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“Trago na pele, seu moço 
O cheiro de lá 

De uma terra distante 
Longe do mar 

Trago meu sonho guardado 
Num cassuá 

Olhe meu rosto, seu moço 
Pra que chorar? 

Tanto desgosto e desgraça 
Não adiantou 

Nem a cegueira da morte 
Me segurou 

Pra que temer, ó seu moço? 
Eu quero é teimar 

Eu nasci no meio das pedras 
De Uauá 

Ê, deixa a lua chegar 
Deixa incandear 

As pedras de Uauá 
Ê, deixa o bode berrar 
Deixa o berro encantar 
O povo que vem de lá 

Sigo na luta, labuta 
Sem reclamar 

Mas nunca deixo, seu moço 
De ver o luar 

Calo e calor não adianta 
Não vou calar 

Mesmo com nó na garganta 
Pra que chorar? 

Foi tanta pedra e espinho 
Mas tô aqui 

Deus é quem fez o caminho 
E eu segui (...)” 

(Cláudio Barris) 

 



 
 

  

RESUMO 
 
O cooperativismo surge como reorganização social do trabalho, diante de um mercado 
de base capitalista com valorização do capital financeiro a partir da exploração humana, 
emerge através da Economia Solidária, formas mais justas e igualitárias de geração de 
renda e qualidade de vida. O modelo de gestão cooperativista nasce na perspectiva de 
remodelar as relações de trabalho, onde o cooperado é trabalhador e dono do negócio, 
exercendo a autogestão como princípio básico, com processos decisórios democráticos 
e de interesses coletivos comuns. Com isso, este trabalho traz um estudo com as 
cooperativas do segmento rural associadas à Central da Caatinga, Cooperativa Central 
estabelecida na cidade de Juazeiro – BA, compreendendo como objeto de estudo da 
amostra as cooperativas: COOPERCUC, COOPERPARAÍSO e COOFAMA, 
localizadas em Uauá, Curaçá e Canudos, Sobradinho e Distrito Massaroca/Juazeiro- 
Bahia, respectivamente. Dessa forma buscou-se compreender a gestão cooperativista 
com base na compatibilidade entre os objetivos sociais e econômicos. Os 
procedimentos metodológicos da pesquisa são classificados como qualitativa descritiva 
(quanto à finalidade); bibliográfica, documental e estudo de campo (quanto aos meios 
de investigação). Além de realizar uma revisão teórica sobre a história do 
cooperativismo e suas peculiaridades legais e de gestão, bem como sobre formação 
de capital social. Os resultados mostram fatores que fortalecem a gestão cooperativista, 
como também fragilidades que podem ocasionar em baixa competitividade no mercado, 
além de evidenciar a necessidade de modernizar o modelo de gestão e de colocar em 
prática as funções básicas da administração. Como produto final foi elaborado um 
manual que trata a gestão cooperativista na perspectiva da compatibilidade entre 
objetivos econômicos e sociais como requisito básico desse tipo de organização e suas 
implicações na competitividade das organizações cooperativistas.  
  
Palavras-Chave: Cooperativas rurais. Gestão. Cooperativismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

  

 
ABSTRACT 

 

Cooperativism emerges as a social reorganization of labor, in the face of a capitalist-

based market with valuation of financial capital from human exploitation, emerging 

through Solidarity Economy, fairer and more egalitarian forms of income generation and 

quality of life. The cooperative management model is born from the perspective of 

reshaping labor relations, where the cooperative is a worker and owner of the business, 

exercising self-management as a basic principle, with democratic decision making 

processes and common collective interests. With this, this work brings a study with the 

rural segment cooperatives associated with Caatinga Central, Central Cooperative 

established in the city of Juazeiro - BA, comprising as object of study of the sample the 

cooperatives: COOPERCUC, COOPERPARAÍSO and COOFAMA, located in Uauá, 

Curaçá and Canudos, Sobradinho and District Massaroca / Juazeiro-Bahia, 

respectively. Thus, we sought to understand cooperative management based on the 

compatibility between social and economic objectives. The methodological procedures 

of the research are classified as qualitative descriptive (as for the purpose); 

bibliographic, documentary and field study (regarding the means of investigation). In 

addition to conducting a theoretical review on the history of cooperativism and its legal 

and management peculiarities, as well as on the formation of social capital. The results 

show factors that strengthen cooperative management, as well as weaknesses that can 

lead to low competitiveness in the market, as well as highlighting the need to modernize 

the management model and put into practice the basic functions of administration. As a 

final product, a manual was elaborated that deals with cooperative management from 

the perspective of compatibility between economic and social objectives as a basic 

requirement of this type of organization and its implications on the competitiveness of 

cooperative organizations. 

 

Keywords: Rural cooperatives. Management. Cooperativism. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
O modelo cooperativista tem como objetivo principal o desenvolvimento econômico e 

social. Indica uma associação de pessoas com finalidade de desempenhar, em 

benefício comum, alguma atividade econômica e social.  

As cooperativas são sociedades de pessoas constituídas para prestar serviços a seus 

cooperados, com forma e natureza jurídica própria, contemplando a dimensão 

econômica e social dos associados. Os cooperados respondem pelos resultados 

negativos e positivos, sendo, ao mesmo tempo, proprietário e usuário da cooperativa 

(BRASIL, 1971). 

Com as mudanças no mundo corporativo e os vários modelos de gestão, entre eles o 

modo de gestão tayloriano e neotayloriano, o modo de gestão tecnoburacrático, o modo 

de gestão baseado na excelência, associado ao método de gestão japonesa, e o modo 

de gestão participativa; este último passa a ser referência para a adequação do modelo 

de gestão das cooperativas a essa realidade, entendendo a necessidade de 

sobrevivência num mercado extremante competitivo e capitalista. Segundo Vergara 

(2009) modelo de gestão pode ser definido por um conjunto de variáveis como: 

estrutura organizacional, padrão de comunicação, padrão de comportamento, 

concepções de planejamento e de controle, tais variáveis definem como a organização 

é estruturada e gerida.  

Acreditamos que a partir do momento que as cooperativas começam a lutar contra as 

dificuldades impostas pelo mercado globalizado e sua alta concorrência, começam a 

surgir também os conflitos entre a necessária compatibilidade entre os objetivos 

econômicos e sociais para justificar sua constituição jurídica e a incompatibilidade 

desses fatores quando comparado a outros modelos de gestão capitalistas. Nessa 

perspectiva desenvolvemos esta pesquisa a fim de constatar tal problemática e gerar o 

produto final objeto desse trabalho que veremos a seguir.  

A literatura usada para embasamento teórico foi dividida em seções que abordam o 

histórico, princípios e legislação cooperativista, economia solidária e justiça social no 

meio rural, capital social como diferencial competitivo para as cooperativas rurais e 

modelo de gestão – heterogestão e autogestão. 



 
 

15 
 

  

Como parte desse estudo foi elaborado um produto final que consiste em um manual 

de gestão de cooperativas rurais com base na compatibilidade dos objetivos sociais e 

econômicos, a fim de auxiliar as cooperativas no seu processo de modernização da 

gestão e de conseguir maior competitividade diante de um mercado extremamente 

capitalista e desleal.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA  
 
2.1 História, Princípios e Legislação Cooperativista 
 

O trabalho em grupo está no “cerne” da humanidade desde os primórdios, podemos 

dizer que o ser humano já nasce com a necessidade de cooperação para sua 

subsistência. Na história podemos identificar diferentes formas de agrupamentos com 

objetivos diversos, porém a maioria com o método de cooperação como base comum. 

Ao longo da história sempre houve cooperação entre pessoas visando atingir 
determinados objetivos, normalmente relacionados à economia e à 
sobrevivência, mas, de acordo com registros históricos, foi apenas a partir do 
século XVIII que o cooperativismo formal e institucionalizado começou a 
ganhar forma (OLIVEIRA 2006, p. 14). 

Foi entre o século XVIII que as ideias cooperativistas já fervilhavam na Inglaterra, a 

exploração do trabalho na maximização do capital impulsionava cada vez mais a classe 

operária para os ideais socialistas. É nesse campo fértil para sentimentos e 

experiências socialistas que nasce o primeiro movimento formal cooperativista, 

conhecido como Rochdale (OLIVEIRA, 2013). Segundo Schneider (1991) em 1844, no 

distrito de Lancaster, em Rochdale, Inglaterra, cria-se oficialmente o armazém 

cooperativo dos Probos Pioneiros de Rochdale, registrado como “Friendly Society”, com 

28 cooperados, primeira cooperativa de consumo, conhecida e chamada por 

“Sociedade dos Pioneiros Equitativos de Rochdale” (Rochdale Society of Equitable 

Pioneers). 

O cooperativismo como é conhecido nos dias atuais originou-se com as chamadas pré-

cooperativas que ajudaram na concepção e desenvolvimento dos princípios 

cooperativistas consolidados hoje (OLIVEIRA, 2013, p.158). Surge com o intuito de 

promover uma mudança estrutural, proporcionando melhores condições de trabalho, 

equidade e livre adesão. Segundo Frantz (2012, p. 18) “o cooperativismo moderno 

incorporou os ideais sociais da época: autoajuda, solidariedade, democracia, liberdade, 

equidade, altruísmo e progresso social”, princípios direcionadores do movimento 

cooperativista de Rochdale. 

Em 1969 foi criada a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) para representar 

os interesses do cooperativismo nacional, o que resultou em 1971 a promulgação da 

Lei 5.764/71 que disciplina a criação de cooperativas no Brasil. No entanto, em 1889 já 
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havia sido registrado o primeiro movimento cooperativista no Brasil e em 1995 as 

cooperativas tiveram seu movimento reconhecido internacionalmente. 

O modelo cooperativista tem como objetivo principal o desenvolvimento econômico e 

social, através da associação de pessoas com finalidade de desempenhar ações com 

benefício em comum e como meio alternativo para o progresso local, contemplando a 

efetiva cooperação dos associados. As cooperativas cooperam e integram 13 ramos de 

atuação: agropecuário, consumo, crédito, educacional, especial, habitacional, 

infraestrutura, mineral, produção, saúde, trabalho, transporte, turismo e lazer. 

No ramo agropecuário é formada por produtores rurais com o objetivo de integrar e 

orientar as atividades dos produtores, além de organizar a produção de seus 

associados em maior escala, eliminação dos atravessadores, garantindo melhor preço 

na comercialização dos produtos. 

Nesse contexto nos deparamos com os dilemas da ação coletiva com base nas 

relações de confiança mútua e garantia de cooperação para assegurar melhores 

condições de vida. Essa prática é fruto de regras de reciprocidade e sistema de 

participação cívica. Através da cooperativa o produtor visa minimizar as dificuldades 

encontradas em seu cotidiano por meio da prestação de serviço no cooperativismo. 

Numa cooperativa o modelo social é capaz de unir pessoas, para discutir e avaliar suas 

ideias sobre alternativas de empreendimentos viáveis, respeitando seus costumes e 

tradições, estabelecendo normas e metas para a organização de uma cooperativa, cuja 

ação coletiva gera um capital social, ferramenta útil para a compreensão do 

desenvolvimento econômico, humano, social e democrático. 

O capital social constitui-se um importante instrumento ligado a uma rede durável de 

relações, seu volume depende da vinculação de um grupo, através de trocas mútuas 

de materiais simbólicos cujo uso beneficia a coletividade e/ou individualidade. Numa 

comunidade rural é possível perceber sua presença quando pequenos produtores se 

reúnem, espontaneamente, para apoiar um ao outro na necessidade peculiar de cada 

um, reduzindo, por exemplo, a necessidade do capital físico e financeiro. 

Diante de todo o histórico supracitado e os desdobramentos do movimento 

cooperativista no decorrer de todos esses anos, temos uma condição direcionadora e 
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universal que caracterizam os empreendimentos que se propõem a praticar a 

cooperação como forma de trabalho para subsistência e melhorias das condições 

econômicas e sociais. De acordo com Gabriel et. al. (2012, p. 2) “os pioneiros da 

Cooperativa Rochdale pensaram valores que são importantes para uma cooperativa 

praticar a autogestão e garantir a continuidade do empreendimento”. Partindo disso e 

da necessidade de garantir as aspirações da sociedade que busca igualdade social 

com melhores condições de trabalho e que atendam às suas necessidades 

econômicas, sociais e culturais comuns, nascem os princípios universais que todo e 

qualquer ramo de cooperativa passa a seguir. São eles: Adesão Voluntária e Livre; 

Gestão Democrática; Participação Econômica; Autonomia e Independência; Educação, 

Formação e Informação; Intercooperação e Interesse pela Comunidade. Para melhor 

entendimento e reconhecendo a importância dos princípios cooperativistas, seguiremos 

abaixo com a descrição e detalhamento de cada um. 

 Adesão Voluntária e Livre - as cooperativas são organizações voluntárias, 

abertas a todas as pessoas habilitadas a utilizar dos seus serviços e assumir as 

responsabilidades de membro, sem discriminação de sexo, sociais, raciais, 

políticas e religiosas (GABRIEL et al., 2012). Esse princípio preza pela liberdade 

de escolha individual, a pessoa escolhe estar como cooperado, sem uma 

obrigatoriedade coercitiva. O objetivo comum deve ser o parâmetro principal ao 

incorporar novos cooperados, assim o sucesso do empreendimento ao atender 

os anseios da coletividade terá maior garantia.  

 Gestão Democrática – os membros participam ativamente na formulação das 

políticas e tomadas de decisões, controlam democraticamente a cooperativa 

(GABRIEL et al., 2012). Diz respeito à ativa participação dos cooperados na 

definição de objetivos e metas organizacionais. Segundo Ribeiro (2012, p.30) 

uma gestão democrática tem seus pontos fortes e fracos, os pontos fortes estão 

atrelados ao comprometimento assumido ao tomar decisões compartilhadas, 

isso acontece naturalmente pelo sentimento de corresponsabilidade ao decidir 

juntos. Entre os pontos fracos estão às condições morosas na tomada de 

decisão e surgimento de grupos rivais com divergência nas opiniões o que pode 

inviabilizar a própria tomada de decisão.  
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 Participação Econômica – os membros contribuem equitativamente para o 

capital da cooperativa e tem um controle democrático (GABRIEL et al., 2012). O 

princípio da participação econômica dos membros vem com a proposta de 

remunerar o trabalho do associado, valorizando a condição humana do trabalho 

e eliminar a situação de exploração e figura do atravessador.  

Sobre este princípio, Cançado (2005, p. 7) comenta:  

A ação da cooperativa tem duas faces, a econômica e a social. Sem o 
econômico, o social fica prejudicado ou talvez até impraticável, porém quando 
só existe o econômico, não existe mais cooperativa. O princípio da participação 
econômica dos membros tem como objetivo valorizar o trabalho e o homem, 
fazer com que ele se aproprie dos resultados do seu próprio trabalho, 
eliminando assim a figura do atravessador.   

Na condição de proprietário do seu próprio trabalho, a cooperativa trabalha na lógica 

inversa ao sistema mercantilista, não se valoriza a maximização de riqueza com a 

exploração do trabalho humano, o princípio cooperativista trata de trazer justiça 

social e econômica nas condições de trabalho e nos ganhos advindos dele. 

 Autonomia e Independência – são organizações autônomas, de ajuda mútua, 

e controlada por seus associados (GABRIEL et al., 2012). De acordo com Ribeiro 

(2012) as cooperativas não devem firmar vínculos ou parcerias que tirem ou 

mesmo limitem sua autonomia e independência. Sua autonomia e 

independência precisam estar asseguradas enquanto organização. Nenhuma 

decisão pode ser tomada no sentido de comprometer a gestão democrática da 

cooperativa por parte dos seus membros, esse é o principal objetivo do princípio 

em questão, ou seja, garantir que a gestão será sempre em prol dos membros 

da cooperativa, sem interferências externas nas decisões. 

 Educação, Formação e Informação – promover a educação e a formação dos 

seus membros, de forma que estes possam contribuir, eficazmente, para o 

desenvolvimento das suas cooperativas (GABRIEL et al., 2012). Trata de uma 

condição de educação contínua, orientação, desenvolvimento e construção do 

conhecimento com membros e partes envolvidas no empreendimento. Além do 

acesso a todas as informações da cooperativa, mantendo a transparência e 

difusão de tudo sobre a organização. Ribeiro (2012, p. 33) afirma que “o princípio 

da educação, formação e informação na cooperativa, quando bem aplicado é o 
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principal instrumento para o sucesso de uma organização cooperativista”. 

Inclusive vale destacar que tal princípio herdado também da época de Rochdale, 

já preocupado com a importância da educação contínua dos seus membros, 

definiu que as sobras que eventualmente a cooperativa tivesse seriam 

destinadas ao fundo de assistência técnica, educacional e social, objetivando 

investir na educação e formação dos cooperados. 

 Intercooperação – servir de forma mais eficaz aos seus membros e dar mais 

força ao movimento cooperativista, trabalhando em conjunto, através de 

estruturas locais, regionais, nacionais e internacionais (GABRIEL et al., 2012). 

Este princípio tem como objetivo fortalecer as cooperativas na ajuda mútua, 

utilizando de estrutura em diferentes condições para alcançar patamares jamais 

possíveis em atuação isolada e estrutura própria e muitas vezes insatisfatória 

para galgar diferentes mercados.  

De acordo com Cançado (2005, p.2):  

As cooperativas são, por excelência, o espaço onde a cooperação interna 
(intra-organização e intra-movimento) fortalece a organização para que ela 
possa competir no mercado. O princípio da intercooperação amplia esta 
cooperação a nível macro, possibilitando às cooperativas, devidamente 
acompanhadas pelas OCE´s, OCB e Centrais, uma atuação mais efetiva, com 
um horizonte de resultados mais interessante. 

