem casados. Esta análise não deixou de lado a

hipótese dos solteiros terem sido casados ou terem arranjado filhos fora do casamento. Não se

pode deixar de lado, também, o fato dos cooperados da cooperativa de produção ter uma

quantidade maior de filhos pelo interesse de colocá-los para trabalhar no campo ou em outros

locais para ajudar no sustento da família.

O tipo de moradia dos cooperados (C1 e C2) é “mora com os pais” e na C3 “mora em

casa própria”. Por não constituírem família e serem solteiros, há uma probabilidade muito

grande dos cooperados residirem com os pais. Ao contrário, na cooperativa C3, os cooperados

tendem a ter casa própria por serem, em sua maioria, casados e assentados. 

Os dados inerentes ao número de pessoas da família que residem com os cooperados

das cooperativas C1 e C2 demonstram que de 2 (duas) a 3 (três) pessoas moram com os

mesmos, ao passo que 4 (quatro) e mais de 4 (quatro) pessoas são membros da família em C3.

Percebe-se, assim, que as famílias da cooperativa C4 são mais numerosas.

Nas famílias dos cooperados das cooperativas C1 e C2 observa-se que o pai ou a mãe

são chefes das mesmas. Na cooperativa de produção (C3), na maioria dos casos, o chefe da

família  é  o  próprio  cooperado.  Como  são  mais  jovens  e  solteiros,  em  sua  maioria,  os
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cooperados das cooperativas C1 e C2 residem com as próprias famílias. Caso contrário se dá

com a cooperativa de produção (C3).

A  renda  mensal  dos  cooperados  das  cooperativas  (C1  e  C2)  é  de  até  um salário

mínimo. Na cooperativa (C3), a renda mensal é de mais de 02 (dois) até 05 (cinco) salários

mínimos. 

 Para os coordenadores (S1 e S2) das cooperativas C1 e C2, respectivamente:

“nós  recebemos  muito  pouco.  Precisamos  trabalhar  muito  para
conseguir  receber  de  90  a  180  reais.  Depende  muito  da  nossa
habilidade em manipular a nossa faquinha. Se tivermos alguém da
família  trabalhando  com  a  gente  é  que  a  nossa  renda  dá  uma
melhoradazinha. É um salário de fome, mas é o que temos.”

Já para o coordenador (S3) da cooperativa C3:

“nós recebemos mais de 02 (dois) até 05 (cinco) salários mínimos
porque  envolvemos  membros  de  nossa  família  na  produção  e
beneficiamento da amêndoa do caju. A nossa renda fica diluída entre
os diversos membros da família, mas quando juntamos conseguimos
um salário melhor.”

Vale ressaltar que a renda mensal dos cooperados das cooperativas (C1, C2 e C3) é

determinada pela produção, bem como que a renda mensal das famílias vai até um salário

mínimo nas cooperativas (C1 e C2) e mais de 02 (dois) até 05 (cinco) salários mínimos na

cooperativa (C3). Não se pode deixar de lado que os cooperados das cooperativas de trabalho

(C1 e C2) recebem por quilo beneficiado o valor de R$ 0,65 (sessenta e cinco centavos) e que

os cooperados da cooperativa (C3) recebem de R$ 12,00 (tradicional) a R$ 14,00 (orgânico)

por quilo beneficiado. Ainda, os cooperados da cooperativa de produção podem discutir em

assembléia  a  melhoria  do  preço  pago  por  quilo  beneficiado  e  que  os  cooperados  das

cooperativas de produção (C3) não podem nem questionar o valor pago por quilo beneficiado,

uma  vez  que  o  mesmo  é  determinado  pelas  empresas  contratantes  (OLAM  BRASIL  e

AFICEL).

4.2 DADOS RELATIVOS À EXECUÇÃO DO TRABALHO

Os dados relativos à  execução do trabalho justificaram-se pela necessidade de um

melhor  entendimento,  por  parte  do  pesquisador,  sobre  o  funcionamento  do  trabalho  nas

cooperativas COOPERCAJU, MATURI e CAJUSPP. Desta forma, pôde-se compreender a
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jornada  de  trabalho,  os  motivos  para  vinculação  às  cooperativas,  local  onde  costuma

desenvolver o trabalho etc.  

Tabela 23:

Jornada de trabalho na CAJUSPP e MATURI

Jornada de trabalho na CAJUSPP e
MATURI Valores Absolutos Valores Relativos (%)

não possui jornada de trabalho definida
4 horas diárias
acima de 8 horas
Outra
Total

370
0
0
0

370

100
0
0
0

100

Tabela 24:

Jornada de trabalho na COOPERCAJU

Jornada de trabalho na COOPERCAJU Valores Absolutos Valores Relativos (%)
não possui jornada de trabalho definida
4 horas diárias
acima de 8 horas
Outra
Total

40
0
0
0

40

100
0
0
0

100

As  Tabelas  23,  Jornada  de  trabalho  na  CAJUSPP  e  MATURI,  e  24,  Jornada  de

trabalho na COOPERCAJU, comprovam que os cooperados não possuem jornada de trabalho

definida (100%). Este fenômeno justifica-se pelo fato dos cooperados ganharem por produção

e não terem uma quantidade mensal estabelecida para a retirada da película das amêndoas

nem tão pouco  ganharem, como no trabalho formal ou convencional, hora-extra.  No entanto,

a  multinacional  OLAM BRASIL,  que  alimenta  as  cooperativas  de  trabalho  (CAJUSPP e

MATURI)  com  as  amêndoas  do  caju,  estabelece  um prazo  para  a  entrega  das  mesmas,

cabendo,  assim,  aos  coordenadores  das  unidades,  promoverem  o  alcance  das  metas

estipuladas pela contratante (mesmo que informalmente) para não perderem a concessão do

beneficiamento das amêndoas do caju.

Tendo a jornada de trabalho não definida, o cooperado não pode deixar de lembrar que

o ingresso numa sociedade cooperativa requer que as pessoas possam executar seus serviços e

estejam dispostas a aceitar as responsabilidades que advêm da qualidade de ser membro dela.
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Os  cooperados  devem  ter  a  consciência  dos  seus  direitos  e  deveres  e  buscar  de  forma

voluntária  os  pressupostos  que  dão  embasamento  a  esta  organização  democrática.

(QUEIROZ, 1998).

A jornada de trabalho nas cooperativas de trabalho (C1 e C2) e de produção (C3) não é

definida. Para os coordenadores (S1 e S2):

“nós não temos jornada de trabalho definida. Chegamos e saímos na
hora que queremos. De qualquer forma isto serve de estímulo para o
meu trabalho.  Trabalhamos  na própria cooperativa.  Eu gostaria  de
trabalhar em casa, mas eles não confiam em nós. Não deixam que
levemos os produtos para casa.”

“a nossa jornada de trabalho é na nossa própria casa. No local aonde
fomos assentados.” (S3).

Tabela 25:

Motivos para vinculação às cooperativas CAJUSPP e MATURI

Motivos para vinculação às
cooperativas CAJUSPP e MATURI

Valores
Absolutos

Sobre
respostas (%)

Sobre casos (%)
*

falta de oportunidade de trabalho
Remuneração
Benefícios

310
60

0

84
16

0

96
18

0
identificação com os princípios do
cooperativismo 0 0 0
Outros motivos
Total 370 100

0
114

(*) Note que o percentual total sobre casos ultrapassa 100% porque um cooperado pode marcar mais 
de uma alternativa na questão. Questão de múltipla escolha.
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Tabela 26:

Motivos para vinculação às cooperativas CAJUSPP e MATURI

Motivos para vinculação às
cooperativas COOPERCAJU

Valores
 Absolutos

Sobre
respostas (%)

Sobre casos 
(%)

falta de oportunidade de trabalho
Remuneração
Benefícios

30
10

0

75
25

0

89
29

0
identificação com os princípios do
cooperaivismo 0 0 0
Outros motivos
Total

0
40

0
100

0
118

 Na  Tabela  25,  Motivos  para  vinculação  às  cooperativas  CAJUSPP  e  MATURI,

observa-se  que  96%  dos  cooperados  passaram a  fazer  parte  da  cooperativa  por  falta  de

oportunidade de trabalho e 18% pela remuneração. Já na Tabela 26, 89% dos cooperados

aderiram à cooperativa COOPERCAJU por falta de oportunidade de trabalho e 29% pela

remuneração. Constata-se, assim, que tanto nas cooperativas de trabalho como na cooperativa

de produção o que pesa na hora de decidir em fazer parte ou não de uma cooperativa é a falta

de  oportunidade.  Ressalte-se,  no  entanto,  que  os  dados  coletados  na  COOPERCAJU

demonstram que os cooperados da cooperativa de produção (Tabela 26) são produtores ou

pessoas que possuem algum vínculo de consangüinidade com o produtor rural, desta forma

não deveriam participar das cooperativas unicamente pela falta de oportunidade.

Tabela 27:

Trabalhar numa empresa privada ou da economia social (CAJUSPP e MATURI)

Trabalhar numa empresa privada ou da
Economia Social, o que pesaria?

Valores
Absolutos

Sobre respostas
(%)

Sobre casos
(%)

Remuneração
Garantias sociais (carteira assinada, 13.)

90
280

24
76

26
82

status de ser empregado de uma empresa
privada 0 0 0
não querer assumir a responsabilidade de
ser também um chefe 0 0 0
se achar incapaz de assumir também um
empreendimento 0 0 0
outros motivos 0 0  0
Total 370 100 108
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Tabela 28:

Trabalhar numa empresa privada ou da economia social (COOPERCAJU)

Trabalhar numa empresa privada ou da
Economia Social, o que pesaria?