Essa condição abre vantagem competitiva ao disponibilizar seus produtos e/ou serviços 

no mercado, obtendo assim maior economia ao colocar seus produtos em conjunto com 

outras cooperativas, além de mobilizar os interesses comuns entre diversas 

organizações com mesma finalidade.  

 Interesse pela Comunidade – trabalhar em prol e para o desenvolvimento das 

suas comunidades através de políticas aprovadas por seus membros (GABRIEL 

et al., 2012). Porém vale destacar que o trabalho de desenvolvimento da 

comunidade não tem como objetivo obtenção de ganhos em imagem 

institucional. Ribeiro (2012) relata que o princípio não deve ser confundido com 

“responsabilidade social para cooperativas” com o entendimento de 

responsabilidade social como estratégia de marketing para obtenção de 

resultados organizacionais, prática comum em empreendimentos mercantilistas. 

O entendimento precisa estar respaldado na retribuição social com ganhos 
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únicos e exclusivamente para as comunidades. É estar preocupado com a 

sociedade e o ambiente.  

Podemos ainda visualizar os princípios cooperativistas a partir de uma evolução 

histórica com suas adequações no decorrer do tempo, conforme síntese demostrada 

no quadro 01 abaixo.  

Quadro 01: Evolução dos princípios cooperativistas propostos pela ACI - Aliança Cooperativa 
Internacional 

Princípios 
Originais de 

Rochdale (1844) 

 
Revisão de 1937 

(Paris) 

 

Revisão de 1966 
(Viena) 

 

Revisão de 1995 
(Manchester)  

1. Adesão aberta de 
novos membros no 

mesmo pé de 
igualdade dos 

antigos. 

 

1. Adesão aberta 
de novos 

membros no 
mesmo pé de 
igualdade dos 

antigos. 

1. Adesão livre 
(inclusive neutralidade 

política, religiosa, 
racional e social). 

1. Adesão voluntária e 
livre. 

2. Gestão 
democrática, um 
sócio, um voto. 

 
2. Gestão 

democrática, um 
sócio, um voto. 

2. Gestão 
democrática, um 
sócio, um voto. 

2. Gestão democrática 
pelos membros. 

3. Distribuição de 
parte do excedente 

proporcional às 
compras. 

 

3. Distribuição de 
parte do 

excedente 
proporcional às 

compras. 

3. Distribuição das 
sobras ao(s): 

3. Participação 
econômica dos 

membros. 

 a) desenvolvimento da 
cooperativa. 

 b) serviços comuns; 

 
c) associados 
pró rata das 
operações. 

4. Juros limitados ou 
fixados sobre o 

capital subscrito. 

 
4. Juros limitados 
ou fixados sobre o 
capital subscrito. 

4. Taxa limitada de 
juros ao capital social. 

4. Autonomia e 
Independência. 

5. Promoção da 
educação. 

  
5. Educação 

cooperativista 
permanente. 

5. Educação, 
formação e 
informação. 

6. Vendas à vista, 
sem crediário. 

  6. Cooperação entre 
cooperativas. 

6. Intercooperação. 

7. Neutralidade 
política e religiosa. 

  
7. Neutralidade social, 

política, religiosa e 
racial. 

7. Interesse pela 
comunidade. 

Fonte: Adaptado de ACI, 2011. 

 

Fica evidente nas descrições supracitadas que os princípios cooperativistas foram 

criados e definidos para atender aos anseios e necessidades coletivas e comuns, além 

de “assegurar” uma proposta diferente do modelo de exploração do trabalho e 

valorização excessiva do capital monetário. Para Gabriel et al. (2012, p.3) “os princípios 

abrangem a satisfação das aspirações e necessidades econômicas, sociais e culturais 

comuns, por meio de uma sociedade de propriedade coletiva e democraticamente 
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gerida”. De forma ampla os princípios cooperativistas estão ligados aos valores: 

Liberdade, Igualdade, Solidariedade e Fraternidade. Não é fácil permanecer na 

competição do mercado capitalista tradicional com toda sua lógica financeira e 

econômica, atendendo a valores e princípios nobres e justos socialmente, por isso os 

gestores e membros das cooperativas precisam ter consciência dos desafios, 

determinação, engajamento do grupo, e principalmente, um discernimento consolidado 

da filosofia cooperativista e seu proposito como empreendimento de economia 

solidária. Nesta perspectiva Machado (2006, p.43) diz o seguinte:  

Na prática diária, observa-se que encontram algumas dificuldades para 
aplicação destes princípios sendo necessário reflexão, discussão, 
determinação, consciência da filosofia cooperativista, conhecimento 
administrativo dos gestores e envolvimento dos demais associados. 

Após passar pelo histórico e princípios cooperativistas, vamos dar continuidade a esta 

seção trazendo algumas questões legalmente constituídas através da Lei nº 5.764, de 

16 de dezembro de 1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o 

regime jurídico das sociedades cooperativas, além de outras providências, sancionada 

no governo de Emílio Garrastazu Médici, Presidente da República da época (BRASIL, 

1971). Trataremos brevemente também do novo Código Civil de 2002 que contempla 

um capítulo inteiro às sociedades cooperativistas, além da Lei n. 12.690/2012 com o 

marco regulatório para as cooperativas de trabalho e Lei complementar 130, de 17 e 

abril de 2009 que dispõe sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. 

O Capítulo I da Lei nº 5.764/1971 que trata da Política Nacional de Cooperativismo, em 

seu texto nos artigos 1º e 2º e parágrafo único rezam as seguintes condições: 

compreende-se como Política Nacional de Cooperativismo a atividade decorrente das 

iniciativas ligadas ao sistema cooperativo, ordinárias de setor público ou privado, 

isoladas ou coordenadas entre si, desde que reconhecida seu interesse público, trata 

ainda que o Governo Federal decorre dessa lei e a ação do Poder Público se exercerá, 

principalmente, mediante prestação de assistência técnica e incentivos financeiros e 

creditórios especiais, necessários a criação, desenvolvimento e integração das 

cooperativas (BRASIL, 1971). 

Das Sociedades Cooperativas, Capítulo II, os textos dos artigos 3º e 4º rezam as 

seguintes prerrogativas: o contrato de sociedade cooperativa é celebrado por pessoas 

que se obrigam ao exercício comum de uma atividade econômica, sem objetivo de 
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lucro. E que as cooperativas são sociedades de pessoas, com personalidade jurídica 

própria, de natureza civil, constituídas para prestar serviços aos associados (BRASIL, 

1971). 

As cooperativas estão amparadas pelo estatuto social que funciona como seu 

regulamento interno, sempre em consonância com a Lei 5.764/1971 e Lei 

Complementar 130/2009. Quando couber o estatuto social estará sujeito às injunções 

de órgãos reguladores, a exemplo do Banco Central quando da sua área de atuação. 

O estatuto social é aprovado em assembleias gerais (BRASIL, 1971). 

O quorum para funcionamento de deliberações da Assembleia Geral das cooperativas 

é definido pelo número de associados e não no capital (BRASIL, 1971). A Lei 

5.764/1971 em seu Capítulo II, Art. 4º, Inciso IX, garante neutralidade política e 

indiscriminação religiosa, racial e social na constituição e funcionamento das 

cooperativas.   

Os associados, exclusivamente, para compor a Diretoria ou Conselho de Administração 

são eleitos pela Assembleia Geral, com mandato nunca superior a quatro anos, sendo 

obrigatória a renovação de, no mínimo, 1/3 (um terço) do Conselho Administrativo. O 

Estatuto pode criar outros órgãos necessários à administração (BRASIL, 1971). 

O Conselho Fiscal fiscaliza a administração da sociedade, deve ser constituída de três 

membros efetivos e três suplentes, todos associados e eleitos pela Assembleia Geral, 

com mandato de até 3 (três) anos, com reeleição permitida de 2 membros ( um terço 

do conselho), sendo 1 titular e 1 suplente. Os inelegíveis enumerados no artigo 51, e/ou 

parentes da diretoria não podem fazer parte do Conselho Fiscal (BRASIL, 1971). 

Dentro dos limites legais e estatutários, a Assembleia Geral dos associados é o órgão 

supremo da Cooperativa. Com poderes para decidir sobre os negócios objeto do 

empreendimento, deliberando a favor do desenvolvimento da cooperativa (BRASIL, 

1971).  

Ainda sobre a Lei 5.764/1971, no seu Capítulo VI, Do Capital Social, algumas 

prerrogativas são importantes para destaque neste trabalho, caso das condições de 

integralização do capital social subdividido em quotas-partes, cujo valor unitário não 

pode ser superior ao maior salário mínimo vigente no País, além de outras condições 
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sobre integralização de capital expressas nos parágrafos e artigos subsequentes do 

capítulo VI em questão (BRASIL, 1971). Importante trazer esse ponto, pois existe uma 

condição bem diferente das empresas mercantilista que remuneram o capital como foco 

principal, já nos empreendimentos de economia solidária a equidade vem sempre em 

primeiro lugar.   

Lei complementar 130, de 17 de abril de 2009, trata de forma mais específica das 

cooperativas de crédito, foi sancionada em 2009 pelo Presidente da época, Luiz Inácio 

Lula da Silva (BRASIL, 2009). Como não é pauta deste trabalho as cooperativas de 

crédito, então não nos alongaremos nessa lei em específico, ficando apenas o registro 

de sua existência.  

As cooperativas também são tema importante tratados na Lei nº 10.406/2002, que 

dispõe sobre o Código Civil Brasileiro, em seu Capitulo VII traz as características das 

sociedades cooperativas, além de demais diapositivos legais que garantem diretos e 

deveres dos empreendimentos e seus membros (BRASIL, 2002).  

Nessa seção explanamos os conteúdos no tocante ao histórico, princípios e legislação 

cooperativista, não que tudo enteja aqui escrito, mas para o objetivo deste trabalho a 

exposição já se faz suficiente para o embasamento teórico que precisamos. 

Entendendo que partimos para as próximas seções conhecendo um pouco das 

condições básicas de surgimento, desenvolvimento, características e regulamentação 

das cooperativas. 

2.2 Economia Solidária e Justiça Social no Meio Rural  
 
O sistema de exploração do trabalho historicamente cruel, frio, calculista e 

“monetarizado” cria um campo fértil para revoluções e pensamentos críticos à procura 

de melhores condições de vida e humanização do trabalho. Complementar a tal 

situação têm no Brasil no final dos anos 90 um cenário econômico, social e político 

preocupante, alto índice de desemprego, aumento da diferença na distribuição de renda 

e, consequentemente desigualdade e exclusão social (GALLO; DAKUZAKU; EID, 

2000). Diante disso as camadas mais pobres da população são diretas e 

intensivamente afetadas, passam a viver em condições sub-humanas, socialmente e 

economicamente críticas.  

A crise do capitalismo em diferentes épocas e locais do mundo fez com que formas 
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alternativas de pensar o sistema econômico fossem surgindo, revolucionando o modo 

de trabalho e atendendo principalmente a anseios sociais como foco principal. É nesse 

contexto de crise econômica e social e precarização do trabalho que nasce os primeiros 

movimentos da Economia Solidária. Voltando um pouco na história temos as ideias de 

Robert Owen, em 1817 ele apresenta ao governo britânico para o fundo de sustento 

aos pobres a criação de aldeias cooperativas onde eles produziriam seu próprio 

sustento (SINGER, 2002). O sistema econômico proposto por Owen era muito além da 

geração simplesmente do sustento das famílias desempregadas, trazia uma mudança 

na estrutural social e no formato de trabalho ora praticado pelas empresas capitalistas 

lucrativas. Ao perceber tal situação as ideias dele foram menosprezadas pela classe 

alta e desestimulada pelo governo britânico (SINGER, 2002). Ainda nesse marco 

histórico temos os socialistas utópicos como precursores do cooperativismo, importante 

ferramenta no combate à desigualdade (OLIVEIRA, 2013). Além de ser uma formar de 

materialização dos conceitos e princípios da economia solidária.  

No Brasil temos Paulo Singer como um dos principais pensadores da Economia 

Solidária, ele coloca a mesma como um modelo de produção e distribuição alternativo 

ao capitalismo, criado e recriado pelos marginalizados pelo sistema capitalista 

(OLIVEIRA, 2013). A Economia Solidária surge como sistema econômico para pessoas 

com necessidades e objetivos comuns e que por motivos similares estão excluídos do 

sistema capitalista ou de alguma forma discordam do modelo tradicional e estão à 

procura de um sistema mais justo socialmente, como proposta para melhoria das 

condições injustas de trabalho, geração de renda e sobrevivência com equidade de 

deveres e direitos. 

A história mostra que um “novo” sistema econômico quando surge por uma 

necessidade de um grupo específico, não deve vir obrigatoriamente como alternativa 

substitutiva de outro já existente, principalmente quando estamos lidando com um 

sistema consolidado e de abrangência mundial, caso do sistema econômico capitalista, 

fato constatado em determinado período histórico da Economia Solidária ao tentar 

competir com o grande capital. Situação que podemos reafirmar nas palavras de Singer 

(2002, p.59) que seguem abaixo.  

A tentativa de bater o grande capital varejista com suas próprias armas só teve 
um resultado: a perda dos valores próprios do cooperativismo. Mesmo quando 
as cooperativas conseguiram se reformular, igualando-se às gigantescas redes 
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de lojas e hipermercados, garantindo sua parte do mercado, os consumidores 
nada ganharam com isso. Nem os empregados das cooperativas. Onde o 
cooperativismo de consumo pode ombrear com qualquer concorrente que visa 
ao lucro é nos serviços em que a qualidade é importante, mas não pode ser 
verificada antes que o serviço seja prestado, ou seja, em que uma relação de 
confiança é imprescindível entre prestador e consumidor. É por isso que as 
cooperativas escolares, habitacionais, de seguros e semelhantes continuam 
fortes ante a concorrência do grande capital. 

Sendo assim, a Economia Solidária materializada através do cooperativismo não 

precisa competir com outros sistemas para consolidar sua posição no mercado, um 

sistema econômico paralelo pode angariar seu lugar mantendo seus ideais e princípios, 

motivos inclusive da sua existência, e dessa forma sobreviver através dos seus 

diferenciais que tem seguidores e simpatizantes e através deles conquistar novos 

públicos. Singer (2002, p.58) comenta ainda o seguinte trecho: “Sempre existem 

demandas por outro tipo de atendimento, em que o consumidor é cidadão, tem direito 

a ser ouvido e a participar das decisões que o afetam. São estas as demandas que a 

economia solidária atende melhor que o varejo capitalista”. 

Sobretudo a Economia Solidária está amparada nos princípios da solidariedade, 

igualdade e democracia, com isso seus adeptos precisam de disposição para aprender 

e experimentar (SINGER, 2002, p.112), ou seja, aderir aos princípios direcionadores e 

coloca-los em prática como primeiro passo para incorporar o “novo” sistema. No livro 

de Introdução a Economia Solidária de Singer (2002) ele traz a condição da reinvenção 

da economia solidária no fim do século XX, e relata a seguinte condição: as 

contradições do capitalismo criam oportunidades de desenvolvimento de organizações 

econômicas cuja lógica é oposta ao sistema dominante mercantilista, nisso 

fundamenta-se o programa da economia solidária. Dessa forma o sistema econômico 

solidário não precisa nem deve competir, ele terá adeptos por condições naturais do 

modelo dominante, e através deles novos apoiadores virão na condição de 

experimentar as condições favoráveis de um modelo que se propõe ser mais justo e 

democrático, substituindo a heterogestão pela autogestão. A economia solidária não 

teve seu avanço inteiramente do apoio do Estado e do fundo público, pincipalmente 

para o resgate de comunidades miseráveis, privados do mínimo de recurso que permita 

algum processo de autoemancipação (SINGER, 2002, p. 112). 

Segundo o Ministério do Trabalho (2015), a Economia Solidária é uma forma 

diferenciada de produzir, vender, comprar e trocar o que é preciso para viver. Define 
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ainda que enquanto na economia convencional existe a separação entre donos e 

empregados, na solidária os trabalhadores são os donos do negócio também, sem 

distinção. São os trabalhadores que decidem sobre divisão de tarefas, destino do 

negócio e repartição dos resultados (MINISTÉRIO DO TRABALHO, 2015). Podemos 

definir os empreendimentos de economia solidária como inciativas econômicas que 

objetivam garantir trabalho e renda aos seus membros, e que trazem como princípios 

básicos a autogestão, posse coletiva dos meios de produção e distribuição de 

resultados entre os associados (SINGER, 2002).  

De acordo com Ministério do Trabalho (2015), os princípios são primordiais para 

desenvolvimento dos empreendimentos de economia solidária e podem ser definidos 

conforme quadro 02 abaixo. 

Quadro 02: Princípios da Economia Solidária 

PRINCÍPIOS DESCRIÇÃO 

Cooperação 
Ao invés de competir, todos devem trabalhar de forma colaborativa, buscando os 
interesses e objetivos em comum, a união dos esforços e capacidades, a 
propriedade coletiva e a partilha dos resultados. 

Autogestão As decisões nos empreendimentos são tomadas de forma coletiva, privilegiando as 
contribuições do grupo ao invés de ficarem concentradas em um indivíduo. Todos 
devem ter voz e voto. Os apoios externos não devem substituir nem impedir o papel 
dos verdadeiros sujeitos da ação, aqueles que formam os empreendimentos. 

Ação 
Econômica 

Sem abrir mão dos outros princípios, a economia solidária é formada por iniciativas 
com motivação econômica, como a produção, a comercialização, a prestação de 
serviços, as trocas, o crédito e o consumo. 

Solidariedade A preocupação com o outro está presente de várias formas na economia solidária, 
como na distribuição justa dos resultados alcançados, na preocupação com o bem-
estar de todos os envolvidos, nas relações com a comunidade, na atuação em 
movimentos sociais e populares, na busca de um meio ambiente saudável e de um 
desenvolvimento sustentável. 