Valores
Absolutos

Sobre respostas
(%)

Sobre casos
(%)

Remuneração 25 63 67
Garantias sociais (carteira assinada, 13. etc) 15 38 40
status de ser empregado de uma empresa
privada 0 0 0
não querer assumir a responsabilidade de ser
também um chefe 0 0 0
se achar incapaz de assumir também um
empreendimento 0 0 0
outros motivos 0 0  
Total 40 100 107

Segundo os  dados contidos na Tabela  27,  Trabalhar  numa empresa privada ou da

economia social (CAJUSPP e MATURI), 82% dos cooperados afirmaram que levariam mais

em consideração as garantias sócias (13.; carteira assinada etc) e 26% a remuneração. Já na

Tabela 28, Trabalhar numa empresa privada ou da economia social (COOPERCAJU), 67%

levariam em consideração a remuneração e 40% as garantias sociais. Observa-se, assim, que

nas cooperativas de trabalho os cooperados estão mais preocupados com as garantias sociais,

ao contrário dos cooperados da cooperativa de produção que estão mais preocupados com as

questões  relacionadas  à  remuneração  face  ao  trabalho  desenvolvido.  Na  análise  destas

informações deve-se levar em consideração, no que diz respeito à cooperativa de produção

(COOPERCAJU), que como os cooperados possuem uma consciência de trabalho coletivo

mais  apurada  e  como  estão  mais  apegados  à  cooperativa  preocupam-se  mais  com  a

remuneração e não, com tanta intensidade, com as garantias sociais.

Tabela 29:

Local onde costuma desenvolver o trabalho (CAJUSPP e MATURI)

Local onde costuma desenvolver o
trabalho na CAJUSPP e MATURI

Valores
Absolutos

Valores
 Relativos (%)

Na própria cooperativa
Na sua casa
numa unidade produtiva da cooperativa
parte na cooperativa e parte na casa
Total

370
0
0
0

370

100
0
0
0

100
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Tabela 30:

Local onde costuma desenvolver o trabalho (COOPERCAJU)

Local onde costuma desenvolver o
trabalho na COOPERCAJU

Valores
Absolutos

Valores
 Relativos (%)

Na própria cooperativa
Na sua casa
numa unidade produtiva da cooperativa
parte na cooperativa e parte na casa
Total

5
35

0
0

40

13
87

0
0

100

Segundo os dados contidos nas Tabelas 29 e 30, os cooperados das cooperativas de

trabalho (CAJUSPP e MATURI) costumam desenvolver o trabalho na própria cooperativa.

Por  sua  vez,  os  cooperados  da  cooperativa  de  produção  (COOPERCAJU)  costumam

desenvolver o trabalho na sua própria casa. Na fala dos coordenadores da CAJUSPP (S1) e

MATURI (S2), observa-se o mesmo discurso:

“o trabalho desenvolvido na própria cooperativa é uma exigência da
cooperativa  (evitar  extravio,  roubo  e  queda  de  produção)  e  é
determinada, pelo que eu já ouvi, por aquelas empresas grandonas.”

Por sua vez, o trabalho desenvolvido pela cooperativa de produção é na própria casa

do cooperado. Para o coordenador da COOPERCAJU (S3): 

“os cooperados são produtores e beneficiadores da amêndoa do caju e
desenvolvem o trabalho na sua casa. Alguns cooperados trabalham na
parte administrativa da própria cooperativa. O trabalho desenvolvido
em casa pode envolver toda a família ou parte dela e a remuneração
individual fica diluída na remuneração coletiva da família.”

 Deve-se  lembrar  que  tanto  nas  cooperativas  de  trabalho  (CAJUSPP e  MATURI)

como na de produção (COOPERCAJU), verifica-se a presença de menores de 15 anos. A

diferença esta no fato de que na cooperativa de produção o menor trabalha para a família (fato

que não deve ser visto como algo positivo, mas como algo que fere o Estatuto da Criança e do

Adolescente) e nas cooperativas de trabalho os menores trabalham independentemente.
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Tabela 31:

As cooperativas e o treinamento (CAJUSPP e MATURI)

A CAJUSPP e MATURI
oferecem treinamento?

Valores 
Absolutos

Valores Relativos
 (%)

Nunca
Raramente
Às vezes
geralmente 
Sempre
Total

0
370

0
0

 0
370

0
0

100
0

 0
10

0

Tabela 32:

A cooperativa e o treinamento (COOPERCAJU)

A COOPERCAJU oferece
treinamento?

Valores 
Absolutos

Valores Relativos
 (%)

Nunca
Raramente
Às vezes
geralmente 
Sempre
Total

0
0

30
10
 0

40

0
0

75
25
 0

10
0

Tabela 33:

As cooperativas e a oferta de cursos (CAJUSPP e MATURI)

Os cursos, quando oferecidos,
são ofertados por qual
instituição? 

Valores
Absolutos

Valores 
Relativos (%)

Sobre
casos (%)

a própria cooperativa
O SEBRAE
outras cooperativas
outras organizações
Total

0
370

0
0

370

0
100

0
0

10
0

0
100

0
0

100
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Tabela 34:

As cooperativas e a oferta de cursos (COOPERCAJU)

Os cursos, quando
oferecidos, são ofertados
por qual instituição? 

Valores
Absolutos

Valores 
Relativos (%)

Sobre 
casos (%)

a própria cooperativa
O SEBRAE
outras cooperativas
outras organizações
Total

0
36

4
0

40

0
90
10

0
100

0
90
10

0
100

A Tabela 31, As cooperativas e o treinamento (CAJUSPP e MATURI), e a Tabela 33,

As cooperativas e a oferta de cursos (CAJUSPP e MATURI), apontam para os indicadores de

que raramente os cursos são ofertados e quando ofertados são ministrados pelo SEBRAE. A

Tabela 32, As cooperativas e o treinamento (COOPERCAJU), demonstra que os cursos são,

às vezes, ofertados (75%) ou são geralmente ofertados (25%). Quando os cursos são ofertados

na COOPERCAJU (Tabela 34), os mesmos são oferecidos pelo SEBRAE (90%) e por outras

cooperativas (10%). Para os coordenadores (S1 e S2) das cooperativas CAJUSPP e MATURI,

respectivamente:

“os  cursos  ofertados  são  para  aprimorar  a  técnica  da  retirada  da
película da amêndoa do caju.”

Já para o coordenador da COOPERCAJU (S3):

“as  cooperativas  já  ofereceram  cursos  sobre  os  princípios  do
movimento  cooperativista,  sobre  a  despeliculização e  outros  sobre
gerenciamento de pequenas empresas.”
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Tabela 35:

Você tem conhecimento ou já ouviu falar sobre os princípios do cooperativismo

 (CAJUSPP e MATURI)

Princípios do cooperativismo Tenho
conhecimento

Não tenho
conhecimento

Da adesão livre e aberta 
Da gestão e controle democrático
Da participação econômica
Da autonomia e independência 
Da educação, formação e informação
Da cooperação entre cooperativas
Do interesse pela comunidade
Nenhum dos itens 
TOTAL

220-59%
30-9%

0
0
0
0
0

120-32%
370

150-20%
340-46%

0
0
0
0
0

250-34%
740-100%

Tabela 36: 

Você tem conhecimento ou já ouviu falar sobre os princípios do cooperativismo

 (COOPERCAJU)

Princípios do cooperativismo Tenho
conhecimento

Não tenho
conhecimento

Da adesão livre e aberta 
Da gestão e controle democrático
Da participação econômica
Da autonomia e independência 
Da educação, formação e informação
Da cooperação entre cooperativas
Do interesse pela comunidade
Nenhum dos itens
TOTAL

40-16%
35- 13%
40- 16%
40- 16%
25 – 10%
40- 16%
35 – 13%

0
255- 100%

0
5- 20%

0
0

15- 60%
0

5- 20%
0

25- 100%

Na  Tabela  35,  Você  tem  conhecimento  ou  já  ouviu  falar  sobre  os  princípios  do

cooperativismo (CAJUSPP e MATURI), 59% dos cooperados conhecem ou ouviram falar

“Da  adesão  livre  e  aberta”  e  9%  conhecem  ou  ouviram  falar  “Da  gestão  e  controle

democrático”.  Já na Tabela 36, Você tem conhecimento ou já ouviu falar sobre os princípios

do  cooperativismo  (COOPERCAJU),  observa-se  que  os  princípios  do  movimento

cooperativista, bem como cursos sobre cooperativismo são bem disseminados e ministrados,

respectivamente, conforme exposto nos questionários, nas entrevistas e na observação não
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participante. Conforme já foi dito, anteriormente, os cursos versaram sobre cooperativismo,

princípios do cooperativismo e estratégias de gestão. 