Fonte: Adaptado do Ministério do Trabalho (2015) 

 

Até aqui vimos à economia solidaria de forma ampla, sendo assim passaremos agora 

a tratar de forma mais especifica dos empreendimentos de economia solidária no meio 

rural para com isso assimilar melhor as condições desse público em particular. De 

acordo com dados da Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES), a maioria 

dos empreendimentos de economia solidária mapeados no Brasil por esta secretaria 

entre 2005 e 2007 encontram-se no meio rural, ligados à agricultura familiar e a reforma 

agrária (BRASIL, 2018a). Através desse dado já podemos perceber o quanto o modelo 

econômico em questão é importante para o desenvolvimento rural, segmento 
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marginalizado historicamente pelas políticas de Estado e menosprezado por muitos 

anos como potencial econômico. 

Segundo Costa, Junior e Silva (2015) o cooperativismo agropecuário no Brasil tem seu 

início na história marcado por uma estrutura autoritária, sem considerar os interesses 

dos agricultores familiares. Todos os interesses estavam voltados para a cultura 

exportadora. Privilegiando os grandes produtores e a monocultura. Nesse contexto os 

pequenos produtores cujas atividades produtivas eram realizadas pelas famílias, 

ficavam cada vez mais marginalizados (PIRES et. al., 2009).  

De acordo com Costa, Junior e Silva (2015, p. 113) as cooperativas agropecuárias 

começam a ganhar força e incentivos do governo a partir da crise econômica de 1920, 

quando o Estado brasileiro redefine suas estratégias de produção. O potencial da 

pequena agricultura começa a ser considerado como alternativa econômica, depois de 

anos a margem dos grandes latifundiários. Diante do contexto de crise de 

superprodução a economia cafeeira deixa de ser o principal produto e as cooperativas 

passam a ser vistas como uma das alternativas para os problemas econômicos do país, 

principalmente as que conseguissem escoar a produção das pequenas propriedades 

(COSTA; JUNIOR; SILVA, 2015).  

Segundo Chiarello (2006, p. 23) “O governo passou a incluir o cooperativismo na pauta 

da política agrícola nacional, como forma de defender a produção em pequena 

propriedade, estimulando a policultura e o desenvolvimento do mercado interno”. A 

crise econômica mundial trazia vários problemas que foram além dos econômicos. 

Chiarello (2006 p. 25) diz que “o Estado também buscava legitimar a acumulação de 

capital privado diante das classes exploradas, intervindo na manutenção de uma 

aparente harmonia social”. Sendo assim incluir a pequena produção foi uma estratégia 

do governo para reduzir impactos econômicos e sociais, pois de um lado ele tinha o 

problema econômico de abastecimento do mercado interno e externo e do outro um 

grupo desamparado pelas políticas de Estado e explorada para acumulação de capital 

para os grandes. Então o governo recorre ao cooperativismo de duas maneiras, uma 

para atenuar os impactos da crise econômica de 1929 e suprimir os centros urbanos, e 

a outra para atender a produção de commodities (COSTA; JUNIOR; SILVA, 2015). O 

que resultou em dois setores distintos na agricultura, um composto por pequenas 

cooperativas encarregadas de abastecer o mercado interno com alimentos básicos, e 



 
 

29 
 

  

outro as cooperativas maiores com a produção de commodities para o mercado externo 

(CHIARRELO, 2006, p. 24). Dessa forma o governo atendeu duas frentes usando como 

alternativa o cooperativismo. Porém Costa, Junior e Silva (2015) destacam que a 

agricultura familiar continuou não sendo o modelo central de desenvolvimento rural e, 

sim, o das grandes propriedades. 

Mesmo assim os agricultores familiares passam a acreditar no cooperativismo como 

alternativa interessante para organizar, comercializar, agregar valor, e assim entrar em 

mercados pouco ou nunca acessados por eles, além de ganhar forças para enfrentar a 

concorrência empresarial (COSTA; JUNIOR; SILVA, 2015, p. 115). Mais adiante temos 

outro marco histórico de fortalecimento da agricultura familiar, a Lei nº 11.947/09, Art. 

14º, que dispõe sobre alimentação escolar, institui que no mínimo 30% (trinta por cento) 

dos recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), no âmbito Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 

devem ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios comprados diretamente da 

agricultura familiar, do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, tendo 

prioridade às comunidades tradicionais e os assentamentos da reforma agrária 

(BRASIL, 2009). O PNAE como política pública tem sua contribuição para o 

desenvolvimento da agricultura familiar, porém vale destacar que os pequenos 

agricultores enfrentam grandes dificuldades para acessar esse mercado devido às 

exigências e condições estruturais de fornecimento. 

Costa, Junior e Silva (2015, p. 117) relatam que: 

O PNAE se apresenta como oportunidade de comercialização. Entretanto, são 
diversos os desafios no dia-a-dia dos agricultores familiares e suas 
organizações na busca por acesso a este mercado. Apesar de o volume de 
recursos destinados aos grandes centros para aquisição de alimentos para 
alimentação escolar ser significativo, a logística de distribuição dos alimentos 
nas escolas é complexa e os padrões exigidos dos produtos impossibilitam ou 
dificultam o acesso pelos empreendimentos de agricultura familiar. 

É notório que o PNAE trouxe infinitos ganhos para a agricultura familiar e fortalecimento 

dos empreendimentos rurais no sentido de atender a essa demanda e gerar renda e 

inclusão produtiva para as famílias da zona rural, e que todas as dificuldades 

supracitadas não inviabilizam o programa, mas servem de ponto de atenção para que 

o Estado possa trabalhar nas melhorias, até mesmo incentivando meios de produção 

que possam superar os problemas, a exemplo das próprias cooperativas com estrutura 

de logística e organização do trabalho para atender a demanda da alimentação escolar 
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dos grandes centros urbanos e outras.  

Para fechar essa seção vamos apontar alguns dados recentes que reforçam a 

importância da agricultura familiar e consequentemente dos empreendimentos de 

economia solidária para o contexto social e econômico do Brasil nos dias atuais. De 

acordo com dados da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento 

Agrário da Casa Civil da Presidência da República (Sead), em levantamento feito pelo 

portal Governo do Brasil, mostra que a agricultura familiar tem um faturamento anual 

de US$ 55,2 bilhões, peso importante para a economia do Brasil, colocando o país no 

topo do agronegócio mundial, entre os maiores produtores de alimentos (BRASIL, 

2018a). Ainda segundo informações da Sead quando somado a produção da agricultura 

familiar com toda a produção do país, o Brasil assume posição de 5º (quinto) no topo 

de produção de alimentos no mundo, chegando a um faturamento de US$ 84,6 bi por 

ano. “O crescimento do Brasil passa pela agricultura familiar. O agricultor familiar tem 

grande importância para o crescimento do Brasil”, afirma o secretário da Secretaria 

Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, Jefferson Coriteac 

(BRASIL, 2018a). Conforme último censo agropecuário, a agricultura familiar responde 

por 40% da renda da população economicamente ativa e por mais de 70% dos 

brasileiros ocupados no campo, além de ser à base de 90% da economia dos 

municípios com até 20 mil habitantes (BRASIL, 2018a). 

Ainda sobre os dados registrados nos últimos anos, a Secretaria de Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento aponta a importância do cooperativismo agropecuário para 

a economia brasileira e apresenta as seguintes informações: responde por quase 50% 

do PIB agrícola e envolvendo mais de 1 milhão de pessoas, com 1.597 instituições e 

180,1 mil produtores cooperados (BRASIL, 2018b). A Secretaria destaca ainda que, 

além da manutenção do agricultor no campo, fomentando o comercio e fornecendo 

serviços aos cooperados, outros benefícios podem ser destacados: Inclusão de 

produtores, independente de seu tamanho e sistema de produção; Coordenação da 

cadeia produtiva em relação horizontal; Geração e distribuição de renda de forma 

equitativa; Acesso e adoção de tecnologias; Economia de escala na compra e venda 

coletivas; Acesso a mercados com mais facilidade; Agregar valor aos produtos da 

cooperativa (BRASIL, 2018b).  

Diante de tudo que foi explanado até aqui, podemos perceber o quanto a economia 
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solidária traz justiça social para o meio rural, com equidade na distribuição das riquezas 

e uma forma mais justa do sistema de trabalho, evitando a exploração dos mais 

vulneráveis em prol do acumulo de capital para uma minoria dona dos grandes 

latifúndios. Através da gestão cooperativista a classe marginalizada pode se organizar 

para viabilizar os meios de produção e gerar renda e melhor qualidade de vida.  

O cooperativismo se apresenta como uma opção de correlação entre as 
definições dos capitais humano, social e empresarial, fatores fundamentais 
para a promoção do desenvolvimento sustentável regional e local, para poder 
competir em um mercado global (BRASIL, 2018b). 

 Dessa forma o pequeno agricultor pode buscar e ter melhores condições de vida com 

alternativas sustentáveis e baseadas em princípios como justiça social, democracia, 

igualdade, equidade e ajuda mútua. 

2.3 Capital Social como Diferencial Competitivo nas Cooperativas Rurais  
 
Sempre que ouvimos falar em capital nos remete imaginar recurso financeiro, riqueza, 

patrimônio, isso reflexo do sistema capitalista que traz uma visão mais mercantilista do 

capital. Dessa forma quando tratamos de capital de uma ótica mais intangível o conceito 

ganha outra conotação, a exemplo do capital social, objeto de estudo desta seção. 

Capital social pode ser definido como a sustentação que mantém as organizações 

ligadas entre si e as vincula ao indivíduo a fim de produção do bem comum (D’ARAUJO, 

2003). 

A noção de capital social impôs-se como único meio de designar o fundamento 
de efeitos sociais que, mesmo sendo claramente compreendido no nível dos 
agentes singulares – em que se situa inevitavelmente a pesquisa estatística -, 
não são redutíveis ao conjunto das propriedades individuais possuídas por um 
agente determinado (BOURDIEU, 2015. p. 75). 

De acordo com Bourdieu (2015) o capital social está ligado à posse de uma rede durável 

de relações mais ou menos institucionalizadas de interconhecimento e inter-

reconhecimento, sendo um conjunto de recursos atuais ou potenciais vinculados a um 

grupo. Esse autor reforça as ligações permanentes e úteis dos agentes. Na ótica de D’ 

Araujo (2003) capital social é uma maneira de manter ou apropriar sociedades já 

democráticas, também pode ser um instrumento para promover a emergência da 

democracia onde ela falhou. Em Putnam (1996) o capital social é definido com as 

seguintes características: confiança, normas e sistemas que contribuam para aumentar 

a eficiência da sociedade, facilitando ações coordenadas. 
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Para Putnam (1996), a cooperação voluntária acontece com maior facilidade em 

sociedades que tenham herdado capital social na condição de reciprocidade e sistema 

de participação cívica. Para todos os autores fica evidente que a condição da confiança 

mutua é fator “sine qua non” para a construção e manutenção do capital social. D’Araujo 

(2003) diz ainda que onde a desconfiança prevalece, as instituições são fracas, o que 

inviabiliza a democracia e o desenvolvimento econômico. Precisa haver a cultura da 

confiança além da família. Putnam e Fukuyama (1996) enfatizam o papel da confiança 

para a prosperidade da nação, e, para ambos, confiança é a base para o capital social.    

Bourdieu (2015) traz também no contexto de capital social a ideia do “novo rico”, ele diz 

que o volume de capital social que um indivíduo tem vai depender da rede de 

relacionamento ao qual ele vai estar ligado e da posse cultural, economia e simbólica 

que essa rede tem posse. Dessa forma o capital social não é completamente 

independente dos demais tipos de capitais, pelo fato das trocas que instituem o inter-

reconhecimento supõem um reconhecimento de homogeneidade e um feito 

multiplicador sobre o capital possuído com exclusividade. 

Putnam (1996) trata ainda sobre os dilemas da ação coletiva, para ele a incapacidade 

de cooperar para o aproveitamento mútuo não significa necessariamente ignorância ou 

irracionalidade. Dilema inclusive estudado por diversos pesquisadores nos estudos 

sobre teoria dos jogos. Em tais estudos os pesquisadores mostram que em todas as 

situações as partes tendem a ganhar caso decidam cooperar. Porém para que isso 

aconteça deve existir uma relação de confiança e compromisso mútuo, caso contrário 

o indivíduo tende a desertar, tornando-se um oportunista. Tal situação evidencia como 

indivíduos racionais podem produzir ações irracionais em determinadas circunstâncias 

do ponto de vista da coletividade. Putnam (1996, p. 6) diz ainda que “para haver 

cooperação é preciso não só confiar nos outros, mas também acreditar que se goza da 

confiança do outro”. Nesse contexto o resultado é a não cooperação, pois tal fato acaba 

sendo considerado irracional, e o resultado é o indesejado por todos, ou seja, colheita 

perdida, relações enfraquecidas, parcerias desfeitas, desagregação do grupo, 

desarticulação com o Estado, entre outros. 

As cooperativas teoricamente já nascem com o diferencial da cooperação baseado na 

ajuda mútua e confiança entre seus membros, tendo em vista que esse é o objeto de 

constituição dos empreendimentos de economia solidária e um dos princípios que 
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embasa esse modelo de organização. Sendo assim, fortalecer o capital social nas 

organizações cooperativistas não só reforça seus princípios de sustentação do negócio, 

como também fortalece a competitividade diante de modelos mercantilistas, tendo nas 

cooperativas o capital social como diferencial competitivo. Os níveis de capital social e 

confiança existentes entre membros de uma comunidade organizada através de 

associações e organizações comunitárias refletem diretamente no desenvolvimento 

dessa comunidade (TONINI; MACKE, 2007).  

Ainda de acordo com Tonni e Macke (2007, p. 100) temos que: 

Como forma de associações legais surgem diferentes arranjos entre indivíduos 
ou empresas que possuem interesses similares e percebem que a partir de sua 
unificação, adquirem maior força diante dos conflitos e das dificuldades do 
mundo atual. Esse processo vem sendo percebido nos níveis local, regional, 
nacional e internacional; exercidos em setores diversos, o qual é relacionado à 
existência de confiança e altos índices de capital social entre os membros. 

Nesse quesito, conforme supracitado, as cooperativas saem na frente, pois já nascem 

de princípios como confiança1 e ajuda mútua, nessa condição fortalecer as relações 

entre os membros e investir na educação cooperativista para consolidar cada vez mais 

a importância da cooperação na formação de capital social e relações confiáveis e 

firmes no propósito comum ao qual a organização se destina, faz com que o modelo de 

negócio cooperativista torne-se competitivo sem se desvirtuar dos seus ideais sociais 

e econômicos. Em pesquisa feita por Costa, Junior e Silva (2015, p. 123) em suas 

considerações finais deixam clara a necessidade de reforçar a capacitação dos 

membros das cooperativas em assuntos referentes à temática cooperativismo, além de 

outras temáticas, trago essa conclusão dos autores citados acima para reforçar a 

importância de ter consolidado na cultura organizacional dos cooperados/cooperativas 

os princípios que regem o modelo de negócio e com isso usar tal situação a favor do 

grupo e como diferencial para se manter no mercado. 

O capital social já é objeto de estudo há muitos anos, porém vem ganhando destaque 

entre as ciências sociais e econômicas nas últimas décadas, considerado elemento 

importante para o desenvolvimento social e econômico das comunidades (TONINI; 

MACKE, 2007). Os autores citam ainda que: “o Banco Central considera o capital social 

                                                           
1 Na visão de Fukuyama (1996) a necessidade de confiar é tão importante quanto à satisfação de ser 

igualmente confiável, do contrário não há cooperação entre as pessoas.  
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uma alternativa para redução da pobreza e melhoria de aspectos sociais e econômicos 

de regiões menos favorecidas” (TONINI E MACKE, 2007, p. 102). Cada vez mais as 

instituições reconhecem o potencial de desenvolvimento baseado na formação de 

capital social e sua relação com o fortalecimento de ações coletivas e em rede. Em 

estudo de Putnam (1996) ele usa algumas características principais para definir o nível 

de capital social, e chama as comunidades com maior grau de capital social de 

comunidades cívicas, entre tais características ele cita: igualdade de direitos, relações 

horizontais, reciprocidade e cooperação, lideranças com preocupação grupal, forte 

relação de confiança, participação do cidadão no governo, presença de pensamento 

coletivo acima do individual. 

Diante de toda discussão até aqui apresentada podemos perceber o quanto o modelo 

de organização cooperativista foi estruturado em princípios e conceitos complexos e 

subjetivos, porém com grande potencial de desenvolvimento social e econômico, 

situação reconhecida na formação de capital social.        

2.4 Modelos de Gestão: Heterogestão e Autogestão  
 

A gestão organizacional vai muito além do simples fato de administrar recursos 

financeiros e/ou materiais, gerir pessoas, conflitos, interesses também estão entre as 

atribuições do ato de gerir. Em Oliveira (2006), gestão pode ser definida como o 

processo de desenvolver e operacionalizar as atividades de planejamento, 

organização, direção e avaliação dos resultados. A administração tradicional tem como 

foco otimizar recursos e maximizar resultados, um modelo de gestão que nasce do 

capitalismo Norte Americano e se dissemina pelo resto do mundo.  

Modelos alternativos de gestão foram surgindo, contrapondo-se aos modelos 

tradicionais, de um lado a Heterogestão um modelo que segundo Cançado (2008, p. 

47) pode ser definida como uma organização burocrática do trabalho, com cadeias de 

comando e hierarquias. Para esse modelo de gestão a hierarquia é forte e segue uma 

lógica verticalizada, ou seja, quem está abaixo obedece quem está acima, as decisões 

são centralizadas e de cima para baixo. 