Tabela 37:

Pratica ou não dos Princípios do Cooperativismo (MATURI e CAJUSPP) 

Princípios do cooperativismo Pratico Não pratico
Da adesão livre e aberta 
Da gestão e controle democrático
Da participação econômica
Da autonomia e independência 
Da educação, formação e informação
Da cooperação entre cooperativas
Do interesse pela comunidade
Nenhum dos itens
TOTAL

70- 19%
0
0
0
0
0
0

300-81%
370-100%

0
0
0
0
0
0
0
0

0-100%

Na Tabela 37, Pratica ou não dos Princípios do Cooperativismo, demonstra que apenas

19% pratica “Da adesão livre e aberta”. Os cooperados (81%) da MATURI e CAJUSPP não

praticam  nenhum  dos  itens  dos  princípios  do  cooperativismo.  Mais  uma  vez,  os  dados

apontam para o fato de que os cooperados e coordenadores das respectivas cooperativas de

trabalho não receberam cursos ou treinamento sobre os princípios do cooperativismo. Para os

coordenadores S1 e S2, respectivamente:

“as cooperativas são criadas a partir de um acordo firmado entre a
cooperativa e OLAM BRASIL (multinacional indiana com sede em
São Paulo do Potengi) com o propósito de beneficiar a amêndoa do
caju. Um indivíduo cria a cooperativa, fica como presidente, coloca
algumas  pessoas  como  cooperados  e  o  restante  fica  solto,  sem
nenhum  vínculo,  e  ainda   a  cooperativa  conta  com  o  apoio  da
prefeitura (fornecendo o galpão e o transporte). Os cooperados e os
sem vínculo ficam sendo explorados pelo baixo valor pago por quilo
beneficiado,  mas  aceitam   porque  não  existem outras  opções.  As
cooperativas  que  trabalhamos  são  verdadeiras  máquinas  de
exploração do trabalho humano.  Os cooperados não sabem nada do
que se passa  com a cooperativa.” (Depoimento dos coordenadores da
MATURI  e CAJUSPP, respectivamente).
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Tabela 38:

Pratica ou não dos Princípios do Cooperativismo (COOPERCAJU)

Princípios do cooperativismo Pratico Não pratico

Da adesão livre e aberta 
Da gestão e controle democrático
Da participação econômica
Da autonomia e independência 
Da educação, formação e informação
Da cooperação entre cooperativas
Do interesse pela comunidade
Nenhum dos itens
TOTAL

30-12%
30- 12%
30-12%
40- 16%
40-16%
40- 16%
40- 16%

0
250- 100%

10-33%
10-33%
10-34%

0
0
0
0
0

30-100%

Na Tabela 38, Pratica ou não dos Princípios do Cooperativismo (COOPERCAJU),

percebe-se que os  cooperados colocam em prática os  princípios  do cooperativismo.  Estes

dados contrastam com os depoimentos dos coordenadores das cooperativas de trabalho: 

Para o coordenador da CAJUSSP (S1),   

“a  cooperativa  não  incentiva  seus  cooperados  há  investirem  na
educação e formação. As informações sobre o andamento da própria
cooperativa não são repassadas  para nós.  A gente tem apenas que
trabalhar para o nosso sustento e nada mais. Essa é a lei. Não tomo
conhecimento nem das assembléias.” 

“os cooperados são agrupados no interior de um galpão com várias
bancadas e facas e vão chegando para trabalhar na hora que puderem,
saindo, também, na hora que desejarem.”

Já para o coordenador da MATURI (S2):

“conhecimento  só  o  que  aprendemos  na  escola.  Nada  mais.
Informações? Não tomamos conhecimento de nada que acontece na
cooperativa. Conheço apenas o que é colocado em cima da minha
bancada para a retirada da película. Trabalho fiscalizando o trabalho
dos outros e, também, retirando as películas.”

Para os coordenadores das cooperativas de trabalho CAJUSPP e MATURI:   

“a  cooperativa  não  se  preocupa com a  nossa  remuneração,  com a
nossa  subsistência,  com o  desenvolvimento  da  nossa  comunidade.
Para a cooperativa o que importa é cumprir com o que foi estipulado
pela  OLAM  BRASIL.  Vejo  que  os  cooperados  são  apenas  um
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número na folha de pagamento. Mesmo eu sendo coordenador tenho
que defender meus colegas de trabalho, pois sou coordenador, mas,
também, despeliculizador. Já busquei com o presidente melhorar as
condições financeiras dos cooperados, mas o presidente disse que não
pode  fazer  nada  porque  quem determina  o  preço  a  ser  pago  pelo
produto beneficiado é a OLAM BRASIL e se aumentar o valor do
trabalho  de  beneficiamento  das  amêndoas  não  fica  nada  para  a
cooperativa.”

Para o coordenador da COOPERCAJU (S3):

“a preocupação com as questões sociais e ambientais não é fruto de
cursos de conscientização, mas da vivência prática dos cooperados.
Vale lembrar que os cursos do Sebrae, quando oferecidos, tratam do
manejo e  beneficiamento  da amêndoas.  Quanto  as  questões  sócio-
ambientais começamos a ver que nos unindo seria melhor. Passamos
a  trocar  informações  sobre  manejo  dos  cajueiros.  Mudando  de
assunto,  antes  entregávamos  nossos  produtos  para  atravessadores,
hoje temos a nossa cooperativa. Só não entendo o funcionamento dela
(cooperativa de produção).”  

Percebe-se que, para haver uma redução do contraste entre as cooperativas de trabalho

e produção, espera-se que as cooperativas abandonem o modelo disfuncional de isolamento e

passem  a  criar  um  modelo  para  o  movimento  cooperativista  mais  integrado.  Para  os

coordenadores das cooperativas CAJUSPP e MATURI:

“as cooperativas são totalmente isoladas. Desconhecemos a natureza
de outras cooperativas e não sabemos o que elas possam fazer para
melhorar as nossas condições de vida.” 

Gráfico 01 – O modelo disfuncional poderia ser ilustrado da seguinte forma:

           1        2      3       4       5       6      7       8        9     10

Legenda:
1.  Produção
2. Serviço ou Trabalho
3. Crédito
4. Habitacional
5. Saúde
6. Educacional
7. Agropecuária
8. Consumo
9. Ecológica
10.  Mineração
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No entanto, poder-se-ia ter o seguinte modelo para a integração das cooperativas e

fortalecimento do movimento cooperativista:

Gráfico 02 – Modelo funcional das cooperativas

MODELO FUNCIONAL DAS COOPERATIVAS 

Produção 

Serviço ou trabalho 

Consumo

Agropecuária 

Educacional 

Crédito 

Ecológica 

Saúde 

O que se deve buscar é uma integração harmoniosa e articulada entre as cooperativas

de  tal  forma  que  as  mesmas  possam,  conforme  descrito  por  Veiga  &  Fonseca  (2001),

promover  elos  de integração para  a  construção de uma sociedade cooperativa.  Estes elos

proporcionariam  a  saída  dos  atravessadores,  bem  como  a  influência  direta  do  sistema

capitalista  (beneficiamento,  venda,  compra,  matéria-prima,  dentre  outros  elementos).

Ressalte-se, no entanto, que estas cooperativas surgiram no interior do sistema capitalista de

produção  e,  como  tal,  não  podem  ser  consideradas  alternativas  para  a  crise  do  sistema

capitalista de produção, uma vez que o capital tende a ter nas cooperativas a possibilidade de

aumento da mais-valia, mediante a redução dos custos (baixa cotação do kg beneficiamento,

falta de pagamento das horas-extras etc) e encargos sociais. As cooperativas funcionando de

forma desarticulada abrem espaço para a exploração promovida pelo sistema capitalista.
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Tabela 39: 

Participação nas assembléias (CAJUSPP e MATURI) 
Você é convidade a participar das assempléias da cooperativa? Valor absoluto Valores relativos (%)
nunca 260 70
raramente 50 14
às vezes 60 16
geralmente 0 0
sempre 0 0
Total 370 100

    Tabela 40: 

Participação nas assembléias (COOPERCAJU) 
Você é convidade a participar das assempléias da cooperativa? Valor absoluto Valores relativos (%)
nunca 10 25
raramente 0 0
às vezes 30 75
geralmente 0 0
sempre 0 0
Total 40 100

Tabela 41: 

Você costuma ser informado sobre o que acontece na cooperativa?
   (CAJUSPP e MATURI) 

Você costuma ser informado sobre o que acontece na cooperativa? Valor absoluto Valores relativos (%)
nunca 260 70
raramente 50 14
às vezes 60 16
geralmente 0 0
sempre 0 0
Total 370 100

Tabela 42: 

Você costuma ser informado sobre o que acontece na cooperativa?
   (COOPERCAJU) 

Você costuma ser informado sobre o que acontece na cooperativa? Valor absoluto Valores relativos (%)
nunca 10 25
raramente 0 0
às vezes 30 75
geralmente 0 0
sempre 0 0
Total 40 100

As assembléias que deveriam ser um instrumento para a democratização das relações

de trabalho, bem como para busca de respostas consensuais para os problemas administrativos

das cooperativas não vêm sendo tão valorizadas nas cooperativas de trabalho (CAJUSPP e

MATURI/  nunca  e  raramente)  e  produção  (COOPERCAJU/  às  vezes  e  raramente).  Nas

respostas dos cooperados, verifica-se que muitos cooperados não são convidados a participar
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das assembléias e quando são não demonstram interesse em participar. Outro fato que vai de

encontro aos  próprios  princípios  do movimento  cooperativista,  principalmente  o princípio

“Do  controle  e  gestão  democrático”,  é  o  de  que  os  cooperados  não  são  devidamente

informados sobre o que acontece nas cooperativas (captação e  aplicação de recursos, entrada

ou desligamento de cooperados, venda dos produtos, preço pago, dentre outras). 

Um  fato  que  pôde  ser  constatado,  por  meio  das  entrevistas  e  observação  não

participante com os coordenadores e cooperados, é o de que as cooperativas de trabalho são

criadas para atender a uma demanda específica: de fornecer mão de obra barata e alienada

para a OLAM BRASIL. Por sua vez, a cooperativa de produção surge da necessidade dos

próprios  cooperados  de  ter  a  sua  produção  valorizada  através  da  eliminação  dos

atravessadores e valorização dos próprios cooperados. 

4.3 CRUZAMENTO DE VARIÁVEIS

O cruzamento de variáveis possibilitou um melhor entendimento sobre a vinculação de

informações  que  até  então  pareciam  sem  relação  alguma,  mas  que,  quando  cruzadas,

forneceram relevantes dados.  

Tabela 43: 

Faixa etária x sexo (CAJUSPP e MATURI)

Faixa etária na CAJUSPP e
MATURI

Sexo
Masculino Sexo Feminino Total 

Menos de 15
De 15 a 20 anos
De 21 a 26 anos
De 27 a 32 anos
De 33 a 38 anos
De 39 a 44 anos
De 45 a 50 anos
acima de 50 anos
Total

8
4
6
3
5
2
0
0

28

4
22
10

153
147

6
0
0

342

12
26
16

156
152

8
0
0

370

Na Tabela  Faixa etária  x  Sexo na CAJUSPP e MATURI,  observa-se  que há uma

predominância  do  sexo  feminino  (342  cooperados  de  370  ao total),  havendo,  assim,  153

cooperados de 27 a 32 anos e 147 de 22 a 38 anos. Ressalta-se, no entanto, há existência de

menores de 15 anos (4). Já do sexo masculino, encontra-se 28 ao total, sendo 8 com menos de
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15 anos, 6 de 21 a 26 anos e 5 de 33 a 38 anos. Verifica-se, assim, que em ambos os casos há

a ocorrência de menores de 15 anos, mesmo que em número não significativo. 

Tabela 44: 

Faixa etária x sexo (COOPERCAJU)

Faixa etária na COOPERCAJU
Sexo

Masculino
Sexo

 Feminino Total 

Menos de 15
De 15 a 20 anos
De 21 a 26 anos
De 27 a 32 anos
De 33 a 38 anos
De 39 a 44 anos
De 45 a 50 anos
acima de 50 anos
Total

5
0
0
0

20
13

0
0

38

2
0
0
0
0
0
0
0
2

7
0
0
0

20
13

0
0

40

No que tange a Tabela 44, Faixa etária x sexo (COOPERCAJU), constata-se que entre

o sexo masculino 20 possuem de 33 a 38 anos e 13 de 39 a 44 anos. Do sexo feminino 2

cooperados possuem menos de 15 anos.  Aponte-se, assim, que a supremacia na cooperativa

de trabalho é do sexo feminino enquanto na cooperativa de produção é do sexo masculino. A

existência de mais mulheres nas cooperativas de trabalho (CAJUSPP E MATURI) deve-se ao

fato de que elas são mais cuidadosas no trabalho de retirada da película pela sua própria

natureza sensível, paciente, zelosa e habilidosa. Por sua vez, a existência de poucos homens

nas  cooperativas  de  trabalho,  deve-se,  também,  ao  fato  de  que  os  homens  saem de  suas

cidades em busca de melhores condições de vida. Por sua vez, na cooperativa de produção

(COOPERCAJU) predomina os homens pelo fato da mesma ser constituída por assentados

produtores de caju.

121



Tabela 45: 

Motivos para adesão x sexo (CAJUSPP e MATURI)

Motivos para vinculação às
cooperativas CAJUSPP e
MATURI

Sexo
Masculino

Sexo
Feminino Total

falta de oportunidade de trabalho 24 318 342
Remuneração 4 24 28
Benefícios 0 0 0
Identificação com os princípios do
cooperativismo 0 0 0
Outros motivos 0 0 0
Total 28 342 370

Tabela 46: 

Motivos para adesão x sexo (COOPERCAJU)

Motivos para vinculação à
cooperativa COOPERCAJU

Sexo
Masculino

Sexo
 Feminino Total

falta de oportunidade de
trabalho 23 7 30
Remuneração 7 3 10
Benefícios 0 0 0
Identificação com os
princípios do
cooperativismo 0 0 0
Outros motivos 0 0 0
Total 30 10 40

Quando se trabalha os motivos para adesão dos cooperados e se compara com o sexo

dos  mesmos,  na  Tabela  45,  percebe-se que a  maioria  dos  cooperados,  do sexo feminino,

elegeu  a  falta  de  oportunidade  de  trabalho  como  a  causa  primeira  de  sua  vinculação  às

referidas cooperativas (318), bem como a remuneração como a segunda causa (24). Na Tabela

46, predomina, também, a falta de oportunidade de trabalho para a vinculação a cooperativa

de produção (24)  e  a  remuneração (7),  respectivamente.  Percebe-se,  assim,  em ambos os

casos, com menor ou maior intensidade, que a falta de oportunidade de trabalho ainda é a

causa primeira para vinculação dos cooperados às cooperativas, mesmo que, a exemplo da

cooperativa de produção, haja uma relação mais estreitada entre cooperados e cooperativa.
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Tabela 47: 

Renda mensal da família x sexo (CAJUSPP e MATURI)
Renda mensal da família é determinada na CAJUSPP e MATURI 1 2 3 4 5 6 Total
não tem renda 0 0 0 0 0 0 0
até um salário mínimo 0 0 18 94 132 126 370
mais de 1 até 2 salários mínimos 0 0 0 0 0 0 0
mais de 2 até 5 salários mínimos 0 0 0 0 0 0 0
mais de 5 até 10 saláirios minímos 0 0 0 0 0 0 0
mais de 10 salários mínimos 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 18 94 132 126 370

Legenda:
Grau de instrução
1 – Não sabe ler e escrever
2 – Sabe ler e escrever
3 – 1. grau incompleto
4 – 1. grau completo
5 – 2. grau incompleto

Tabela 48: 

Renda mensal da família x sexo (COOPERCAJU)
Renda mensal da família é determinada na COOPERCAJU 1 2 3 4 5 6 Total
não tem renda 0 0 0 0 0 0 0
até um salário mínimo 0 0 0 0 0 0 0
mais de 1 até 2 salários mínimos 0 0 0 0 0 0 0
mais de 2 até 5 salários mínimos 14 17 9 0 0 0 40
mais de 5 até 10 saláirios minímos 0 0 0 0 0 0 0
mais de 10 salários mínimos 0 0 0 0 0 0 0
Total 14 17 9 0 0 0 40

Legenda:
Grau de instrução
1 - Não sabe ler e escrever
2 - Sabe ler e escrever
3 - 1. grau incompleto
4 - 1. grau completo
5 - 2. grau incompleto
6 - 2. grau completo

As Tabelas 47 e 48 apontam que nas cooperativas de trabalho (CAJUSPP e MATURI)

os 370 cooperados possuem do 1. grau incompleto ao 2. grau completo e recebem até um

salário mínimo. Por sua vez, na cooperativa de produção, Tabela 48, os cooperados pertencem

à faixa de escolaridade “não sabem ler e escrever ao 1. grau incompleto” e recebem de mais 2

até 5 salários mínimos. Constata-se, assim, que o nível de escolaridade dos cooperados das

cooperativas de trabalho (CAJUSSP e MATURI) é mais elevado, porém a renda é bem menor
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quando compara com a dos cooperados da cooperativa de produção (COOPERCAJU). Por

sua vez, o nível de escolaridade dos cooperados da COOPERCAJU é bem menor, quando

comparado com a dos cooperados das cooperativas de trabalho, porém a renda é bem maior.

Este fato contradiz a lógica de que quanto maior a escolaridade maior a renda e quanto menor

a escolaridade menor a renda, bem como menor as oportunidade de trabalho.

Tabela 49: 

Grau de instrução x participação nas assembléias (CAJUSPP e MATURI)
Grau de Instrução na CAJUSPP e MATURI 1 2 3 4 5 Total
Não sabe ler nem escrever 0 0 0 0 0 0
Sabe ler e escrever 0 0 0 0 0 0
1. grau incompleto 18 0 0 0 0 18
1. grau completo 0 50 44 0 0 94
2. grau incompleto 116 0 16 0 0 132
2. grau completo 126 0 0 0 0 126
Total 260 50 60 0 0 370

Legenda: 
Participação nas assembléias
1 - Nunca
2 - Raramente
3 - Às vezes
4 - Geralmente
5 - Sempre

Tabela 50: 

Grau de instrução x participação nas assembléias (COOPERCAJU)
Grau de Instrução na CAJUSPP e MATURI 1 2 3 4 5 Total
Não sabe ler nem escrever 4 0 11 0 0 15
Sabe ler e escrever 0 0 9 0 0 9
1. grau incompleto 6 0 0 0 0 6
1. grau completo 0 0 3 0 0 3
2. grau incompleto 0 0 5 0 0 5
2. grau completo 0 0 2 0 0 2
Total 10 0 30 0 0 40

Na Tabela 49, 126 e 116 cooperados da CAJUSPP e MATURI nunca participaram das

assembléias e possuem o 2.  grau completo e incompleto,  respectivamente.  50 cooperados

possuem o  1.  grau  completo  e  raramente  participaram das  assembléias,  e  44  cooperados

possuem o 1. grau completo e participam às vezes das assembléias. Já na Tabela 50, 11 e 9

cooperados não sabem ler e escrever e sabem ler e escrever, respectivamente, mas participam

às vezes das assembléias. Observa-se, assim, que os cooperados da cooperativa de produção

(COOPERCAJU), apesar de possuírem um menor nível de escolaridade, participam mais das
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assembléias. As relações menor escolaridade / menor participação ou maior escolaridade /

maior participação não podem ser levadas a efeito uma vez que existem outros fatores que

interferem  nesta  relação,  como:  natureza  da  cooperativa,  estilo  de  gestão  adotado  pelos

dirigentes, ligação entre os cooperados e a cooperativa, idade dos cooperados, forma como se

processou a adesão dos cooperados, dentre outros fatores.