A heterogestão responde, assim, ao traço fundamental da burocracia, que é a 
usurpação do poder da coletividade da qual saiu. O sigilo burocrático, 
convertido em função especializada, garante a ‘legitimidade’ da burocracia pelo 
saber, entendido como competência especializada, necessária ao bom 
funcionamento da própria coletividade. (CANÇADO, 2005, p. 48). 
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Mesmo com toda hegemonia da heterogestão, principal modelo nos países 

considerados potências mundiais que concentram as multinacionais e 

consequentemente o poder financeiro, emerge o modelo autogestionário, com a 

proposta de reorganização do trabalho, e tem como público a classe trabalhadora 

cansada da exploração, da hierarquia, da concentração de poder e riqueza nas mãos 

dos donos do negócio. Cançado (2008, p. 51) define autogestão como “um modo de 

organização do trabalho, onde não há separação entre concepção e execução do 

trabalho e os meios de produção são coletivos, sendo caracterizado como um processo 

de educação em constante construção na organização”. A autogestão tem como 

princípio básico a decisão democratizada, gestão compartilhada, os membros são 

donos e trabalhadores ao mesmo tempo. Gabriel et al. (2012) diz que a autogestão tem 

como fator principal a autonomia, onde todos os envolvidos são capazes de tomar 

decisões para administração do empreendimento.  

Sendo assim o cooperativismo tem a autogestão como modelo a ser aplicado, pois as 

relações de trabalho exploratórias e hierarquizadas são modificadas para uma relação 

social de ajuda mútua e de compartilhamento e cooperação, então os cooperados 

podem e devem estar envolvidos em todos os processos organizacionais da 

cooperativa, a fim de participar e decidir coletivamente. Gabriel et al. (2012, p.6) relata 

ainda que a “autogestão é uma democracia, onde todos os membros da organização 

têm poder de opinar e assim, tomar as devidas decisões”. 

Entre a heterogestão e a autogestão temos modelos distintos com divergências no 

objetivo principal de cada um, de um lado a heterogestão prioriza o capital financeiro 

em prol do humano, e do outro lado à autogestão com prioridade na reorganização 

social do trabalho em prol do capital.  

Contudo, vários pesquisadores apontam para as dificuldades de implantação de um 

modelo de gestão autogestionário, e que precisa haver a capacitação constante dos 

membros da cooperativa. Buscando sempre o conhecimento de forma coletiva, 

reforçando o compromisso do grupo em gerir o empreendimento para os ganhos sociais 

comunitários e a sustentabilidade do empreendimento.  
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3 JUSTIFICATIVA 
 

A relevância do tema justifica-se pela importância das cooperativas rurais no 

desenvolvimento econômico e social no meio rural, principalmente quando se fala do 

pequeno produtor, parte mais vulnerável no cenário econômico e social da região. É 

perceptível que ao longo da história do Brasil os grandes produtores foram 

privilegiados, não só por questões econômicas, como também políticas, e que os 

pequenos produtores sempre ficaram à margem do processo. Segundo Mendes e 

Ichikawa (2007, p. 5) “fica fácil visualizar que as características da pequena agricultura 

se assentavam nos aspectos mais tradicionais, devido à marginalização, por parte do 

Estado, dos problemas desses pequenos produtores”.    

Com o passar dos anos veio a constatação de que a pequena agricultura, em grande 

parte, era a responsável pelo abastecimento do mercado interno, com isso começou a 

direcionar mais atenção a esse ramo de atividade (MENDES; ICHIKAWA, 2007). Sendo 

assim existe grande expressão cientifica o estudo sobre a gestão das cooperativas 

rurais com base na compatibilidade entre objetivos econômicos e sociais, tendo em 

vista que o modelo de organização através das cooperativas é uma das alternativas 

para o crescimento do pequeno produtor e consequentemente para o desenvolvimento 

local sustentável, na perspectiva de atender aos anseios sociais e econômicos. 
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4 OBJETIVOS  
 

4.1 Geral 
 
Analisar a compatibilidade entre os objetivos sociais e econômicos na gestão das 

cooperativas rurais associadas à Central da Caatinga.    

4.2 Específicos 
 

 Apurar as medidas e ferramentas de gestão adotas pelas cooperativas no 

sentido de gerar compatibilidade entre objetivos sociais e econômicos; 

 Investigar o modelo de gestão das cooperativas a fim de perceber o diferencial 

e dificuldades desses empreendimentos quando comparados com empresas do 

modelo de gestão capitalista; 

 Verificar o uso do capital social nas relações internas e externas como estratégia 

para manutenção dos objetivos e princípios cooperativistas e competitividade 

diante da concorrência capitalista; 

 Elaborar um manual de gestão de cooperativas rurais que possa auxiliar no 

desenvolvimento social e econômico desses empreendimentos.   
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5. MATERIAL E MÉTODOS  
 
Segundo Vergara (2005), existem vários tipos de pesquisa, com diferentes taxionomias. 

No entanto, a autora propõe dois critérios básicos. São eles: quanto aos fins e quanto 

aos meios. 

No estudo do objeto dessa proposta, o tipo de pesquisa utilizada foi classificado como 

qualitativa descritiva (quanto à finalidade) e como bibliográfica, documental e estudo de 

campo (quanto aos meios de investigação).  

Bibliográfica, utilizado um estudo sistemático em livros, artigos, consultas pela internet, 

e em outras fontes acessíveis ao público em geral, que tratam do tema estudado, para 

compor a revisão de literatura. 

A escolha da metodologia de estudo está amparada pelos argumentos propostos por 

Gil (2002, p. 44) “A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigo científicos”. Sobre a vantagem 

desse tipo de pesquisa, Gil (2002, p. 45) afirma que “permite ao investigador a cobertura 

de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar 

diretamente”. 

Documental, analisados os documentos disponibilizados (ATAS e Estatutos) pelas 

Cooperativas. Segundo Gil (2002, p. 45) “A pesquisa documental vale-se de materiais 

que não recebem ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados 

de acordo com os objetivos da pesquisa”. 

A pesquisa documental apresenta uma série de vantagens. Primeiramente, há 
que se considerar que os documentos constituem fonte rica e estável de dados. 
Como os documentos subsistem ao longo do tempo, tornam-se a mais 
importante fonte de dados em qualquer pesquisa de natureza histórica (GIL, 
2002, p. 47). 

Estudo de campo com coleta de dados através de entrevistas semiestruturadas com os 

cooperados, conhecendo de perto a realidade estudada. O Estudo de campo procura 

o aprofundamento de uma realidade específica. É basicamente realizada por meio da 

observação direta das atividades do grupo estudado e de entrevistas com informantes 

para captar as explicações e interpretações do que ocorre naquela realidade (GIL, 

2008). 
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A pesquisa teve como base as cooperativas do segmento rural associadas à Central 

da Caatinga, critérios estes para definir população, exclusão e inclusão no estudo.  Para 

realizar a coleta de dados foi definido uma amostra de cooperativas rurais, através de 

amostragem não-probabilística, para aplicação de entrevista semiestruturada. A 

pesquisa amostral tem como base "à coleta de dados relativos a alguns elementos da 

população e a sua análise, que pode proporcionar informações relevantes sobre toda 

a população". (MATTAR, 1996, p. 128). Para registro dos dados foram utilizados 

formulários para entrevista semiestruturada. No tocante a informação não pública foi 

utilizado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) com intuito de manter 

a ética profissional e sigilo na veiculação das informações não autorizadas ou de caráter 

individual, o projeto de pesquisa também foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética 

e Deontologia em Estudos e Pesquisas da UNIVASF, conforme parecer 

consubstanciado em anexo. 

Foram entrevistados 13 (treze) cooperados de 3 (três) cooperativas rurais, 

COOPERCUC – Cooperativa Agropecuária Familiar de Canudos, Uauá e Curaçá, 

COOPERPARAISO – Cooperativa Agroindustrial Vale do Paraíso, COOFAMA – 

Cooperativa Agropecuária Familiar de Massaroca e Região, localizadas em Uauá, 

Curaçá e Canudos, Sobradinho e Distrito Massaroca/Juazeiro- Bahia, respectivamente.  

O roteiro das entrevistas foi dividido em 5 blocos, sendo eles: Bloco 1 - Constituição e 

Participação nas Decisões e Gestão da Cooperativa; Bloco 2 - Divisão do Trabalho; 

Bloco 3 – Autogestão; Bloco 4 – Capital Social e Relação de Confiança e Bloco 5 – 

Princípios Cooperativistas e Disseminação de Conhecimentos.   

Critérios de Inclusão: Cooperativas associadas à central da caatinga, ser do segmento 

rural, constituída juridicamente como cooperativa, participar da gestão da cooperativa. 

Critérios de Exclusão: Cooperativas de segmento não rural, não ser associada à central 

da caatinga, não participar de atividades de gestão da cooperativa, recusa-se fornecer 

as informações necessárias para a pesquisa, ser constituída como associação. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
Foram analisadas 3 (três) cooperativas de base familiar e economia solidária 

associadas a Central de Comercialização das Cooperativas da Caatinga – CECAAT, 

denominada Central da Caatinga, constituída em 27 de abril de 2016, é uma 

cooperativa central, com sede administrativa em Juazeiro – Bahia e tem como área de 

ação, para efeito de admissão de associados, todo território nacional.  

A Central da Caatinga, antes conhecida como Rede Sabor Natural do Sertão, 
tem entre seus cooperados grupos filiados à UNISOL. Desenvolve um trabalho 
em rede, com atenção voltada à agregação de valor aos produtos e à 
preservação do meio ambiente (UNISOL, 2016). 

A Central da Caatinga foi constituída inicialmente com 7 (sete) cooperativas, que foram 

COOPES – Cooperativa de Produção da Região do Piemonte da Diamantina, 

COOPERLAD – Cooperativa de Produção da Agricultura Familiar da Comunidade de 

Lages de Dentro e Região, COOPERCUC – Cooperativa Agropecuária Familiar de 

Canudos, Uauá e Curaçá, COOPERSABOR – Cooperativa Regional de Agricultores 

Familiares (as) e Extrativistas da Economia Popular Solidária, CIVAB – Cooperativa 

dos Irrigantes do Vaza Barris Ltda, COOPROAF – Cooperativa de Produção e 

Comercialização da Agricultura Familiar do Sudoeste da Bahia e COOPES – 

Cooperativa de Produção e Comercialização dos Derivados de Peixes de Sobradinho, 

conforme ATA da Assembleia Geral de Constituição da CECAAT, lavrada em 27 de 

abril de 2016, às 09 horas em reunião realizada na cidade de Uauá-BA, porém conforme 

informações do Presidente da Central da Caatinga, hoje somam no total 9 cooperativas, 

com adesão da COOFAMA – Cooperativa Agropecuária Familiar de Massaroca e 

Região e COOPERPARAISO – Cooperativa Agroindustrial Vale do Paraíso, além de 

grupos informais, todos com a comercialização e/ou beneficiamento de produtos de 

origem vegetal e animal, a partir do extrativismo sustentável da caatinga ou da 

produção apropriada, uma proposta de convivência com o semiárido. Entre os produtos 

temos os derivados de frutas da caatinga como o Umbu e Maracujá do Mato, indo até 

produtos derivados da mandioca, licuri, castanha, mel, leite, peixes, caprinos e etc. A 

Central inaugurou em 2018 um Armazém de comercialização dos produtos, localizado 

na Praça do Jacaré, no Centro do município de Juazeiro - BA, Território de Identidade 

Sertão do São Francisco. O Armazém gerido pela Central da Caatinga conta com o 

apoio do Governo da Bahia, por meio do Pró-Semiárido, projeto executado pela 

Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa pública vincula à 
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Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR). Conta ainda com a parceria do Instituto 

Regional da Pequena Agropecuária Apropriada (IRPAA), Projeto EcoForte2/Fundação 

Banco do Brasil e Projeto Bem Diverso/Embrapa – Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária/PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (JORNAL 

GRANDE BAHIA, 2018). 

Em entrevista realizada em 2018 pelo Jornal Grande Bahia o diretor-presidente da 

CAR, declara acreditar na estratégia proposta através da Central da Caatinga, e diz:  

Quando você compra por R$10 uma geleia de umbu, R$8 de cada pote daquele 
vão pra comunidade rural, na mão do produtor que produziu aquela geleia, vai 
pra mão da mulher que catou o umbu, vai pra mão das pessoas que beneficiou. 
E os outros 20%, 30% vão também para as pessoas que trabalham ali para a 
Central da Caatinga, o dinheiro fica todo aqui e o dinheiro vai remunerar a 
pessoa que catou o umbu, ela vai gastar o dinheiro lá na roça dela, contratando 
mão de obra pra ajudar a consertar cerca, pra comprar um cavalo da mão de 
outro, ou seja, os recursos vão circular aqui na nossa região. Então, isso aqui 
é uma estratégia, por isso nós acreditamos muito nela. É uma estratégia para 
a agricultura familiar se fortalecer. 

A partir das informações supracitadas já podemos perceber a forte presença dos ideais 

cooperativistas e da construção do capital social nas estratégias propostas pela Central 

da Caatinga, no tocante aos objetivos organizacionais e estruturação de suas diretrizes 

para compor os grupos de associados, sempre na valorização da economia solidária e 

agricultura familiar como estratégia de convivência com o semiárido.  Segundo Tonini 

e Macke (2007, p.103), Capital Social é “a soma dos recursos reais e potenciais, 

envolvidos, disponibilizados e derivados das redes de relacionamento de um indivíduo 

ou unidade social”. Ainda segundo Tonini e Macke (2007, p. 104) dizem que a existência 

de capital social entre os indivíduos reforça sua capacidade de auxiliar no 

desenvolvimento da coletividade e a busca por melhor desempenho socioeconômico.  

A Central da Caatinga, conforme estabelecido no seu Estatuto Social aprovado em 

Assembleia Geral de Constituição realizada dia 27 de abril de 2016, registra como 

atividade principal o comércio atacadista de produtos alimentícios, e como atividades 

secundárias: atividades de consultoria em gestão empresarial, comércio varejista, 

atividades profissionais, científicas e técnicas rurais, entre outras. E se propõe a prestar 

às Cooperativas Associadas, direta ou indireta, assessoramento e serviços nas áreas: 

                                                           
2 Programa de Ampliação e Fortalecimento das Redes de Agroecologia e Produção Orgânica (BRASIL, 

2019). 
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administrativas, contábeis, financeira, comercial, fiscal, legal, educacional, de 

informática e de planejamento, gestão e desenvolvimento. Buscar também fontes 

alternativas de recursos financeiros para fomentar as atividades das cooperativas 

associadas, fortalecer as atividades de beneficiamento e comercialização dos 

associados, viabilizar participação dos produtores e seus produtos em feiras e 

mercados solidários, promover a inserção dos produtos nos mercados institucionais, 

justo-solidário e convencional, comercializar os produtos de suas filiadas em território 

nacional e internacional, representar politicamente suas filiadas, adquirir, produzir e 

comercializar produtos, insumos, serviços e equipamentos necessários ao 

desenvolvimento das atividades econômicas e sociais de suas filiadas e parceiras, 

prestar assistência técnica e extensão rural, atuar como agente promotor da melhoria 

habitacional rural de interesse social para os agricultores familiares. Comungando 

sempre com os princípios e conceitos do comércio justo e solidário, promovendo a 

agricultura familiar e os povos e comunidades tradicionais, inclusão social e 

fortalecimento das iniciativas produtivas comunitárias que conciliam a conservação 

ambiental da Caatinga e outros biomas com geração de renda e protagonismo social.     

Nota-se que na constituição jurídica da Central da Caatinga acessada através de seu 

Estatuto Social, os conceitos da Economia Solidária estão amplamente presentes e 

consolidados nos seus objetivos propostos para sua atuação junto aos seus filiados e 

parceiros.  

A economia solidária pode ser caracterizada como um esforço de construção 
de uma alternativa à produção e de sua distribuição sob a lógica do capital. Isto 
é, no lugar dos interesses do capital, busca-se afirmar a primazia da 
centralidade humana, as necessidades de quem produz (FRANTZ, 2012, p.26). 

Outro ponto fundamental a ser considerado é:  

A marca forte de um processo civilizatório mais humano é a substituição das 
relações instintivas de concorrência pelas relações de respeito, de 
solidariedade e de cooperação entre os seres humanos e destes com a 
natureza, isto é, com a vida em geral. Hoje, por meio de iniciativas de economia 
solidária e cooperativa, parece renovar-se a capacidade de reação e 
organização da sociedade civil, diante dos desafios que as transformações 
tecnológicas e o poder econômico financeiro impõem, especialmente ao mundo 
dos trabalhadores (FRANTZ, 2012, p. 26). 

Reunir esforços e estruturas organizacionais já constituídas “isoladamente” como 

cooperativas singulares para compor uma central que possa gerir interesses coletivos 

e levar ao grupo oportunidades jamais possíveis quando no âmbito individual, torna-se 
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um grande diferencial competitivo na permanência em um mercado totalmente 

mercantilista e fortemente amparado em diretrizes capitalistas de produção, 

comercialização e exploração do trabalho humano. 

O presidente da Central da Caatinga ao ser entrevistado pelo Jornal Grande Bahia, 

destaca que “o principal objetivo da entidade é facilitar a comercialização de toda 

produção das cooperativas e grupos, fortalecendo assim a presença da agricultura 

familiar nos diversos mercados e garantindo renda para as famílias envolvidas”.  

O presidente relata ainda que: 

Produtos de outras regiões também poderão ser encontrados no 
armazém, o que se efetivará a partir de parcerias, a exemplo da que já 
foi firmada com a Central do Cerrado, oferecendo oportunidade ao 
consumidor de ter acesso a produtos da agricultura familiar típicos de 
outras regiões e com a mesma proposta de sustentabilidade ambiental 
e social (JORNAL GRANDE BAHIA, 2018). 

O empreendimento vem para fortalecer a esperança dos envolvidos com a produção 

de base familiar na região, fato que percebemos em várias falas dos entrevistados pelo 

Jornal Grande Bahia, como segue algumas abaixo.  

Uma integrante da Rede Mulher que concentra diversos grupos do Sertão do São 

Francisco diz que a central é mais uma oportunidade que os empreendimentos estão 

tendo e que vai reanima-los. Além de ser um novo mercado, considerando inclusive o 

desafio após redução no orçamento dos Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que absorve boa parte da 

produção dos empreendimentos de economia solidária (JORNAL GRANDE BAHIA, 

2018).  

Na fala de um membro da minifábrica de base familiar rural localizada em Curral Novo, 

Distrito de Massaroca, interior de Juazeiro – Bahia, expressa que a central garante um 

novo espaço e de fácil acesso para a população, mais uma oportunidade para garantir 

o escoamento da produção.  

Renovar as esperanças e fortalecer a confiança no grupo são condições essenciais 

para a construção sólida de empreendimentos de economia solidária, fatores 

constatados nas falas dos envolvidos nas entrevistas acima citadas. De acordo com 

Tonini e Macke (2007, p.100) para que um grupo de indivíduos esteja em condições de 

se reunir, não basta à crença em um objetivo comum, precisa haver também a 

confiança entre eles. Os princípios cooperativistas podem dar maior competitividade, e 

a relação entre cooperativa e cooperado não pode basear-se apenas na força do 
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Estatuto, devem ser constituídas pela confiança de que a cooperação pode satisfazer 

as necessidades da coletividade (RIBEIRO, 2012, p. 29).  

 

6.1 Caracterização das Cooperativas Analisadas nesta Pesquisa 
 

Diante das informações colocadas até aqui, vamos agora especificar e analisar as 

cooperativas escolhidas para essa pesquisa. São elas: Cooperativa Agropecuária 

Familiar de Canudos, Uauá e Curaçá (COOPERCUC), Cooperativa Agropecuária 

Familiar de Massaroca e Região (COOFAMA) e Cooperativa Agroindustrial Vale do 

Paraíso (COOPERPARAISO). As 3 (três) cooperativas foram escolhidas no universo 

de 9 cooperativas associadas à Central da Caatinga, os critérios de escolha foram: sede 

em Juazeiro – BA ou cidades mais próximas, facilitando o acesso do pesquisador para 

realização dos estudos. Dessa forma o estudo compõe um empreendimento com Sede 

em Juazeiro – BA (Distrito Massaroca), outro com Sede em Uauá, e uma com Sede em 

Sobradinho – BA, conforme apresentado na figura 01. Todas são do segmento rural e 

estão associadas à Central da Caatinga, e estão localizadas em Juazeiro-BA e cidades 

vizinhas, atendendo assim aos critérios estabelecidos na metodologia de pesquisa e 

delimitação deste trabalho. Segue figura 01 com a localização das cidades 

supracitadas. 

 

Figura 01: Localização dos Municípios das Cooperativas Analisadas  

 
Fonte: Google Maps, 2019. 
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Sendo assim vamos agora delinear cada cooperativa escolhida para aprofundar o 

problema de pesquisa aqui levantado. Iniciaremos então com o quadro 03 que 

contempla informações básicas de cada organização. 

Quadro 03: Informações Básicas das Cooperativas 

DENOMINAÇÃO FUNDAÇÃO SEDE Nº SÓCIOS 
PRINCIPAIS 
PRODUTOS 

COOPERCUC 28/06/2004 UAUÁ-BA 271 
Doces, geleias e sucos de 
frutas da caatinga. 

COOPERPARAÍSO 12/03/2016 SOBRADINHO-BA 20 
Polpas de frutas da 
irrigação (acerola, manga 
e goiaba). 

COOFAMA 01/04/2016 JUAZEIRO-BA 23 

Doces e geleias de frutas 
da caatinga (umbu, e 
maracujá do mato) e ovos 
de galinha caipira. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

 

6.1.1 COOPERCUC – Cooperativa Agropecuária Familiar de Canudos, Uauá e 
Curaçá 
 

De acordo com o Estatuto Social votado e aprovado em Assembleia Geral de 

Constituição realizada em 28 de junho de 2004, a COOPERCUC é uma sociedade 

Cooperativa da categoria agropecuária familiar, de natureza civil, com sede 

administrativa em Uauá – Bahia e área de ação, para efeito de admissão de 

cooperados, compreendendo Curaçá-BA, Uauá-BA e Canudos – BA, cidades estas 

localizadas ao norte da Bahia, próximas a Juazeiro e aproximadamente a 400 km da 

capital Salvador – BA, porém sua área de atuação abrange todo território nacional. A 

cooperativa tem por objeto congregar os produtores rurais e integrantes da agricultura 

familiar dentro da sua área de ação, a fim de prestar assistência a eles, atendendo aos 

interesses econômicos deles em consonância com os objetivos que segue: contribuir 

para o fortalecimento da agropecuária familiar visando à produção ecológica, 

economicamente viável, socialmente justa e solidária, buscando sempre garantir a 

sustentabilidade econômica, social, ambiental, cultural, visando melhorar as condições 

de vida dos cooperados. Como também ações de desenvolvimento dos associados, 

nas áreas de produção, transformação, aquisição e comercialização. A COOPERCUC 

tem ainda como objetivos aproximar a agricultura familiar com diferentes segmentos de 

mercado e consumidores através de visitas, palestras, exposições e estratégias de 
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comercialização; participar e promover atividades políticas institucionais convergentes 

e compatíveis com a missão, natureza e objetivos da cooperativa, sendo vedada a 

participação em atividades político-partidárias; propor e desenvolver políticas públicas 

em parceria com órgãos competentes; realizar atividades com ou sem fins econômicos 

próprios e sem discriminação racial, política, religiosa, sexual e socioeconômica em 

consonância com os objetivos institucionais e finalísticos da cooperativa; celebrar 

convênios para fortalecer a agricultura familiar; capitar recurso nacionais e 

internacionais para melhor êxito da cooperativa; planejar, organizar e executar eventos 

culturais em parcerias com instituições públicas ou privadas afins; promover simpósios, 

congressos, festivais, palestras, conferencias, entre outras atividades socioeducativas, 

para crianças, jovens e adultos, incluindo treinamentos e capacitação profissional que 

tenha como foco os objetivos da COOPERCUC; elaborar e incentivar iniciativas e 

projetos de preservação ambiental, desenvolvimento local sustentável e políticas 

públicas de inclusão social e cidadania; elaborar estratégias e captar recursos para 

viabilizar o desenvolvimento ambiental, cultural, educacional, artístico e humanitário do 

seu público alvo; contribuir com a provisão habitacional, atuar na elaboração de projetos 

técnicos de habitação de interesse social; participar da instituição de normas e 

certificação de entidade, qualidade e de origem dos produtos derivados do umbu e 

maracujá da caatinga de controle e fiscalização da produção, para criação do Selo de 

Qualidade; instigar e fortalecer a participação das mulheres jovens nos espaços de 

discussão, comercialização, capacitação e troca de experiências; articular com a rede 

da agricultura familiar, economia solidária, produção orgânica agroecológica, e com 

empreendimentos afins; realizar, participar e construir coletivamente os processos do 

Sistema Participativo de Garantia em Rede; promover com recursos próprios ou através 

de convênios a capacitação cooperativista e profissional do quadro social, funcional, 

técnico, executivo e diretivo da cooperativa; colaborar com as Associações 

Agropastoris, Fundo de Pasto, Quilombolas, Comunitárias, Indígenas e outras a fim de 

viabilizar meios de produção com a convivência harmoniosa com o meio, e melhoria da 

qualidade de vida; entre outros objetivos sociais. Além dos objetivos citados acima, 

temos alguns de cunho mais técnicos e econômicos, que são: receber, transportar, 

classificar, padronizar, armazenar, beneficiar, industrializar e comercializar a produção 

dos seus cooperados, disponibilizar a estrutura necessária para desenvolvimento das 

atividades e prestar assistência tecnológica, técnica e de extensão rural ao quadro 
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social; promover, preservar e gerir a indicação geográfica da região de Canudos, Uauá 

e Curaçá para o umbu e maracujá da caatinga e seus derivados. Os objetivos 

institucionais estão amparados no CNAE _ Código Nacional de Atividade Econômica 

principal, código: 10.31-7/00, descrição: Fabricação de conservas de frutas, além dos 

códigos secundários. Informações registradas em seu Estatuto Social e Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica disponível no site da Receita Federal. Entre os produtos 

produzidos destacam-se os doces, geleias, compotas e sucos de frutas nativas da 

caatinga como umbu e maracujá do mato, entre outras, além da cerveja artesanal do 

umbu.  

A COOPERCUC tem uma história de superação e sucesso como empreendimento de 

economia solidária, ao longo de sua atuação conquistou mercados nacionais e 

internacionais e vem superando as dificuldades com os períodos logos de estiagens 

típicas da região semiárida ao qual está instalada. 

Segundo Fagundes e Zorzella (2012, p. 183) a COOPERCUC,  

Contrária às dificuldades enfrentadas no sertão-árido, a Coopercuc buscou no 
sequeiro, região distante da água chamada fundo de pasto, a riqueza dessa 
terra. A natureza criou e lá deixou várias espécies vegetais que são capazes 
de armazenar água nos períodos mais secos do ano a exemplo do umbu 
(Spondias tuberosa, L.).  

Uma cooperativa com destaque na região pela solidez no mercado e capacidade de 

manutenção dos seus objetivos institucionais, conciliando suas atividades econômicas 

e sociais sem perder competitividade na sua atuação comercial diante do mercado 

mercantilista. Com 271 associados, na sua maioria mulheres (COOPERCUC, 2019), a 

cooperativa atende a diversas comunidades, entre elas temos: Maria Preta, Fazenda 

Marruá, Serra da Besta, Testa Branca, Caititus, Lajes das Aroeiras, Fazenda 

Cocobobó, Caldeirão do Almeida, Fazenda Desterro, Fazenda Cachaqui, Fazenda 

Caladinho, Fazenda Serra Grande, Fazenda Brandão, Distrito de Patamuté, Fazenda 

Salgado, Fazenda Jaquinicó, Fazenda Sítio do Tomaz, Fazenda Raso, distribuídas 

entre as cidades de Uauá, Canudos e Curaçá-BA onde mini fábricas de beneficiamento 

coletam e preparam a matéria-prima dos doces e demais produtos (MARTINS, 2016, 

p.83). Na figura 02, que segue, podemos observar a distribuição das comunidades de 

atuação da COOPERCUC. 
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Figura 02: Mapa das Comunidades de Atuação da COOPERCUC 

 

Fonte: Cooperativa Agropecuária Familiar de Canudos Uauá e Curaçá, 2013. 

A COOPERCUC tem sua história iniciada nos municípios supracitados através das 

Comunidades Eclesiais de Base (CEB) e estimulada pelo grupo de freiras canadenses 

da Congregação dos Santos Nomes de Jesus, Maria e José, ligadas a Pastoral Rural, 

e acompanhada posteriormente pelo IRPAA - Instituto Regional da Pequena 

Propriedade Aplicada, eles formavam as lideranças, tinham como objetivo a 

emancipação da população, melhoria na qualidade de vida das pessoas do campo, e a 

transformação da sociedade, tornando-a mais justa e melhor para todos (MARTINS, 

2016).  

Martins (2016, p. 78) traz a seguinte observação: 

No caso da COOPERCUC, a fé, confiança mútua consubstanciada, na vida 
comunitária muito intensa, a solidariedade e a cooperação foram os substratos 
da religião que aproximou as pessoas e assim, tornou-se valores formadores 
do capital social dessa rede que posteriormente se consolidou enquanto base 
social da Organização. 

Entender como tudo iniciou é muito importante para qualquer pesquisa, principalmente 
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quando temos como objetivo estudar a gestão de cooperativas rurais, caso desta 

pesquisa, que tem como preceito básico analisar a compatibilidade entre objetivos 

econômicos e sociais e a competitividade das cooperativas no mercado a partir dessa 

condição. Quando avaliamos a COOPERCUC diante de sua constituição, objetivos 

institucionais e histórico, já começamos a perceber questões fortes que podem 

responder pelo sucesso dessa cooperativa. Uma delas é a sólida presença desde seu 

início na formação com as freiras, do capital social somado ao fortalecimento da 

confiança mútua e cooperação, condições primordiais para empreendimento de 

economia solidária.  

De acordo com a ATA da Assembleia Geral de Constituição da COOPERCUC a 

cooperativa iniciou suas atividades como 44 sócios fundadores, a necessidade de 

montar a cooperativa surgiu a partir do momento que a comercialização dos produtos 

no mercado interno em feiras livres saturou e um excedente de produção e insumos 

estavam a disposição para alternativas de comercialização, foi nesse contexto que os 

agricultores familiares se reuniram em 2003 para discutir uma forma de associativismo, 

nesse processo entra em cena novamente o IRPAA e outras instituições de apoio a 

empreendimentos da agricultura familiar, em 2004 após todos os tramites burocráticos 

a cooperativa ganha sua forma jurídica denominada Cooperativa Agropecuária Familiar 

de Canudos, Uauá e Curaçá- COOPERCUC, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica - CNPJ sob nº 07.081.322/0001-51. É a partir desse momento que a 

cooperativa passa a ter uma estrutura organizacional que precisa ser gerida dentro do 

modelo de negócio cooperativista, atendendo aos anseios econômicos e sociais, 

assunto que discutiremos mais a frente.  

6.1.2 COOFAMA – Cooperativa Agropecuária Familiar de Massaroca e Região  
 
Com base no Estatuto Social e ATA da Assembleia Geral de Constituição votada e 

aprovada em 01 de julho de 2017 no Distrito de Massaroca, Juazeiro - BA, em reunião 

realizada na ERUM (Escola Rural de Massaroca), fica constituída a Cooperativa 

Agropecuária Familiar de Massaroca e Região – COOFAMA, uma cooperativa singular, 

de responsabilidade limitada, com Sede administrativa localizada no Distrito de 

Massaroca, Juazeiro – BA. Com área de ação, para efeito de admissão de associados, 

terá abrangência o Estado da Bahia e todo Território Nacional. A instituição tem como 

missão contribuir para o fortalecimento da agropecuária familiar e do extrativismo de 
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Massaroca e região, visando à produção ecológica, economicamente viável, 

socialmente justa e solidária, buscando sempre garantir a sustentabilidade econômica 

e viabilizar a melhoria das condições de vida dos seus cooperados. Tem como objetivos 

sociais as seguintes atividades: produzir, industrializar e comercializar novos produtos 

e/ou serviços; desenvolver, fortalecer e divulgar a agropecuária e o extrativismo 

ecologicamente correto, economicamente viável e socialmente justo; aproximar os 

agropecuaristas e extrativistas com o consumidor através de visitas, palestras e 

demonstrações; promover e participar de atividades políticas com os movimentos 

sociais afins, para fortalecer o ideário comum, sendo vedada à participação em 

atividades político-partidária; propor e desenvolver políticas públicas em parcerias com 

órgãos públicos competentes; realizar eventos sem fins econômicos próprios e sem 

discriminação racial, religiosa, sexual, política e socioeconômica, dentro dos seus 

objetivos; celebrar convênios para fortalecer a agropecuária e o extrativismo na região; 

captar recursos nacionais e internacionais para o melhor êxito da cooperativa; gerir os 

empreendimentos produtivos existentes, de forma compartilhada com os demais 

membros da cooperativa; receber, transportar, classificar, padronizar, armazenar, 

beneficiar, industrializar e comercializar a produção dos seus cooperados, registrando 

sua marca se for o caso; além de outras atividades para viabilizar a produção e 

comercialização dos produtos dos seus cooperados.  

O Art. 5º do Estatuto Social estabelece ainda que a cooperativa tem como 

responsabilidade social e educativa atender a seus sócios nos seguintes termos e 

ações: prestar assessoria técnica para produção, beneficiamento e comercialização 

dos produtos da agropecuária e extrativismo; assessoria no contexto de convivência 

com o semiárido, com aplicação de tecnologias apropriadas para o desenvolvimento 

sustentável; assistência social e educacional para cooperados e seus respectivos 

familiares; promover a educação cooperativista, ecológica, cultural e social; viabilizar 

atividades e materiais educativos que divulguem as vantagens e necessidade de uma 

melhor qualidade de vida e o respeito ao meio ambiente; promover intercâmbios entre 

agropecuaristas; utilizar de instrumentos de comunicação, buscando assegurar a 

informação das atividades da cooperativa aos seus associados; além de outras 

estratégias de educação cooperativista e ecológicas ou pautadas em atividades afins. 

Para registro da pessoa jurídica, conforme Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – 

CNPJ disponível através do site da Receita Federal, a Cooperativa COOFAMA foi 
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inscrita sob nº 29.276.101/0001-71, com razão social denominada Cooperativa 

Agropecuária Familiar de Massaroca e Região – COOFAMA, e atividade principal com 

o Código Nacional de Atividade Econômica – CNAE nº 10.99-6-99 e descrição 

fabricação de produtos alimentícios. Além das atividades secundárias.  

A cooperativa iniciou com 20 sócios fundadores, hoje conta com 23 cooperados, é uma 

organização relativamente nova, mas com grande potencial de crescimento, pois tem 

os princípios cooperativistas bem consolidados e segue com estratégias amparadas 

em estruturas já consolidadas no mercado e na proposta de cooperação em rede.  

Massaroca é um dos 7 distritos que compõe o município de Juazeiro – BA, fica a 57 km 

da sede do município, e a 500 km da Capital Salvador. Segundo Barros et al. (1999, 

p.4) o distrito enquadra-se na unidade Agrícola de Renda e Pecuária e corresponde a 

uma região privilegiada para a pequena produção diversificada. Como na maior parte 

do nordeste do Estado da Bahia, a região tem predominância de comunidades rurais 

que tem como característica principal as relações familiares antigas e o uso do Fundo 

de Pasto3para uso coletivo (BARROS et al., 1999, p.4).    