4.3 ANÁLISE DAS QUESTÕES DE PESQUISA

Para  o  alcance  da  questão  de  pesquisa  –  qual  o  perfil  dos  cooperados  da

COOPERCAJU, MATURI e CAJUSPP? - foram analisados os dados inerentes às perguntas

encontradas  nos  questionários  no  item  “Natureza,  número  de  cooperados  e  perfil  dos

cooperados.”

Quadro 04 - Perfil dos cooperados, natureza e número de cooperados

Perfil dos cooperados, natureza e
número dos cooperados

Resumo das análises realizadas nas tabelas de
1 a 22.

Sexo - Na CAJUSPP e MATURI predomina o sexo
feminino.
- Na COOPERCAJU predomina o sexo
masculino.

Faixa etária -  Na  CAJUSPP  e  MATURI  a  faixa  etária  é
menor do que na COOPERCAJU. 

Grau de instrução -  O  grau  de  instrução  dos  cooperados  da
CAJUSPP  e  MATURI  é  maior  que  a  dos
cooperados da COOPERCAJU.

Estado civil -  Na COOPERCAJU predomina os cooperados
casados. Na CAJUSPP e MATURI predomina os
cooperados solteiros.

Número de filhos -  Os  cooperados  da  CAJUSPP  e  MATURI
possuem um número reduzido de filhos.
-  Na  COOPERCAJU,  os  cooperados  possuem
um número maior de filhos. 

Perfil  dos cooperados,  natureza e  número
dos cooperados

Resumo das análises realizadas nas tabelas de 1 a
22.

Tipo de moradia - Os cooperados da COOPERCAJU moram em
residências  próprias.  Os  cooperados  da
CAJUSPP e MATURI morando com os pais ou
em casas alugadas.

Número de pessoas da família que moram
com você 

- Na CAJUSPP e MATURI há uma quantidade
menor  de  pessoas  morando  com  o  cooperado
quando comparado com a COOPERCAJU.

Chefe da família -  Na  COOPERCAJU  o  chefe  da  família  é  o
próprio  cooperado  e  produtor  rural.  Já  na
CAJUSPP  e  MATURI  predomina  os  pais  do
cooperado como chefe da família.
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Renda mensal -  A  renda  mensal  dos  cooperados  da
COOPERCAJU  é  bem  maior  do  que  a  dos
cooperados da CAJUSPP e MATURI.

De que forma a renda é determinada -  Tanto  na  COOPERCAJU  quanto  nas
cooperativas  CAJUSPP  e  MATURI  a  renda  é
determinada pela produção.

Renda mensal da família - A renda mensal da família na COOPERCAJU é
maior  que  a  das  cooperativas  CAJUSPP  e
MATURI.

Natureza - A CAJUSPP e MATURI são cooperativas de
trabalho.  A COOPERCAJU é  uma  cooperativa
de produção.

Número de cooperados - População = 1790
- Amostra = 410
- COOPERCAJU = 40
-  CAJUSPP e MATURI = 370

A questão – que conhecimento ou não dos princípios do cooperativismo podem ser ou

são adotados pelos empreendimentos autogestionários?- agrupou-se as respostas no seguinte

quadro de análise:

Quadro 05 - Você tem conhecimento ou já ouviu falar sobre os princípios
 do cooperativismo  (CAJUSPP e MATURI)

Princípios do cooperativismo Tenho conhecimento Não tenho conhecimento
Da adesão livre e aberta 220-59% 150-20%

Da gestão e controle
democrático

30-9% 340-46%

Da participação econômica 0 0
Da autonomia e
independência 

0 0

Da educação, formação e
informação

0 0

Da cooperação entre
cooperativas

0 0

Do interesse pela
comunidade

0 0

Nenhum dos itens 120-32% 250-34%
TOTAL 370 740-100%

Os  dados,  já  comentados  anteriormente,  apontam  que  32%  dos  entrevistados

desconhecem completamente os princípios do cooperativismo, levando-se em consideração,

logicamente, a baixa incidência de cursos e treinamentos ofertados. Os cursos e treinamentos

ofertados  são  de  natureza  técnica  e  sobre  despeliculização das  amêndoas  do  caju.  Sendo
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assim, constatou-se que 59% dos cooperados conhecem Da adesão livre e aberta e 9% da

Gestão  e  controle  democrático,  tais  conhecimento  são de  natureza.  meramente  funcional.

Segundo os próprios cooperados:

“só sabemos o que é Da adesão livre e aberta porque nosso supervisor
disse que poderíamos e entrar e sair na hora que queria e do controle
democrático porque eu mando. Sei não acho que é isso.” 

Quadro 06 - Você tem conhecimento ou já ouviu falar sobre os princípios do 
Cooperativismo (COOPERCAJU) 

Princípios do cooperativismo Tenho conhecimento Não tenho conhecimento
Da adesão livre e aberta 40-16% 0

Da gestão e controle
democrático

35- 13% 5- 20%

Da participação econômica 40- 16% 0
Da autonomia e
independência 

40- 16% 0

Da educação, formação e
informação

25 – 10% 15- 60%

Da cooperação entre
cooperativas

40- 16% 0

Do interesse pela
comunidade

35 – 13% 5- 20%

Nenhum dos itens 0 0
TOTAL 255- 100% 25- 100%

Ao contrário do que acontece com os empreendimentos autogestionários MATURI e

CAJUSPP, a COOPERCAJU apresenta um elevado índice de conhecimentos dos princípios

do cooperativismo. Os cursos ofertados pelo SEBRAE e outras cooperativas buscam explorar

os princípios do cooperativismo, bem como técnicas de despeliculização e gestão de pequenas

empresas.

Por  sua  vez,  para  responder  a  questão  de  pesquisa  –  qual  a  prática  ou  não  dos

princípios  do  cooperativismo  são  adotadas  pelos  empreendimentos  autogestionários?  –

adotou-se os seguintes quadros:
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Quadro 07 - Pratica ou não dos Princípios do Cooperativismo
  (MATURI e CAJUSPP) 

Princípios do cooperativismo Pratico Não pratico
Da adesão livre e aberta 70- 19% 0

Da gestão e controle
democrático

0 0

Da participação econômica 0 0
Da autonomia e independência 0 0

Da educação, formação e
informação

0 0

Da cooperação entre
cooperativas

0 0

Do interesse pela comunidade 0 0
Nenhum dos itens 300-81% 0

TOTAL 370-100% 0-100%

Como  não  poderia  ser  diferente,  a  MATURI  e  CAJUSPP  não  possuem  nenhum

conhecimento sobre os princípios do cooperativismo (com exceção da “Da adesão livre e

aberta e Da gestão e controle democrático”) e não praticam nenhum deles (com exceção “Da

adesão  livre  e  aberta”).  Evidentemente  que  mesmo  não  conhecendo  os  princípios  do

cooperativismo os mesmos poderiam ser adotados intuitivamente, mas isso não aconteceu.   

Quadro 08 - Pratica ou não dos Princípios do Cooperativismo
 (COOPERCAJU) 

Princípios do cooperativismo Pratico Não pratico
Da adesão livre e aberta 30-12% 10-33%

Da gestão e controle
democrático

30- 12% 10-33%

Da participação econômica 30-12% 10-34%
Da autonomia e
independência 

40- 16% 0

Da educação, formação e
informação

40-16% 0

Da cooperação entre
cooperativas

40- 16% 0

Do interesse pela
comunidade

40- 16% 0

Nenhum dos itens 0 0
TOTAL 250- 100% 30-100%

A  COOPERCAJU  apresenta  elevados  índices  de  prática  dos  princípios  do

cooperativismo.  Este  fato  é  conseqüência  dos  elevados  índices  de  conhecimento  dos

princípios cooperativistas, bem como de outros dados, como:
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Tabela 40 (replica)

Participação nas assembléias (COOPERCAJU) 
Você é convidade a participar das assempléias da cooperativa? Valor absoluto Valores relativos (%)
nunca 10 25
raramente 0 0
às vezes 30 75
geralmente 0 0
sempre 0 0
Total 40 100

Tabela 42 (replica)

Você costuma ser informado sobre o que acontece na cooperativa?
   (COOPERCAJU)

Você costuma ser informado sobre o que acontece na cooperativa? Valor absoluto Valores relativos (%)
nunca 10 25
raramente 0 0
às vezes 30 75
geralmente 0 0
sempre 0 0
Total 40 100

Estes  dados  reforçam  o  princípio  do  cooperativismo  de  “De  gestão  e  controle

democrático.”  A  presença  da  solidariedade,  ajuda  mútua,  compromisso  partilhado,

companheirismo,  observados  na  observação  não  participante,  demonstram  que  os

supervisores e cooperados da COOPERCAJU conhecem e praticam de fato os princípios do

cooperativismo em seus empreendimentos autogestionários. 

Por fim, para responder a quarta e última questão de pesquisa – há a existência da

ascensão ou declínio dos princípios do cooperativismo nos empreendimentos autogestionários

em função do conhecimento e/ou da prática dos mesmos? – adotou-se o seguinte gráfico:

Gráfico 03 - Grau de Intensidade e Determinação da Ascensão ou Declínio dos princípios do
cooperativismo

               -100%                                          + 50%                                                   +   00%
 - 00%    - 33% - 66%         - 50%           + 33%          + 66%         + 100%

 Totalmente  Elevada    Muito       Média         Elevada          Muito       Totalmente
               Elevada                        Elevada                                              Elevada     Elevada

Ascensão dos princípios do 
cooperativismo

Declínio dos princípios do 
cooperativismo
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Estes  dados  repercutem  as  informações  dos  questionários,  da  entrevista  e  da

observação não participante.  Tendo obtido um conceito MUITO ELEVADA (+) significa

que  mais  de  66%  dos  cooperados  acreditavam  conhecer  e  praticar  os  princípios  do

cooperativismo.  Desta  forma,  haveria  uma  forte  tendência  para  a  ascensão  do  ideário

autogestionário. Contrariamente, tendo obtido um conceito MUITO ELEVADA (-) significa

que menos de 66% dos cooperados não acreditavam conhecer ou praticar os princípios do

cooperativismo.  Assim,  haveria  uma  forte  tendência  para  o  declínio  do  ideário

autogestionário. Nos casos em estudo, MATURI, CAJUSPP e COOPERCAJU, observou-se

com base nas Tabelas de 35 a 38, nas entrevistas e na observação não participante, que as

cooperativas MATURI e CAJUSPP demonstraram não conhecer e não praticar os princípios

do cooperativismo com percentuais que varia de 32 a 81% (nenhum dos itens). No primeiro

caso (32%), o percentual é baixo pelo fato dos cooperados conhecerem apenas o item “Da

adesão livre e aberta.” Caso não conhecessem o item “Da adesão livre e aberta” o nível de

falta de conhecimento beiraria os 100%, assim, teríamos de fato uma classificação MUITO

ELEVADA (-)  /  Declínio dos princípios  do cooperativismo.  No caso da COOPERCAJU,

tanto  no  conhecimento  como  na  prática  os  itens  totalizam  100%,  pode-se  inferir  que  a

classificação é TOTALMENTE ELEVADA (+) / Ascensão dos princípios do cooperativismo.

Segundo  a  tese,  aqui  reforçada  e  comprovada,  os  empreendimentos  da  economia

social, em especial as cooperativas de trabalho, tendem a ter um reduzido conhecimento e/ou

pratica dos princípios do cooperativismo. Por outro lado, as cooperativas de produção tendem

a  ter  um  elevado  conhecimento  e/ou  prática  dos  princípios  do  cooperativismo.  As

cooperativas de serviço ou trabalho tendem a ter um caráter mais mercadocêntrico do que as

cooperativas  de  produção,  bem  como  tendem  a  promover  um  declínio  do  ideário

autogestionário, ao passo que as cooperativas de produção tendem a promover uma ascensão

do  ideário  autogestionário,  levando-se  em  consideração  que  quanto  maior  o  grau  de

conhecimento e prática dos princípios do cooperativismo maior a possibilidade de ascensão

do  ideário  augestionário,  contrariamente,  quanto  menor  o  grau  de  intensidade  de

conhecimento e prática dos princípios do cooperativismo maior a possibilidade de declínio do

ideário autogestionário.
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4.4 ANÁLISE DAS CATEGORIAS ANALÍTICAS

Quadro 09 - Análise das categorias analíticas

CATEGORIAS ANALÍTICAS
VALORES  E  DEPOIMENTOS  (S1  –
COORDENADOR  DA  MATURI;  S2  –
COORDENADOR  DA  CAJUSPP;  e  S3  –
COORDENADOR DA COOPERCAJU)

Adesão  livre  e  aberta  -  As  cooperativas  são
organizações  voluntárias,  abertas  a  todas  as
pessoas  aptas  a  utilizar  os  seus  serviços  e
assumir  as  responsabilidades  como  membros,
sem  discriminações  de  sexo,  sociais,  raciais,
políticas e religiosas.

CAJUSP e MATURI
Conheço = 59%
Pratico= 0%
COOPERCAJU
Conheço= 16%
Pratico= 12%
S1  e  S2-  “Sabemos  o  que  é.  Não  praticamos
porque já é algo que faz parte daquilo quando
entramos na cooperativa.”
S3- Conhecemos e praticamos porque serve de
exercício para aquilo que aprendemos ser uma
cooperativa”.

Gestão  e  controle  democrático -  As
cooperativas  são  organizações  democráticas,
controladas pelos seus membros, que participam
ativamente na formulação das suas políticas e na
tomada de decisões. Os homens e as mulheres,
eleitos  como  representantes  dos  demais
membros,  são  responsáveis  perante  estes.  Nas
cooperativas de primeiro grau os membros têm
igual direito de voto (um membro, um voto); as
cooperativas  de  grau  superior  são  também
organizadas de maneira democrática.

CAJUSP e MATURI
Conheço = 9%
Pratico= 0%
COOPERCAJU
Conheço= 13%
Pratico= 12%
S1 e  S2-  “Conhecemos  ,  mas  não praticamos.
Não sabemos como se pratica. Como é, hem?”.
S3-  Buscamos  sempre  novos  conhecimentos
para ver  nossa cooperativa crescer,  juntamente
conosco.

Participação  econômica  dos  membros  -  Os
membros  contribuem  eqüitativamente  para  o
capital  das  suas  cooperativas  e  controlam-no
democraticamente.  Parte  desse  capital  é,
normalmente,  propriedade  comum  da
cooperativa.  Os  membros  recebem,
habitualmente,  se  houver,  uma  remuneração
limitada ao capital integralizado, como condição
de  sua  adesão.  Os  membros  destinam  os
excedentes  a  uma  ou  mais  das  seguintes
finalidades:desenvolvimento  das  suas
cooperativas,  eventualmente através da criação
de reservas,  parte  das quais,  pelo menos será,
indivisível;benefícios  aos  membros  na
proporção  das  suas  transações  com  a
cooperativa;  e  apoio  a  outras  atividades
aprovadas pelos membros.

CAJUSP e MATURI
Conheço = 0%
Pratico= 0%
COOPERCAJU
Conheço= 16%
Pratico= 12%
S1 e S2- “Não sabemos de nada. Como podemos
praticar?
S3- Vamos conhecer e praticas os princípios do
cooperativismo,  pois,  só  assim,  poderemos
amadurecer e crescer cada vez mais. Se eu não
conheço não pratico. E aí? Como progredir?”.

Autonomia e independência - As cooperativas
são  organizações  autônomas,  de  ajuda  mútua,
controladas  pelos  seus  membros.  Se  firmarem
acordos  com  outras  organizações,  incluindo
instituições  públicas,  ou  recorrerem  a  capital
externo,  devem  fazê-lo  em  condições  que
assegurem  o  controle  democrático  pelos  seus

CAJUSP e MATURI
Conheço = 0%
Pratico= 0%
COOPERCAJU
Conheço= 16%
Pratico= 16%
S1 e S2- “Não sabemos de nada. Como podemos
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membros  e  mantenham  a  autonomia  da
cooperativa;  Autonomia  e  independência  -  As
cooperativas  são  organizações  autônomas,  de
ajuda mútua,  controladas pelos seus membros.
Se firmarem acordos com outras organizações,
incluindo instituições públicas, ou recorrerem a
capital externo, devem fazê-lo em condições que
assegurem  o  controle  democrático  pelos  seus
membros  e  mantenham  a  autonomia  da
cooperativa.

praticar?  Eu  tenho  vontade  de  aprender,  mas
como? O que fazer?. (repete parte da resposta).
S3- Ö conhecimento e a  prática  é  a  alma do
nosso negócio. Temos que conhecer sobre o que
estamos envolvidos”.

Intercooperação  -  As cooperativas servem de
forma mais eficaz os seus membros e dão mais
força  ao  movimento  cooperativo,  trabalhando
em  conjunto,  através  das  estruturas  locais,
regionais, nacionais e internacionais. 

CAJUSP e MATURI
Conheço = 0%
Pratico= 0%
COOPERCAJU
Conheço= 10%
Pratico= 16%t
S1  e  S2-  “Não  sabemos  como  fazer  para
aprender alguma coisa”.
S3- Conhecemos o praticamos os princípios do
cooperativismo.  Isto  é  essencial  “para  o
funcionamento de qualquer cooperativa”.

Educação,  formação  e  informação -  As
cooperativas  promovem  a  educação  e  a
formação dos seus membros, dos representantes
eleitos e dos trabalhadores, de forma que estes
possam  contribuir,  eficazmente,  para  o
desenvolvimento  das  suas  cooperativas.
Informam o público  em geral,  particularmente
os  jovens  e  os  líderes  de  opinião,  sobre  a
natureza e as vantagens da cooperação.

CAJUSP e MATURI
Conheço = 0%
Pratico= 0%
COOPERCAJU
Conheço= 16%
Pratico= 16%
S1 e S2- “Queremos é receber nosso dinheiro.
Aprender alguma coisa não interessa nem para a
gente nem para os cooperados. É o que ouvimos
por aí”..
S3-  Sabemos  o  necessário  para  tocar  nosso
empreendimento.  Se  bem  que  conhecimento
nunca é demais”.

Interesse pela comunidade -  As cooperativas
trabalham  para  o  desenvolvimento  sustentável
das  suas  comunidades  através  de  políticas
aprovadas pelos membros. (QUEIROZ, 1998).

CAJUSP e MATURI
Conheço = 0%
Pratico= 0%
COOPERCAJU
Conheço= 13%
Pratico= 16%
S1 e S2- “Sabemos que não vamos ficar muito
tempo por  aqui.  Para  que aprender,  ensinar,  e
praticar alguma coisa? Eu mesmo tenho outras
pretensões. Quero voar mais alto. Acho que os
cooperados também.”..
S3-  Quero  mais.  Por  isso  busco  novos
conhecimentos  e  apreender  sobre  o  que  estou
envolvido.”.