Existem 9 comunidades rurais no entorno do Distrito de Massaroca, compondo assim 

a região de produção desta localidade, e com as fortes características de laços de 

parentescos e proximidade (BARROS et al., 1999. p.4). Tais características da 

comunidade em questão são favoráveis para a formação associativa, relações de 

confiança são desejáveis para um trabalho coletivo sustentável.  

Ainda segundo Barros et al.(1999) a região de Massaroca foi ocupada por grupos 

familiares a partir da segunda metade do XVIII após crise no criatório dessa época, os 

grande latifundiários ocuparam as terras nas proximidades do Rio São Francisco e seu 

afluente perene (até anos 80), Rio Salitre, área que apresentavam melhores condições, 

dessa forma os pequenos produtores ocuparam as áreas devolutas, ou como são 

conhecidas na região o “Fundo de Pasto”, passando assim por várias gerações 

familiares por herança ou vendas, ocupando as áreas de terras não 

apropriadas/devolutas ( BARROS et al., 1999).  

Nesse espaço que surge a COOFAMA com a proposta de um modelo de 

                                                           
3Barros et al. (1999, p.4) diz que o Fundo de Pasto, muitas vezes é reconhecido como um patrimônio 

fundiário comunitário, um espaço fundiário de uso comum. 
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empreendimento com as premissas da economia solidária e amparada pelo modelo 

cooperativista como meio de produção de renda e justiça social. Um ambiente favorável 

e de potencial produtivo através das riquezas naturais da caatinga que utilizadas de 

forma sustentável e ecologicamente correta podem mudar a realidade de um povo.  

Barros et al. (1999, p. 8) relatam que: 

As relações de parentesco e de laços de solidariedade são características 
marcantes nessa comunidade, prevalência de relações de proximidade 
observadas nas manifestações sociais como casamentos, festas, enterros, 
visitas de cova e nos mutirões (produção em forma de ajuda mútua) como 
forma de ajuda e reciprocidade.  

Estudo na comunidade tem mostrado elementos de coesão social, com igualdade nas 

relações e no pensamento coletivo, fatores que facilitam ações associativas. Barros et 

al. (1999, p.9) afirma que a identificação das redes de relações interpessoais confirma 

que o sentimento de localidade é um elemento de coesão social, e que tem propiciado 

a solidariedade e organização social. Porém sabemos que no decorrer dos anos 

algumas intervenções externas acabam transformando a realidade de um grupo, mas 

precisamos considerar sempre sua formação inicial, pois mesmo com o passar dos 

anos os reflexos de sua cultura são inquestionáveis.  

A história do associativismo nessa região data dos anos 80, através das Comunidades 

Eclesiais de Base (CEBs) e apoio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 

– EMATER - BA com intervenções via diversos projetos, formou-se a primeira 

organização associativa da comunidade (BARROS et al., 1999, p.9).  Então foram 

criadas as primeiras associações com o objetivo de proteger as áreas coletivas (Fundo 

de Pasto) já objeto de interesse dos projetos de irrigação. Outro objetivo era acessar 

os financiamentos do governo federal. 

Relatar a história da comunidade se faz importante para compreensão do contexto 

social e cultural do público pesquisado, para com isso evitar interpretações equivocadas 

e análises pouco aprofundadas, tendo em vista a complexidade de estudos que avaliam 

as relações de cooperação com base na confiança mútua, dilemas das ações coletivas 

e construção de capital social, na esperança de uma sociedade justa em meio a um 

sistema dominante de exploração humana em prol do capital financeiro, caso do 

modelo tradicional de dimensão mundial que é o sistema econômico capitalista. 

Sendo assim, após conhecer de forma ampla as condições e contextos da região de 
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atuação da COOFAMA, discutiremos mais à frente sua estrutura organizacional e de 

gestão em análise comparativa com as demais cooperativas escolhidas para esse 

estudo. Na próxima seção seguiremos com a caracterização da cooperativa de 

Sobradinho – BA.  

6.1.3 Cooperativa Localizada em Sobradinho - BA  
 

Para contextualizar o estudo da cooperativa localizada geograficamente na cidade de 

Sobradinho – BA, iniciaremos essa seção com o levantamento histórico e as 

peculiaridades dessa região, com informações que servem para entender um pouco um 

cenário de formação do COOPERPARAÍSO.  

A cidade de Sobradinho – BA é amplamente conhecida por abrigar a Usina Hidrelétrica, 

e por ter o segundo maior lago em espelho d’água do mundo, criado através da represa 

que forma a conhecida barragem de Sobradinho – BA (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SOBRADINHO – BA, 2019). Porém existe outro lado disso tudo, lado esse que 

provocou grandes impactos sociais principalmente nos camponeses que ali viviam na 

época da construção da barragem.  

Sigaud (1992, p. 18) traz o seguinte relato sobre a construção da barragem e seus 

impactos: 

A inundação de milhares de hectares de terra e de outros recursos naturais 
(utilizados ou potencialmente aproveitáveis para outras finalidades, como a 
produção de alimentos e as atividades extrativas), decorrente do 
privilegiamento dessa forma de geração de energia, representa, no que 
concerne ao país como um todo, a redução do estoque de alternativas 
disponíveis de apropriação do território. Para aqueles que viviam e produziam 
nesses territórios, os efeitos desse tipo de opção se configuraram de outra - 
forma, uma vez que a inundação de vastas extensões de terra incidiu sobre o 
uso efetivo que dela faziam.   

Diante disso o povo daquela região teve que se reorganizar para novas condições 

sociais de produção. A região predominantemente povoada por camponeses que 

ocupavam as margens do rio como forma de aproveitar melhor as condições de 

umidade, viviam basicamente da agricultura, pecuária e pesca. Sigaud (1992, p. 18) 

aponta que com o enchimento do reservatório os camponeses perderam o lameiro4, 

área naturalmente apropriada para a produção ao seguir as altas e baixas do rio, além 

                                                           
4 Sigaud (1992, p.14) define os lameiros como as terras que o rio anualmente fertilizava nas cheias e 

deixava a descoberta nas vazantes. 
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da inundação das ilhas e grandes áreas usadas na produção camponesa. 

Contudo após construção da barragem os camponeses que permaneceram na região 

tiveram que se reorganizar, porém em condições distintas da que estavam 

acostumados.  

A retomada do processo produtivo exigiu dos camponeses uma mudança 
significativa de suas práticas habituais e os constrangeu a uma modernização 
compulsória, a qual se realizou em condições bastante desfavoráveis. No 
momento do deslocamento, os camponeses encontravam-se descapitalizados: 
as indenizações contemplaram apenas as benfeitorias, foram 
consideravelmente baixas e acabaram sendo consumidas na alimentação, pois 
no ano da mudança não houve colheita (SIGAUD, 1992, p. 32). 

Com isso a reorganização social de produção teve caminho para a agricultura irrigada, 

como nova alternativa para o contexto do reservatório de sobradinho, considerando que 

ainda houve tentativas de manutenção dos lotes recebidos após desapropriação, porém 

era uma condição que dependia exclusivamente das chuvas, fator irregular na região 

semiárida. Toda essa reorganização social serve de base para entendermos como 

algumas alternativas de trabalho e renda acabam surgindo como esperança, 

principalmente, para os marginalizados em todo esse processo, que no final das contas 

não atende a todos os necessitados e na maioria das vezes os mais vulneráveis 

socialmente e economicamente ficam em último plano ou fora dele.  

Sobradinho está inserido na Região Integrada de Desenvolvimento do Polo 

Petrolina/Juazeiro, pertencia ao município de Juazeiro - BA, foi elevada à condição de 

município em 24 de fevereiro de 1989 (PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO 

– BA, 2019). A seguir temos a figura 03 que mostra a localização do território de 

Sobradinho – BA.  

Figura 03: Mapa com Destaque na Área de Sobradinho – BA 

 
Fonte: Google Maps, 2019. 
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6.1.4 COOPERPARAÍSO - Cooperativa Agroindustrial Vale do Paraíso 
 
Uma cooperativa da categoria Agropecuária Familiar, constituída em 12 de março de 

2016, com sede administrativa no Distrito de Chapadinha, Comunidade do Canal da 

Batateira, Zona Rural, Sobradinho – Bahia, e área de atuação abrangendo todo 

território nacional, conforme Estatuto Social e ATA da Assembleia Geral de Constituição 

votada e aprovada na data de sua fundação.  

A COOPERPARAÍSO tem por objetivo contribuir para o fortalecimento da agropecuária 

familiar visando à produção ecológica, economicamente viável, socialmente justa e 

solidária, buscando sempre garantir a sustentabilidade econômica, social, ambiental, 

cultural, de modo a gerar melhores condições de vida aos seus cooperados, conforme 

reza seu Estatuto.  

Para a execução de seus objetivos sociais, a cooperativa lista algumas atividades que 

devem ser priorizadas na medida de suas possibilidades, são elas: promover o 

desenvolvimento econômico de seus cooperados, através da produção, 

industrialização e comercialização dos produtos do setor de fruticultura; incentivar e 

promover intercâmbio entre as entidades, os produtos e profissionais ligados à área de 

produção da fruticultura; desenvolver ações voltadas a preservação do meio ambiente; 

desenvolver, fortalecer e divulgar a agropecuária familiar ecologicamente correta, 

economicamente viável e socialmente justa; buscar aproximação da agricultura familiar 

com diferentes segmentos de mercados e consumidores através de visitas, palestras, 

feiras, exposições e estratégias de comercialização; promover e participar de atividades 

políticas com os movimentos sociais afins, para fortalecer o ideário comum, vetado à 

participação em atividades político – partidário; propor e desenvolver políticas públicas 

em parceria com órgãos públicos; realizar atividade com ou sem fins econômicos 

próprios e sem discriminação racial, política, sexual, religiosa e socioeconômica, dentro 

dos seus objetivos; celebrar convênios para fortalecer a agropecuária familiar; captar 

recursos nacional e internacional para melhor êxito da cooperativa; planejar, organizar 

e executar eventos de natureza cultural em parceria e/ou convênios com entidades 

privadas e/ou públicas; promover simpósios, seminários, festivais, congressos, 

conferências, palestras, entre outras ações culturais, desportivas, socioeducativas, e 

etc., que tenham por foco os objetivos da cooperativa; elaborar e/ou divulgar inciativas, 

estudos e projetos de preservação ambiental, desenvolvimento local sustentável e 
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políticas públicas de inclusão social e cidadania; elaborar estratégias e captar recursos 

para viabilizar o desenvolvimento ambiental, cultural, educacional, artístico e 

humanístico de seu público alvo; promover a provisão habitacional, atuar como agente 

promotor de habitação de interesse social e na elaboração de projetos técnicos de 

habitação de interesse social; fortalecer a participação das mulheres nos espaços de 

discussão, comercialização, capacitação e troca de experiências; articular com a rede 

da agricultura familiar, economia solidária, produção orgânica e agroecológica; entres 

outros.  

No Capitulo III que trata da educação, formação e capacitação do quadro social, o 

Estatuto traz as seguintes responsabilidades sociais e educativas da cooperativa: 

prestação de assistência técnica, no âmbito da produção, beneficiamento, 

comercialização e contexto de convivência com o semiárido, tendo em vista a aplicação 

de tecnologias apropriadas para o desenvolvimento sustentável da região; prestar 

assistência social e educacional aos cooperados, pautar pelos princípios da educação 

estabelecidos pelas cooperativas, entre outras ações de cunho educativo e social.  

Todas as informações supracitadas sobre os objetivos sociais e educacionais da 

COOPERPARAÍSO foram extraídas do seu Estatuto Social. 

 

6.2 Gestão das Cooperativas Rurais e a Compatibilidade entre Objetivos 
Econômicos e Sociais  
 

Iniciaremos essa análise com base nas pesquisas documentais, através dos Estatutos 

Sociais e ATAS das 3 (três) cooperativas e da Central da Caatinga, além de pesquisas 

nos sites de alguns dos empreendimentos em questão e sites de jornais com 

informações sobre a Central. As análises complementadas na sequência com 

informações das entrevistas semiestruturadas realizadas com os gestores e demais 

membro do quadro de gestão e apoio das cooperativas. As informações sobre a 

COOPERCUC foram mais ricas devido aos inúmeros estudos acadêmicos já realizados 

com ela, dissertações de mestrado, artigos, monografias, entre outros. Já as demais 

Cooperativas, incluindo a Central, não dispõe de um vasto material bibliográfico sobre 

elas, dessa forma o aprofundamento foi inteiramente com as visitas de campo e através 

das entrevistas com gestores e membros fundadores e de apoio.  
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Diante das análises feitas nos Estatutos e ATAS das Assembleias Gerais de 

Constituição das Cooperativas. Das três Cooperativas, temos 1 (uma) mais antiga, 

COOPERCUC, e duas mais novas, COOFAMA e COOPERPARAÍSO, isso se tratando 

da sua fundação e constituição jurídica como cooperativa. Percebe-se uma estrutura 

organizacional bem consolidada e definida para o caso da COOPERCUC, tem seus 

objetivos sociais amplos e sempre em consonância com as condições econômicas, 

interliga muito bem os objetivos econômicos, técnicos e sociais, a fim de atender a sua 

constituição enquanto empreendimento de economia solidária. Um caso que serve de 

comparativo para outras cooperativas, haja vista o sucesso que a mesma vem tendo 

ao longo dos seus 14 anos de fundação além dos anos que antecederam sua 

constituição como cooperativa, já existia um processo associativo bem organizado e 

que culminou na COOPERCUC. Sua atuação no mercado local, nacional e 

internacional gera grande diferencial competitivo, como também sua atuação em rede, 

pioneira na idealização da Central da Caatinga, estrutura criada para agregar 

empreendimentos com as mesmas finalidades, produção agroecológica e de base 

familiar, uma estratégia de fortalecimento organizacional que comunga com o ideário 

de ajuda mútua e cooperação, diante de outros mercados de base capitalista que 

através da exploração da mão de obra e da extração desenfreada dos recursos 

naturais, conseguem ter melhores preços e uma parcela maior de clientes. As outras 

duas cooperativas, COOPERPARAÍSO e COOFAMA são relativamente novas, ambas 

com aproximadamente 3 anos de fundação, a COOPERPARAÍSO com uma estrutura 

física maior, 104 potenciais sócios, porém cabe destacar que formalmente a 

COOPERPARAÍSO não fez admissão dos 104 sócios, apenas de 20 cooperados, os 

demais são possíveis cooperados que serão admitidos após conclusão da fábrica de 

beneficiamento e adaptação ao modelo produtivo da cooperativa, atuando na 

fruticultura irrigada, enquanto que a COOFAMA tem uma estrutura menor, com apenas 

23 cooperados, trabalhando com as frutas nativas da caatinga e produção de ovos de 

galinha, mas ambas com uma estrutura estatutária bem organizada, com seus objetivos 

sociais bem definidos e abrangentes, separando bem as condições necessárias para 

atender a fatores econômicos e sociais com viabilidade e preceitos agroecológicos e 

de base familiar. A filiação na Central da Caatinga de ambas as cooperativas em 

questão reforça sua competitividade para atuação em rede, principalmente quando 

amparadas no apoio e parceria de outras cooperativas mais estruturadas e 
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consolidadas no mercado, caso da COOPERCUC também filiada. Após explanar as 

informações de base documental e bibliográficas, passaremos para os resultados 

obtidos em campo através das entrevistas semiestruturadas, e para isso dividimos em 

5 blocos, sendo o 1º bloco sobre a Participação dos cooperados nas decisões e gestão 

da cooperativa, 2º bloco sobre a divisão do trabalho, 3º bloco sobre autogestão, 4º bloco 

sobre capital social e relação de confiança e 5º e último bloco falaremos sobre os 

princípios capitalistas e disseminação do conhecimento entre os cooperados.  

6.2.1- Participação na Gestão e Decisões nas Cooperativas 

A coleta de dados em campo teve início com o bloco 1 de perguntas feitas aos 

cooperados, que começa a partir do resgate histórico das cooperativas já abordado nas 

seções anteriores, logo depois focamos no entendimento de como funciona e qual a 

percepção deles sobre a participação dos cooperados na gestão e tomada de decisão 

dentro das cooperativas.  

Todas as cooperativas pesquisadas e consequentemente os cooperados participantes 

da entrevista disseram não haver problemas na participação dos cooperados, as 

assembleias sempre têm quantidade razoável de membros e com deliberações 

importantes e tomadas de forma coletiva e participativa, inclusive, vale destacar que as 

duas cooperativas mais jovens, COOPERPARAÍSO e COOFAMA mantém a prática de 

reuniões mensais, uma rotina similar ao das associações que antecederam a formação 

das cooperativas. Os cooperados relatam que o processo democrático é adequado e 

eficiente para os objetivos das cooperativas, porém houve relatos também da 

morosidade na tomada de decisão e que isso afeta em alguns pontos quando há 

necessidade de uma resposta mais rápida ao que o mercado exige. Outra dificuldade 

apresentada por duas das três cooperativas estudadas, foi a dificuldade de conseguir 

capital de giro através de empréstimos em bancos, falaram que a dependência de um 

consenso coletivo sempre foi um entrave para decisões dessa natureza, haja visto o 

compromisso e responsabilidade financeira que envolve tal decisão.   

Quando é uma coisa que depende da maioria é complicado, precisamos ter 
algumas estratégias, fica difícil decidir quando o grupo é muito grande, uns 
ficam com o pé atrás e outros ficam esperando a decisão do outro para decidir 
(Cooperado “E” da COOFAMA).  

A COOPERCUC reforça o sentimento de pertencimento dos cooperados, e que fazem 

questão de comparecer aos encontros, com articulação nas comunidades para 
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transporte coletivo que possibilite participação nas assembleias, afirma que a única 

dificuldade é a distância entre as comunidades e a SEDE, mesmo assim sempre 

contam com a presença expressiva dos cooperados. 

Não vejo pontos negativos na gestão democrática, não tem autoritarismo, só 
vejo dificuldade na falta de capital de giro, as tentativas de conseguir capital de 
giro envolveram muita gente o que requer muita discussão e análises coletivas, 
porque pode comprometer o nome dos cooperados nas restrições financeiras 
(Cooperado “C” da COOPERCUC). 

As condições evidenciadas nas falas dos cooperados das três cooperativas reforçam o 

princípio de construção coletiva proposto pelo modelo cooperativista, o sentimento de 

pertencimento e de união também corroboram com os ideais da economia solidária e 

reforçam a condição de construção de capital social nos empreendimentos, mesmo 

havendo o conhecimento de algumas dificuldades em decisões mais complexas e que 

dependem do consenso da maioria. Singer (2002, p.10) diz que a “economia solidária 

é outro modo de produção, tem como princípios básicos a propriedade coletiva ou 

associada do capital e o direito à liberdade individual”.  Em Putnam (1996) diz que 

organizações sociais amparadas por cooperação, regras compartilhadas e confiança 

reciproca, mostram-se com melhor desempenho institucional, social e econômico. 

Cabe destacar certa vulnerabilidade nas duas cooperativas mais novas, COOFAMA e 

COOPERPARAÍSO, ambas ainda na transição do modelo de associação para 

cooperativas, isso na condição entre as pessoas que as compõe, pois formalmente já 

são cooperativas, mas no tocante ao dia a dia prático das cooperativas eles ainda estão 

se reconhecendo como tal, isso gera “desconfiança” no grupo, e o engajamento não é 

igualitário, ficando alguns ainda na condição de descrença dos objetivos dos 

empreendimentos. 

Quatro, cinco mudam o passo e andam para a frente e outros botam o passo, 
mas não caminham, e outros ficam olhando de longe e pensando, se der certo 
eu me encaixo. Percebi que nem todos estão confinando na proposta da 
cooperativa ainda, tem um grupo que fica na frente levando tudo e outros 
olhando de longe, aguardando para entrar (...) esse mês entrou quatro novos 
cooperados, eles estão enxergando alguma coisa, bom que está entrando, pior 
seria se estivessem saindo, alguma coisa boa eles estão enxergando na 
cooperativa (Cooperado “E” da COOFAMA). 

Vale frisar que diante das condições apresentadas e dos resultados obtidos, podemos 

dizer que as organizações cooperativas quanto mais “maduras” organizacionalmente, 

tendem a adquirir uma rotina mais parecida com a Heterogestão, e quando mais novas 

apresentam traços mais fortes da Autogestão, situação evidenciada ao comparar a 
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COOPERCUC com as outras duas cooperativas contempladas nesse estudo. Tal 

situação precisa ser reconhecida e fortemente trabalhada pelas cooperativas para que 

não haja uma desconfiguração do modelo de gestão cooperativista. 

O mercado capitalista é bem complicado, mesmo com o apelo social da 
cooperativa, com as questões agroecológicas, comércio justo, orgânico, o 
“ganha, ganha” ainda prevalece, os empresários olham logo para os preços, os 
valores sociais da produção agroecológica com apelo social da economia 
solidária ainda é pouco divulgado, o consumidor olha logo o preço e compara 
com outros produtos processados pelo mercado capitalista que produz em 
massa com tecnologia que reduz custos e consequentemente tem um preço 
mais baixo. Acredito que a cooperativa precisa divulgar mais os produtos, 
nosso público só conhece um pouco do que produzimos nas degustações das 
feiras e eventos que participamos, precisamos também de mais tecnologia e 
profissionalização (Cooperado “C” da COOPERCUC).  

Também precisa ocorrer um entendimento do contexto de mercado para que não deixe 

de atender as condições necessárias para o equilíbrio econômica da cooperativa. 

Sendo assim as cooperativas precisam ter muito bem assimilado os princípios 

direcionadores dos empreendimentos de economia solidária, e ao mesmo tempo 

estudar as condições de mercado e as adequações no modelo de gestão que atendam 

aos objetivos econômicos sem desvirtuar-se dos objetivos sociais que embasam a 

ideologia cooperativista.   

6.2.2 – Divisão do Trabalho 

No bloco sobre divisão do trabalho, percebe-se que as cooperativas passam ainda por 

um processo de organização das necessidades e respectiva estrutura organizacional, 

a Autogestão requer um entendimento coletivo homogêneo para que a gestão da 

cooperativa seja autogestionário sem fugir de condições básicas e fundamentais dos 

princípios administrativos e de gestão, fatores que vão desde requisitos legais como 

certificações, normas técnicas, trabalhistas, previdenciárias, tributação, contabilidade, 

até questões de inserção e permanência no mercado com aceitação do público 

consumidor. Nesse quesito de divisão do trabalho, identifica-se situação similar ao 

bloco anterior, as cooperativas mais maduras tendem a parecer mais com o modelo de 

gestão capitalista, não chega a desconfigurar os princípios direcionadores do 

cooperativismo e economia solidária, mas incorpora condições que o cooperativismo 

tradicional não contempla na sua ideologia fundacional.  

Observa-se na COOPERCUC uma estrutura com certa hierarquização, formação de 

coordenações e diretorias, além da presidência e conselho fiscal, algumas decisões 
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acabam ficando a cargo da diretoria, porém resguardado o direito de levar as 

deliberações mais importantes para decisão em assembleia, atendendo assim ao seu 

Estatuto e aos princípios da autogestão, entretanto com um grau de centralização maior 

quando comparado ao modelo teórico do cooperativismo. Na COOPERPARAÍSO não 

tem uma estrutura organizacional bem definida ainda, contudo ela apresenta um perfil 

mais centralizador de funções em cargos especializados, a exemplo da tecnóloga em 

alimentos contratada recentemente para gerir os processos da cooperativa, as decisões 

são tomadas e discutidas coletivamente, mas a posição do presidente é definitiva nas 

decisões e rumos da cooperativa. Já a COOFAMA apresenta um caráter 

autogestionário mais forte, porém com pouca profissionalização dos cargos, acabam 

passando por dificuldades para gerir o empreendimento e consequentemente o 

desenvolvimento da organização, algo inclusive reconhecido pelos entrevistados. 

A gente tem muita dificuldade porque não entendemos como funciona direito 
uma cooperativa, é diferente da associação, tem que emitir nota fiscal e a 
certificação dos produtos dá muito trabalho e precisa de gente para fazer essas 
atividades, temos a ajuda do IRPAA e SEBRAE5, mas ainda temos muita 
dificuldade para organizar tudo e vender nossos produtos no mercado 
(Cooperada “F” da COOFAMA).  

Nesse quesito entende-se a necessidade de profissionalização dos membros das 

cooperativas, tal necessidade é condição primordial para inserção e permanência no 

mercado, tanto por questões de qualidade como também técnicas e legais. Além de 

perder a dependência de parceiros externos para conduzir os trabalhos da cooperativa, 

papel muitas vezes praticado por instituições como o IRPAA e SEBRAE.  

Apesar dos cooperados terem relatado que em alguns casos acabam sobrecarregados 

de trabalho, consideram a divisão de trabalho justa e que o sistema de remuneração 

atende, dentro das limitações do empreendimento, as condições e necessidades deles 

quanto a melhoria de qualidade de vida no campo e aumento da renda familiar, além 

de reconhecer o potencial do sistema cooperativo para melhorar mais ainda as 

condições de convivência com o semiárido e consequentemente a qualidade de vida 

de suas famílias. Todas as cooperativas pesquisadas relataram que muita coisa 

realizada hoje através do sistema cooperativo seria impossível de ser realizado de 

forma individual, considerando as limitações financeiras, tecnológicas e as restrições 

                                                           
5 SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. 

 
 

https://www.google.com/search?q=sebrae&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=FKoI5sM2A57d5M%253A%252C4fDa50gDZVEXRM%252C%252Fg%252F123b487f&vet=1&usg=AI4_-kTni-k6xHupBJUvzf1FMT639D009g&sa=X&ved=2ahUKEwjrxZXv9u7iAhVMDrkGHejwBGUQ_B0wLHoECAQQAw#imgrc=FKoI5sM2A57d5M:
https://www.google.com/search?q=sebrae&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=FKoI5sM2A57d5M%253A%252C4fDa50gDZVEXRM%252C%252Fg%252F123b487f&vet=1&usg=AI4_-kTni-k6xHupBJUvzf1FMT639D009g&sa=X&ved=2ahUKEwjrxZXv9u7iAhVMDrkGHejwBGUQ_B0wLHoECAQQAw#imgrc=FKoI5sM2A57d5M:
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individuais. Cabe destacar que o sistema de divisão do trabalho na COOPERCUC e 

COOPERPARAÍSO são mais próximo da Heterogestão, quando analisado do ponto de 

vista da hierarquia, concentração de poder e sistema de remuneração por cargos de 

gestão e produção (fábrica), porém não descaracteriza a autogestão, pois o processo 

coletivo ainda prevalece na tomada de decisão, além do sistema de rodizio nos cargos 

de direção, conselho fiscal e presidência. Já na COOFAMA o modelo autogestionário 

tradicional fica bem visível, tanto na condução dos trabalhos de produção como na 

gestão, porém os cooperados relatam a necessidade de melhorias na estrutura 

organizacional, com melhor divisão de tarefas e especialização dos profissionais para 

atender as exigências mercadológicas. 

Aqui todo mundo faz tudo, um ajuda o outro, quando um não pode fazer o outro 
assume a atividade, as decisões sempre são tomadas coletivamente, mas tem 
uns que ficam com um pé atrás, esperando pelo outro, mas é assim mesmo, 
trabalhar com gente é difícil, aos poucos todos estão se envolvendo com a 
cooperativa e tocando os trabalhos juntos. Estamos organizando melhor para 
um não trabalhar mais que o outro e receber a mesma coisa, é injusto, tem que 
receber igual ao que produziu (Cooperado “G” da COOFAMA). 

Quando questionados sobre o sistema de divisão das sobras, notou-se que não existe 

um parâmetro bem definido entre as cooperativas estudadas, a COOPERCUC 

apresenta um sistema de divisão mais estruturado e que não segue o modelo 

tradicional de divisão ao final do exercício, os cooperados produtores são remunerados 

conforme entregas realizadas a cooperativa, a COOPERCUC apresenta ao produtor 

uma planilha de custos de produção do produto final que inclui custos de 

processamento, embalagem e comercialização, após conhecimento de todos os custos 

o cooperado tem acesso ao preço de venda, então ao subtrair os custos de 

beneficiamento e comercialização menos o preço de venda o produtor cooperado terá 

acesso ao valor que irá receber por sua produção entregue a cooperativa. O modelo 

usado pela COOPERCUC apresenta características de valorização da transparência e 

de preço justo, fato que motiva os cooperados a continuarem produzindo via 

cooperativa ao invés de aceitar as ofertas dos atravessadores. Na COOPERPARAÍSO 

ainda estão em fase de implantação, haja visto que não houve sobras para divisão, 

porém um dos cooperados relatou que as sobras serão divididas ao final do exercício, 

resguardando as necessidades de investimentos e decisão coletiva sobre a alocação 

dos recursos apurados no período, informa também que quando a fábrica começar o 

beneficiamento das frutas, haverá um sistema de bonificação para os cooperados que 

superarem a meta de produção, forma de incentivo para os que obtiverem melhor 
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desempenho. Na COOFAMA o sistema de rateio de sobras ainda não tem uma 

definição organizacional, os cooperados recebem por produção, ainda estão tentando 

estruturar a comercialização toda via cooperativa e geração de fluxo de caixa, porém 

um dos cooperados relata que ainda são grandes as dificuldades financeiras e de 

conhecimento para sistematizar a estrutura organizacional necessária para atender as 

exigências do mercado que inclui certificações, inspeções e preço competitivo.  

6.2.3 - Autogestão  

O modelo de gestão autogestionário é a essência do cooperativismo, nele estão 

pautadas questões como democracia na tomada de decisão, descentralização do poder 

e uso coletivo da terra e meios de produção. Porém, sabemos que o sistema de gestão 

dominante nas economias capitalistas é a heterogestão, caracterizada pela 

concentração e hierarquização do poder, posse dos bens por uma minoria e 

maximização de lucros. Foi a partir dessas definições que entramos na entrevista com 

o bloco de autogestão, para entender como as cooperativas lidam com esse modelo 

nos dias atuais e sua competitividade diante de um mercado extremamente capitalista. 

Os cooperados entrevistados, diretores, coordenadores, presidentes, vice-presidentes, 

assistentes administrativos, secretárias, equipes de assistência técnica e 

extensionistas, entre outros membros das cooperativas, foram unanimes na resposta 

quanto a compatibilidade da autogestão e o mercado capitalista, todos relataram muita 

dificuldade para penetrar no mercado com os produtos da economia solidária, 

dificuldades para adequações as exigências de certificação e preço de venda dos 

produtos, relataram que o mercado capitalista com produção em escala e capital para 

investimentos em tecnologia, sai na frente e dificulta a entrada das cooperativas da 

agricultura familiar autogestionárias, com pouco capital e uma produção pequena, os 

preços altos e as condições exigidas pelo mercado dificultam e até inviabilizam alguns 

produtos das cooperativas. Em geral todos relataram dificuldades na competitividade 

em preço e adequações as exigências de controle de qualidade e certificações que 

permitem a comercialização em grandes mercados. O Cooperado “A” da COOPERCUC 

diz que o modelo autogestionário facilita em algumas coisas, porém diz ainda que “o 

mercado não aceita amadorismo nos processos. O profissionalismo é importante para 

atender as exigências de mercado” (Cooperado “A” da COOPERCUC). O Cooperado 

“E” da COOFAMA diz que as dificuldades são grandes, pois a cooperativa não tem 
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capital para investir, e que para comprar os insumos de processamento da matéria-

prima em pequenas quantidades fica muito caro, faz a seguinte fala: 

Nós já conseguimos baixar o custo pela metade, a parte da finança é difícil, se 
comprar o milho aqui fica caro, custa R$ 53,00 o saco, comprando fora fica por 
trinta e poucos reais, a gente quer fazer isso para todos os cooperados, para 
ter um custo menor e colocando uma margem de lucro pequena para o produtor 
girar seu dinheiro e ir clareando os negócios. Também conseguimos baixar o 
custo do rótulo, mandando fazer em pequenas quantidades o rótulo ficava por 
R$ 0,60 centavos, esse mês mandamos fazer 20 mil rótulos e o custo caiu para 
R$ 0,04 centavos.  

Nas falas dos cooperados supracitadas percebemos a importância de sistematização 

da gestão, desde os custos de produção, processamento e vendas, o fato de capital de 

giro deficitário não é fator totalmente impeditivo, algumas alternativas de gestão, 

articulação com fornecedores, captação de recurso, entre outras ferramentas da 

administração precisam ser sistematizadas nas cooperativas para viabilizar 

economicamente sem afetar as condições justas de ganhos econômicos e sociais dos 

cooperados.   

Todos os entrevistados foram questionados sobre a compatibilidade entre objetivos 

econômicos e sociais nas cooperativas, considerando a essência do cooperativismo 

como empreendimento social, porém de cunho econômico para sobreviver na ótica do 

negócio. Os entrevistados demostraram de forma geral um consenso na afirmação de 

que as cooperativas conseguem manter seus objetivos sociais, desde a assistência 

técnica dada aos produtores até os ganhos coletivos advindos do trabalho cooperativo. 

O Cooperado “B” da COOPERCUC relata que a cooperativa nasceu de um trabalho 

social e que por esse motivo os objetivos sociais sempre foram fortes e prioritários, 

porém relata que para manter a parte social a cooperativa precisa do econômico, pois 

sem capital não tem como avançar nos projetos do empreendimento em prol dos 

cooperados e da comunidade. O Cooperado “D” da COOPERCUC expressa sua 

opinião técnica em relação a separação entre objetivos sociais e negócio, diz que em 

certos momentos os cooperados precisam saber separar as coisas para não perder o 

foco do negócio que gera o capital de manutenção do empreendimento, incluindo as 

ações sociais. No mesmo raciocínio o Cooperado “A” da COOPERCUC diz que: 

A cooperativa precisa ganhar espaço para a expansão do econômico, o social 
depende do econômico, para fazer um papel social bem feito precisamos ter 
um econômico consolidado. A cooperativa deve manter um equilíbrio entre os 
dois, sem interferências que possam prejudicar o negócio. 
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O Cooperado “A” da COOPERCUC relata ainda que existe muita cobrança da base 

(cooperados que produzem) para o negócio dar retorno, e completa:  

Isso dificulta um pouco porque a gente precisa mostrar a necessidade de 
equilibrar o social com as cobranças pelo econômico. Sem o econômico não 
existe o social, e sem o social não existe cooperativa. Alguns enxergam a 
cooperativa apenas como um negócio, sem ver a parte social, e vice e versa. 

Percebe-se que os cooperados tem a consciência da necessidade do econômico para 

manter o social e vice e versa, a cooperativa só pode existir como modelo de negócio 

da economia solidária quando os objetivos estão bem definidos e equilibrados nas suas 

funções dentro do empreendimento. Sem o entendimento da necessidade de 

compatibilidade entre econômico e social o sistema cooperativista pode tomar rumos 

equivocados, seja com foco no social confundindo com associação, por exemplo, ou 

puramente negócio econômico, confundindo-se com empresa capitalista com visão 

puramente no resultado financeiro. 