NENHUM  DOS  ITENS  ACIMA
MENCIONADOS

CAJUSP e MATURI
Conheço = 32%
Pratico= 100%
COOPERCAJU
Conheço= 0%
Pratico= 0%
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Ratificando  a  análise  do  Gráfico  01,  constata-se  que  as  cooperativas  de  trabalho,

MATURI e CAJUSPP,  apresentaram um reduzido ou nulo percentual  de conhecimento e

prática  dos  princípios  do  cooperativismo.  Contrariamente,  a  cooperativa  de  produção

apresentou  significativos  percentuais  de  conhecimento  e  prática  dos  princípios  do

cooperativismo. As falas dos coordenadores da MATURI e CAJUSPP apenas ratificam a falta

de compromisso e dedicação dos cooperados com as cooperativas e das cooperativas com os

cooperados. No caso da COOPERCAJU, não acontece diferente, os coordenadores afirmam

que  os  cooperados  querem  se  envolver  e  demonstram  que  os  dirigentes  buscam  este

envolvimento para o crescimento em conjunto da cooperativa. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Constata-se que, seja nas cooperativas de trabalho (C1 e C2) ou na de produção (C3),

os cooperados elegeram a falta de oportunidade de trabalho como o motivo para a vinculação

dos  mesmos  às  cooperativas.  Não  obstante,  este  sentimento  está  mais  presente  nas

cooperativas de trabalho (C1 e C2), por não possuírem um vínculo mais aproximado com a

cooperativa e com o seu próprio trabalho.

Com  base  nas  análises  das  Tabelas  35  a  42,  no  Quadro  09,  Análise  Categorial,

conclui-se que os mesmos reafirmam o conteúdo da tese central deste estudo:

“os  empreendimentos  da  economia  social,  em  especial  as  cooperativas  de
trabalho, tendem a ter um reduzido conhecimento e/ou pratica dos princípios do
cooperativismo. Por outro lado, as cooperativas de produção tendem a ter um
elevado  conhecimento  e/ou  prática  dos  princípios  do  cooperativismo.  As
cooperativas  de  serviço  ou  trabalho  tendem  a  ter  um  caráter  mais
mercadocêntrico  do  que  as  cooperativas  de  produção,  bem como  tendem  a
promover um declínio do ideário autogestionário, ao passo que as cooperativas
de  produção  tendem  a  promover  uma  ascensão  do  ideário  autogestionário,
levando-se em consideração que quanto maior o grau de conhecimento e prática
dos princípios do cooperativismo maior a possibilidade de ascensão do ideário
augestionário,  contrariamente,  quanto  menor  o  grau  de  intensidade  de
conhecimento e prática dos princípios do cooperativismo maior a possibilidade
de declínio do ideário autogestionário.”

As cooperativas sejam elas de trabalho ou de produção não devem ser vistas como

uma alternativa para a sociedade salarial, mas como um modelo de gestão que tira o controle

das  mãos  de um patrão e  coloca  nas  mãos dos próprios  trabalhadores.  Este  é  o  discurso

oficial.  Contudo,  não  se  pode  esquecer  que,  conforme  descrito  pelos  coordenadores  das

cooperativas estudadas (C1 e C2), muitas cooperativas são criadas para atender uma demanda

de grandes capitalistas, neste caso, mais especificamente, da OLAM BRASIL (multinacional

indiana localizada em São Paulo do Potengi) e AFICEL. A que tem se assemelhado mais ao

cumprimento dos princípios cooperativistas é a cooperativa de produção (C3). 

Percebe-se que a maioria dos cooperados das cooperativas (C1, C2) nunca ouviram

falar nos princípios cooperativistas. A cooperativa de produção (C3) já disseminou, apenas, a

“adesão livre e aberta” e “gestão e controle democrático.”

Verifica-se  que  os  cooperados  elegem  como  o  motivo  para  a  sua  adesão  nas

cooperativas (C1 e C2) a falta de oportunidade de trabalho, principalmente os cooperados do

sexo  feminino.  Para  os  cooperados  da  cooperativa  (C3),  os  homens  responderam que  o

motivo  para  adesão  está,  também,  na  falta  de  oportunidade.  Quanto  à  participação  nas
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assembléias, os cooperados da CAJUSPP e MATURI, com segundo grau completo, nunca

participaram das  mesmas.  Já  os  cooperados  da  COOPERCAJU,  que  não  sabem ler  nem

escrever,  às  vezes  ou  geralmente,  participam das  assembléias.  Constata-se,  assim,  que  a

participação nas assembléias não está na relação direta do grau de instrução.

Conclui-se, porém, que a indústria OLAM BRASIL, localizada no Município de São

Paulo do Potengi,  promove um verdadeiro aliciamento de cooperativas que findam sendo

cooptadas pela mesma.  Um determinado indivíduo, ao criar  uma cooperativa de trabalho,

busca a ajuda da prefeitura visando à concessão de galpões, transporte, pagamento de água,

luz  e  telefone.  As cooperativas,  com um determinado número de  cooperados  (citados no

contrato social ou aditivo), vão arrebanhando uma quantidade de trabalhadores que desejam

conseguir  trabalho  e  renda,  e  que  vão  trabalhando  sem  nenhum  tipo  de  vínculo  com  a

cooperativa.  Constata-se, assim, que os trabalhadores findam não tendo ou desenvolvendo

nenhum tipo de vínculo de afetividade com os cooperados e com a cooperativa.

As cooperativas de trabalho se assemelham mais às empresas que são criadas com o

propósito  de  burlarem  as  leis  trabalhistas  e  servirem  de  modelo  funcional  ao  sistema

capitalista de produção. As cooperativas de produção, por serem criadas no seio das famílias

de trabalhadores, fogem a este padrão. O que se observa, com base nos dados coletados, é que

as  cooperativas  de  trabalho,  MATURI  e  CAJUSPP,  especificamente,  proporcionam,  o

declínio  dos  princípios  do  cooperativismo  e  a  cooperativa  de  produção,  COOPERCAJU,

promove a ascensão dos princípios do cooperativismo.  

Certas  cooperativas  de  trabalho,  até  onde  esta  pesquisa  pode  constatar,  dada  a

limitação da mesma, se constituem numa sociedade criada anormalmente, ou seja, organizada

única e exclusivamente com intenção de simular uma situação pseudo-legalizada, apenas para

se aproveitar  de  uma oportunidade,  para  tirar  vantagens  econômicas  de uma determinada

ocasião. Esse tipo de sociedade cooperativa, de grande risco legal,  se forma com atitudes

ardilosas e ilusórias, e muitas das vezes de maneira impositória e compulsória, conduzida por

pessoas que convencem os trabalhadores a se associarem a uma sociedade cooperativa de

serviços e trabalho, mostrando-lhes condições e situações mascaradas, onde as verdadeiras

estão ocultas. Normalmente essas sociedades cooperativas têm “dono”. São organizadas por

prepostos  dos  tomadores  dos  seus  serviços,  com  a  finalidade  de  sonegar  e  fraudar  as

obrigações trabalhistas e legais. Os “donos” dos destinos dos sócios cooperados costumam

perpetuar-se  na  direção  dessas  sociedades,  porque  precisam  e  pretendem  controlá-las

135



permanentemente,  para que os interesses dos tomadores e verdadeiros responsáveis sejam

mantidos intactos em detrimento e prejuízo dos interesses dos sócios cooperados. Por sua vez,

este tipo de cooperativa é outra maneira de se qualificar as sociedades cooperativas de risco.

Em  alguns  casos,  as  sociedades  cooperativas  são  organizadas  pelos  antes  chamados  de

“empreiteiros de mão-de-obra.” Aqui também as sociedades cooperativas têm dono e às vezes

ostentam seu nome. Nestas cooperativas o convencimento dos trabalhadores para participarem

da organização da entidade se faz por um processo de dissimulação e de ilusão da boa fé dos

trabalhadores, com promessas irreais e fictícias, as quais não são esclarecidas suficientemente,

no momento do ingresso na sociedade cooperativa. (QUEIROZ, 1998). 

Para por  um fim,  ao mau uso das cooperativas,  o ideal  seria  que se  reunissem as

cooperativas  em  um  modelo  funcional  de  tal  forma  que  a  produção,  beneficiamento  e

comercialização fossem integradas, bem como que os cooperados pudessem fazer uso das

cooperativas de crédito, agropecuária, educacional, consumo, habitacional, saúde e ecológica.

Este modelo proporcionaria, assim, não uma alternativa para a sociedade salarial, mas uma

alternativa  para  a  geração  de  trabalho  e  renda,  baseada  em  outros  valores,  como:  a

solidariedade, cooperação e preocupação com a comunidade e o meio ambiente, dentre outros.

Vale ressaltar que as cooperativas surgem no seio da sociedade capitalista e ao invés de se

constituírem uma alternativa para os trabalhadores findam constituindo uma alternativa de

exploração  para  o  sistema  capitalista  de  produção,  ou  seja,  as  cooperativas  terminam se

aburguesando.

Recomenda-se  que  seja  desenvolvida  uma  pesquisa  sobre  a  influência  das

racionalidades  instrumental  e  substantiva  sobre  valores  capitalistas,  como:  produtividade;

desempenho pessoal; competitividade; autoridade e hierarquia; lucratividade; êxito e melhoria

dos resultados; concorrência;  salário;  e  flexibilidade; visando, assim,  determinar  se alguns

destes  valores  fogem  do  estigma  que  são  estritamente  instrumental  ou  pragmática  e

apresentam, ao contrário, um conteúdo mais substantivo.
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ANEXO A - Quadro 10: relação das cooperativas agropecuárias

NOME NATUREZA LOCAL  
Coop. agropecuária do vale do
Açu LTDA- Coarpeval.

Agropecuário Açu

Coop. regional mista do Apodi
LTDA- Coopermil. 

Agropecuário Apodi

Coop. dos produtores de
camarão marinha do estado do
Rio Grande do Norte-
Coopercam.

Agropecuário Ares

Coop. mista agro industrial dos
pequenos produtores de
Caraubas LTDA- Cooperuba.

Agropecuário Caraúbas

Coop. agropecuária de Cerro
Corá LTDA- Coopersertana.

Agropecuário Cerro Corá

Coop. agropecuária de Florânia
LTDA- Cooperflores.

Agropecuário Florânia

Coop. agropecuária de Itaú
LTDA- Capil.

Agropecuário Itaú

Coop. de desenvolvimento rural
do Itaú LTDA- Codal.

Agropecuário Itaú

Coop. agrícola mista de Lagoa
Salgada LTDA- Coopalas.

Agropecuário Logoa Salgada

Coop. agropecuária de Macaíba-
Coapam.

Agropecuário Macaíba

Coop. agropecuária regional de
Martins LTDA- Cooparma.

Agropecuário Martins

Coop. de produção do agreste e
litoral Potiguar- Coopa.

Agropecuário Nísia Floresta

Coop. regional mista de Alto
Oeste LTDA- Coopalto.

Agropecuário Pau dos Ferros

Coop. agropecuária de Pilões-
Cooappi.

Agropecuário Pilões

Coop. agropecuária Santo
Antônio LTDA- Capsat.

Agropecuário Santo Antônio

Coop. agrícola de São João do
Sabugi LTDA- Coasal.

Agropecuário São João do Sabugi

Coop. agropecuária de São José
de Mipibu LTDA- Coasjomil.

Agropecuário São José de Mipibu

Coop. São José do Seridó
LTDA- Coamis.

Agropecuário São José do Seridó

Coop. agropecuária de São
Tomé LTDA- Cotengi.

Agropecuário São Tomé

Coop. agropecuária de Serra
Negra do Norte LTDA-
Cooperserra.

Agropecuário Serra Negra do Norte

Coop. agrícola mista de Tenente
Ananias LTDA- Coamtal.

Agropecuário Tenente Ananias

Fonte: Anuário Brasileiro das cooperativas (2004)

141



ANEXO B - Quadro 11: relação das cooperativas de crédito

NOME NATUREZA LOCAL
Coop. de ECM dos médicos
e professores de saúde do
Oeste Potiguar- Unicred
Mossoró.

Crédito Mossoró

Coop. de ECM dos caixas de
cobrança na Grande Natal-
Credcoopagar.

Crédito Natal

Coop. de ECM dos médicos
de Natal LTDA- Unicred
Natal.

Crédito Natal

Coop. de ECM dos
servidores da UFRN-
Credsuper.

Crédito Natal

Coop. ECM dos servidores
da secretaria de segurança
pública dos estado do Ria
Grande do Norte LTDA-
Credipol.

Crédito Natal

Coop. de crédito rural dos
plantadores de cana do Rio
Grande do Norte LTDA-
Cooplan.

Crédito Natal

Fonte: Anuário Brasileiro das cooperativas (2004)
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ANEXO C - Quadro 12: relação das cooperativas habitacionais

NOME NATUREZA LOCAL
Federação das cooperativas
habitacionais do Rio
Grande do Norte-
Fecooharn.

Habitacional Natal

Coop. de habitação,
trabalho e serviços
integrados- Coopercasa.

Habitacional Natal

Coop. habitacional auto-
financiável do Rio Grande
do Norte LTDA- Chaf-RN.

Habitacional Natal

Coop. habitacional dos
servidores e trabalhadores
sindicalizados do Rio
Grande do Norte LTDA-
Coophab/RN.

Habitacional Natal

Coop. habitacional e de
serviços integrados da
segurança pública LTDA-
Cohsisp.

Habitacional Natal

Fonte: Anuário Brasileiro das cooperativas (2004)

143



ANEXO D - Quadro 13: relação das cooperativas de infra-estrutura

NOME NATUREZA LOCAL

Coop. de energia e
desenvolvimento rural do
Vale do Açu LTDA-
Cerval

Infra-estrutura Açu

Coop. de energia e
desenvolvimento rural do
Piranhas LTDA- Cerpil.

Infra-estrutura Caicó

Coop. de energia e
desenvolvimento rural de
Seridó LTDA- Cersal.

Infra-estrutura Currais Novos

Coop. de enetgia e
desenvolvimento rural do
Vale do Apodi LTDA-
Cervap.

Infra-estrutura Mossoró

Federação das cooperativas
de energia e
desenvolvimento rural do
Rio Grande do Norte
LTDA- Fecoern.

Infra-estrutura Natal

Coop. de energia e
desenvolvimento rural do
Oeste Potiguar LTDA-
Cerpol.

Infra-estrutura Pau dos Ferros

Coop. de energia e
desenvolvimento rural do
Trairí e Potengi LTDA-
Certril.

Infra-estrutura Santa Cruz

Coop. de energia e
desenvolvimento rural do
Agreste Potiguar LTDA-
Cerpal.

Infra-estrutura Santo Antônio

Fonte: Anuário Brasileiro das cooperativas (2004)
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ANEXO E - Quadro 14: relação das cooperativas de produção

NOME NATUREZA LOCAL
Coop. de produção
artesanal do Seridó LTDA-
Coase.

Produção Caicó

Coop. de produção de
confecção da região do
Mato Grande- Coopervale.

Produção Ceará- Mirim

Coop. de produção
artesanal do Crutac-
Coopercrutac.

Produção Natal

Coop. dos produtores
artesanais do Rio Grande
do Norte LTDA- Copala. 

Produção Natal

Coop. mista dos têxteis do
estado do Rio Grande do
Norte LTDA- Comtern.

Produção Natal

Coop. de produção
artesanal do Potengi
LTDA- Copap.

Produção São Gonçalo do Amarante

Fonte: Anuário Brasileiro das cooperativas (2004)
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ANEXO F - Quadro 15: relação das cooperativas de saúde

NOME NATUREZA LOCAL
Unimed Caicó- Coop. De
trabalho médico- Unimed
Caicó.

Saúde Caicó

Unimed de Currais Novos-
Sociedade Coop. de
trabalho médico- Unimed
Currais Novos.

Saúde Currais Novos

Unimed Mossoró- Coop.
de trabalho médico-
Unimed Mossoró.

Saúde Mossoró

Unimed Natal- Sociedade
Coop. de trabalho médico
LTDA- Unimed de Natal.

Saúde Natal

Unimed do Alto Oeste
Potiguar- Coop. de
trabalho médico LTDA-
Unimed Alto Oeste
Potiguar.

Saúde Pau dos Ferros

Fonte: Anuário Brasileiro das cooperativas (2004)
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ANEXO G - Quadro 16: relação das cooperativas de trabalho

NOME NATUREZA LOCAL
Coop. De trabalho e prestação
de serviçoes da orla marítima
LTDA- Cotomar.

Trabalho Areia Branca

Coop. dos taxistas e moto
taxistas Curraisnovenses-
Ctmc.

Trabalho Currais Novos

Coop. De prestação de
serviços múltiplos de lucrecia
LTDA- Coopsel.

Trabalho Lucrecia

Coop. assesoria técnica e
gerencial para o
desenvolvimento sust.
agricult. familiar-
Cooperativa Terra Livre.

Trabalho Mossoró

Coop. Brasiléia de produção,
exploração e perfuração
poços- Coobrasp.

Trabalho Mossoró

Coop. De assesoria e serviços
múltiplos ao desenvolvimento
rurl- Coopervida.

Trabalho Mossoró

Coop. dos trabalhadores no
turismo do Rio Grande do
Norte LTDA- Cooptur.

Trabalho Mossoró

Coop. mista de consultores-
Coopermix.

Trabalho Mossoró

Coop. Norte-Rio-Grandense
de consutores e instrutores-
Conceito.

Trabalho Mossoró

Coop. De conservação e
limpeza do RN- Conservlimp.

Trabalho Natal

Coop. dos entregadores de
mercadorias e serviços de
Natal- Unimoto.

Trabalho Natal

Coop. De vendedores e
prestadores de serviçoes em
planos de saúde do Rio
Grande do Norte LTDA-
Cooveps.

Trabalho Natal

Coop. De serviços de Trairy-
Cooptrairy.

Trabalho Santa Cruz

Coop. De multi serviços de
Serra Negra do Norte LTDA-
Coopmulti.  

Trabalho Serra Negra do Norte

Fonte: Anuário Brasileiro das cooperativas (2004)
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ANEXO H - Quadro 17: relação das cooperativas de transporte

NOME NATUREZA LOCAL
Coop. dos proprietários de
táxi de Natal LTDA-
Cooptax.

Transporte Natal

Coop. de transportes
opcionais e de turismo do
Rio Grande do Norte
LTDA- Coopetrop.

Transporte Parnamirim

Coop. dos condutores
autônomos de táxis do
aeroporto Augusto Severo
LTDA- Coopertaxi.

Transporte Parnamirim

Coop. dos transportes
alternativos do Brasil
LTDA- Cooptab.

Transporte Parnamirim

Coop. de transportes da
Serra do mel-
Cooptransmel.

Transporte Serra do Mel

Fonte: Anuário Brasileiro das cooperativas (2004)
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ANEXO I – Foto Cerro Corá
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ANEXO J – Foto Lagoa Nova
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ANEXO L – Foto São Paulo do Potengi
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ANEXO M – Foto Serra do Mel
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