Ainda no bloco sobre autogestão os entrevistados foram arguidos sobre medidas 

adotadas para compatibilizar os objetivos sociais e econômicos, basicamente as 

cooperativas entendem as dificuldades do modelo de gestão social que impede avançar 

com algumas ferramentas do modelo capitalista, visto que o bem-estar coletivo precisa 

vir em primeiro lugar, ou seja, pagar o preço justo ao produtor é prioridade quando 

comparado com o preço de venda, já na lógica do capitalismo, principalmente na figura 

do atravessador a exploração do produtor para conseguir menores custos e tornar o 

preço competitivo é prática notória. Gerando assim o grande entrave da 

compatibilização dos objetivos sociais e econômicos nas cooperativas, ter um preço 

competitivo mantendo todos “os custos” com o compromisso social de atender ao 

coletivo de forma justa e igualitária. É nesse ponto que fica notória a busca por algumas 

ferramentas do mercado capitalista, e nas falas dos entrevistos isso fica evidente como 

condição para entrar e se manter nos grandes mercados. Como também fica notável 

que eles entendem a importância do modelo ideológico da economia solidária e não 

querem sair dele, mas reconhecem a necessidade de adequações na gestão. Segue 

abaixo algumas falas dos cooperados quando questionados sobre a utilização de 

estratégias e ferramentas do modelo de gestão capitalista. 
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Quadro 04: Pergunta realizada sobre estratégias e ferramentas capitalistas 

Como o/a Senhor (a) avalia a seguinte afirmativa: “para as cooperativas sobreviverem 
precisam usar estratégias e ferramentas do modelo de gestão capitalista” 
Entrevistados Respostas 

Cooperado “F” “Não podemos viver de ajuda do governo, 
precisamos sobreviver com as próprias pernas, 
precisamos ter competitividade para entrar no 
mercado, para isso vamos ter que usar as 
estratégias e ferramentas em determinados 
momentos”.  

Cooperado “H” “Concordo em partes, o fato de estar no mercado 
já nos coloca no mundo capitalista, não tem 
como se afastar dele, temos que atender as 
exigências do mercado, isso obriga a se 
aproximar do sistema, o mercado não ver a gente 
como uma cooperativa, ver como qualquer 
empresa”. 

Cooperado “I” “Eu acho que algumas vezes vai ser preciso usar, 
mas na maioria das vezes a gente vai usar o 
modelo cooperativista, socialista”. 

Cooperado “J” “ Não tem como fugir disso, quando a cooperativa 
coloca seu produto no mercado já está sujeita as 
condições do capitalismo, para se manter no 
mercado tem que atender o que ele exige”. 

Cooperado “K” “Não podemos andar só com o social, quando a 
gente acorda que liga a televisão já amanhece o 
dia vendo o capitalismo, a cooperativa tem que 
buscar o capitalismo visando o social, na 
comercialização ao disputar o cliente já estamos 
usando ferramentas do capitalismo, estamos 
dentro dele, no fundo, no fundo não temos como 
fugir, precisamos do capital”. 

Cooperado “L” “Se ela quiser sobreviver ela de fato tem que 
recorrer a algumas ferramentas, principalmente 
ferramentas tecnológicas que estão no mercado 
capitalista, é como eu disse, o mundo é 
capitalista, o Brasil é capitalista, se você não 
souber driblar esse meio termo do capitalista e 
usar algumas ferramentas que não vão 
atrapalhar a cooperativa, não tem como ficar no 
mercado, acredito sim que temos que usar as 
ferramentas, desde que não atrapalhe os 
objetivos da cooperativa”.  

Cooperado “M” “Procede parcialmente, infelizmente o mercado é 
o mesmo, mercado é mercado, as cooperativas 
não se relacionam apenas entre si, elas precisam 
se relacionar com o mercado capitalista, tem 
pessoas que compram o produto pelo valor social 
impresso nele, mas são poucos os que acreditam 
no produto pelo valor social, ainda prevalece o 
lucro pelo lucro, e a cooperativa tem que 
considerar esse contexto para sobreviver”.  

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

Como podemos perceber no quadro 04 acima, os entrevistados reconhecem as 

necessidades de adequações no modelo de gestão cooperativista com base nas 
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exigências de mercado, para sobreviver e conviver em condições globais divergentes 

dos princípios fundacionais do cooperativismo algumas estratégias e ferramentais 

precisam ser absorvidas e reorganizadas dentro da lógica cooperativista, claro que a 

manutenção da essência e objetivos da economia solidária precisa ser respeitada e 

considerada, pois sem isso não haverá cooperativa e sim uma mudança para empresa 

capitalista, não é essa a intenção, muito pelo contrário, a ideia é fortalecer o modelo de 

gestão cooperativista aderindo as ferramentas de gestão primordiais para sua evolução 

no contexto capitalista global, gerando maior competitividade para os empreendimentos 

de economia solidária sem desiquilibrar os objetivos sociais e econômicos.  

6.2.4.- Capital Social e Relações de Confiança  

No bloco 4 das entrevistas abordamos as questões sobre capital social e relações de 

confiança nos grupos que compõe as cooperativas, mensurar capital social e grau de 

confiança não foi nossa intenção com esse bloco, aqui a ideia foi tratar questões 

vinculadas a esses temas que podem interferir positivamente ou negativamente na 

gestão cooperativistas, sendo assim buscamos entender nas falas dos entrevistados a 

presença de capital social e a percepção dos mesmos sobre a confiança existente entre 

eles na condução dos trabalhos nas cooperativas. E a partir desse levantamento e 

interpretações trazer nessa seção um entendimento entre o capital social formado por 

essas organizações e a influência disso na competitividade organizacional das 

mesmas, sempre fazendo um paralelo com o grau de confiança e de relações internas 

e externas a organização para formação desse capital social.  

A partir das entrevistas ficou evidente que as cooperativas buscam transparência e 

participação dos cooperados nas atividades da cooperativa, isso contribui bastante para 

aumentar a confiança entre eles, porém percebe-se também que naturalmente o grau 

de confiança vai sendo construído com o tempo, entre as cooperativas analisadas, 

identificou-se que as mais antigas tendem a ter um maior grau de confiança, como 

também as cooperativas que nascem de movimentos sociais, a cultura do grupo de 

criação das cooperativas tem uma influência muito forte no perfil do empreendimento, 

fator observado principalmente na COOPERCUC e COOFAMA, a influência dos 

movimentos sociais e culturais das comunidades, da igreja e das relações familiares 

que formaram as associações e posteriormente as cooperativas. Não existe uma 

construção puramente baseada no negócio econômico, existe uma estrutura formada 
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com relações pessoais construídas ao longo dos anos para juntos conquistarem 

condições melhores de vida. Na fala do cooperado abaixo podemos perceber o quanto 

a confiança é vista e valorizada pela organização. 

A gente é louvável pela confiança e credibilidade que temos entre os 
cooperados, eles dão a cara a tapa pela cooperativa, até pessoas que vem de 
fora ficam perplexos com o grau de confiança que os cooperados tem entre si, 
pessoas que vão ao campo conversar com os produtores percebem que 
falamos a mesma língua, se você for conversar com eles, eles vão falar a 
mesma coisa que estou falando aqui, isso é difícil de se ver em outros lugares, 
temos uma ligação muito forte, eu acho isso louvável ( Cooperado “C” da 
COOPERCUC).      

Na fala supracitada podemos perceber o quanto essa ligação de confiança passa 

segurança para a cooperativa, quanto maior a confiança menor será o grau de 

dificuldade para tomada de decisão, maior será o engajamento dos cooperados nos 

objetivos comuns da cooperativa, além de gerar uma cultura organizacional em prol do 

coletivo. Nas cooperativas mais novas percebeu-se ainda um processo de construção 

dos laços de confiança, os cooperados ainda estão assimilando a ideia, descrentes dos 

ganhos coletivos advindos da proposta coloca pelo empreendimento de economia 

solidária, percebe-se que essa relação de confiança ainda não é homogênea e fica 

concentrada em um grupo menor, geralmente no grupo que fica à frente do negócio, 

que fundou a cooperativa, os demais ficam observando como as coisas vão funcionar, 

sem o devido engajamento. Nas falas abaixo podemos perceber essas questões.  

Alguns ainda tem medo, não estão confiando ainda, com um pé na frente e 
outro atrás, quando precisamos tomar alguma decisão sobre a parte financeira 
uns apresentam algumas desculpas, outros ficam com medo, e outros chegam 
junto, tem uns sete cooperados que sempre chegam junto e abraçam a causa, 
os outros ficam de longe olhando, desconfiados, um grupo na frente levando 
tudo e outro atrás esperando (Cooperado “F” COOFAMA).  

Estamos num processo de adaptação, de ver quem se encaixa e quem não se 
adapta, acredito que com o tempo a seleção natural vai dizendo quem fica e 
quem sai, o grupo atualmente acata a proposta da cooperativa, minha 
percepção sobre a confiança do grupo é boa, eu vejo confiança no grupo geral, 
tanto cooperados como não cooperados (Cooperado “J” da 
COOPERPARAISO).  

Ter um grupo homogêneo no tocante aos anseios e objetivos comuns faz grande 

diferença na evolução das cooperativas, situações contrárias dificultam as deliberações 

coletivas e geram desagregação do grupo, falta de engajamento coletivo e um 

pensamento individual que pode enfraquecer os ideais cooperativistas. Fortalecer os 

laços de confiança e gerar capital social nos empreendimentos de economia solidária 

gera um diferencial competitivo de grande valia para o desenvolvimento não só social, 
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mas também econômico, pois através do fortalecimento do grupo a cooperativa ganha 

uma cultura organizacional mais forte, engajada e com poder de barganha para 

angariar condições diferenciadas no mercado privado e nas políticas públicas de 

Estado. 

Ainda no bloco 4 abordamos nas entrevistas assunto relacionado as parcerias externas 

e atuação em rede, além das perspectivas das cooperativas em relação a Central da 

Caatinga. O discurso foi unanime e enfático na importância que as parcerias têm na 

evolução das cooperativas, parceiros como IRPAA, SEBRAE, Igrejas, Universidades, 

Governo e a própria Central da Caatinga foram citadas por todas as cooperativas, tais 

instituições tiveram um papel primordial na constituição das cooperativas e no seu 

desenvolvimento, porém um ponto precisa ser destacado, uma dependência muito 

grande por parte de algumas cooperativas foi criada com tais parceiros, principalmente 

com o IRPAA e Governo , essa dependência pode fragilizar a estrutura organizacional 

das cooperativas, uma gestão autônoma tem mais condições de sobreviver aos 

imprevistos do mercado capitalista, como também as mudanças nas políticas de 

governo. Vale destacar que todas as cooperativas estudas tem ciência da problemática 

de depender dos parceiros, principalmente diante das mudanças nas políticas públicas, 

todas estão enfrentando dificuldades com as mudanças em políticas como PNAE -

Programa Nacional de Aquisição e Alimentos, entre outros programas. Fortalecer as 

parcerias sem gerar dependência é a melhor alternativa, as organizações precisam 

diversificar sua atuação no mercado, investir em diferentes oportunidades, a planejar 

suas ações a curto, médio e longo prazo, dessa forma fatores imprevisíveis precisam 

ser tratados como tal, programas governamentais precisam ser aproveitados, mas 

precisam ser tratados como alternativa que tem início, meio e fim, e ao finalizar a 

organização precisa está amparada em uma estrutura organizacional sólida e 

diversificada.  

A COOPERCUC relata sérias dificuldades com a mudança de governo e 

consequentemente mudanças nas políticas públicas, COOFAMA também aguarda 

recurso de políticas públicas para avançar com os projetos da cooperativa, tais 

condições são arriscadas do ponto de vista do negócio, uma organização precisa ter 

autonomia e um planejamento consistente de suas ações ao longo do tempo, incluindo 

um plano contingencial para situações imprevistas e de mudança no cenário local, 
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nacional e até internacional a depender da atuação do empreendimento.      

Precisamos ter independência econômica, não podemos ficar dependentes de 
programas como PNAE e PAA, precisamos ter competência para entrar no 
mercado privado, colocar nossos produtos nos grandes comércios e ter uma 
estrutura forte sem dependência de governo (Cooperado “J” da 
COOPERPARAISO). 

 

Precisamos juntar a força do coletivo para comprar as coisas da cooperativa, o 
próprio produtor precisa ter condições de segurar os custos, precisamos 
esquecer esse negócio de dinheiro de governo, precisamos aproveitar, mas 
temos que andar com as próprias pernas, não tem como ficar esperando o 
tempo todo pelo governo, eu sempre vou bater na tecla para o povo, esqueça 
esse negócio de governo, precisamos abrir os caminhos e andar sozinhos 
(Cooperado “E” da COOFAMA).  

A necessidade de maior independência financeira das cooperativas já é um discurso 

generalizado nas cooperativas estudadas, elas entendem a necessidade de procurar 

alternativas mais consistentes no mercado privado e consolidar sua estrutura 

econômica para atender os objetivos propostos pelas cooperativas. Isso é positivo, pois 

o primeiro passo é reconhecer a necessidade de mudança e trabalhar para que ela 

aconteça. Nessa perspectiva eles colocam a atuação da Central da Caatinga como 

forma de expandir a atuação no mercado privado através da atuação em rede, onde 

várias cooperativas com os mesmos objetivos vão atuar para atingir mercados 

inacessíveis quando pensado do ponto de vista individual. Agregar as condições de 

diversas cooperativas no mesmo nicho de mercado gera maior competitividade e 

condições melhores para disputar com o mercado capitalista.  

6.2.5 – Princípios Cooperativistas e Disseminação do Conhecimento 

Para fechar as entrevistas abordamos no bloco 5 perguntas sobre os princípios 

cooperativistas e a disseminação do conhecimento entre os cooperados. Quando 

arguidos sobre a disseminação do conhecimento nas cooperativas, capacitações e 

principais temas abordados, identificou-se que não existe uma sistemática de plano de 

capacitação a curto, médio e/ou longo prazo, as capacitações vão ocorrendo conforme 

condições e necessidades do dia a dia, são mais focadas nas questões técnicas de 

manejo e boas práticas de fabricação, a principal forma de disseminação do 

conhecimento e capacitação dos cooperados acontece através dos convênios de 

assistência técnica, através deles o produtor recebe o extensionista para auxiliar nas 

condições de melhoria do manejo e práticas agroecológicas. Outras capacitações mais 
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pontuais também são realizadas através de parceiros como Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI), SEBRAE, Universidades e IRPAA, sempre que 

solicitam capacitações aos parceiros, eles são atendidos. Nesse quesito podemos 

evidenciar a necessidade de uma sistemática de capacitações e desenvolvimento dos 

cooperados através de um plano de capacitações de curto, médio e longo prazo onde 

a organização possa mapear e gerenciar as necessidades do ponto de vista técnico, 

de gestão e conceitual no tocante aos princípios da autogestão, cooperativismo e 

economia solidária.  

Os cooperados fizeram uma exposição breve sobre o entendimento de cada um acerca 

dos princípios cooperativista e economia solidária, segue no quadro 05 logo abaixo 

algumas falas deles.  

Quadro 05: Respostas sobre os princípios cooperativistas e economia solidária 

FALE UM POUCO SOBRE OS PRINCÍPIOS COOPERATIVISTAS E ECONOMIA SOLIDÁRIA 

“A economia solidária trabalha com o preço justo, existe uma história de conquistas que envolve as 
comunidades. A economia solidária considera a agroecologia, a cultura, o jeito de viver das 
comunidades, tudo isso o cooperativismo leva em consideração, tenta abranger o máximo de 
pessoas possível” 

“Eu vejo o sistema cooperativista e economia solidária como o principal caminha para a 
sustentabilidade da humanidade, se a gente for ver o sistema capitalista voraz, do ganha, ganha, 
sem o ato de se preocupar com outro, não vejo muito longe vai entrar em colapso, o sistema 
capitalista não é sustentável. Eu vejo a economia solidária como o melhor caminho para o planeta, 
no mínimo para minimizar os efeitos do capitalismo”   

“É uma ideologia que não pensa só no eu, é uma preocupação coletiva que pensa não apenas no 
econômico, mas também no social, onde a preocupação é com o bem-estar das pessoas”.  

“O cooperativismo é um modelo associado, onde o grupo tem que trabalhar junto, sempre trocando 
as ideias e um ajudando o outro, e sempre ter o rodízio nos cargos”.  

“O cooperativismo veio para nos dar uma direção, uma nova visão, ter nossos produtos inseridos no 
mercado, ter nosso produto reconhecido, a cooperativa deu essa oportunidade para nós. ” 

“Se todos os produtores acreditassem no cooperativismo nós teríamos uma condição melhor, um 
grupo maior tem mais força, o que não é possível realizar sozinho é possível através do grupo”. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

 
No geral os cooperados tem o entendimento da essência da economia solidária e que 

o cooperativismo é o meio pelo qual eles podem alcançar melhores condições de vida, 

jamais possíveis quando tentadas de forma individual. Reconhecem a necessidade do 

pensamento coletivo em prol do bem comum, e que para conquistar melhores 

condições financeiras a cooperativa é um caminho sustentável e promissor, apesar das 

dificuldades enfrentadas na competição com o mercado capitalista, eles acreditam na 

ideologia cooperativista e enxergam como alternativa positiva para o futuro.  
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 Entretanto vale salientar que para ter uma cultura organizacional consistente nos ideais 

cooperativistas, as cooperativas precisam reforçar isso na disseminação do 

conhecimento entre os cooperados, precisa estar nas pautas de discussões, nos planos 

de capacitações e impresso em tudo que a cooperativa realizar. Os cooperados 

precisam ter em mente a sustentação ideológica que direciona a condução dos 

trabalhos cooperativistas embasados nos princípios da economia solidária, sem perder 

de vista o contexto de mercado e as condições necessárias para as readequações das 

condições de gestão para sobreviver como negócio econômico e social.    
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7 CONCLUSÃO  
 

O principal objetivo dessa dissertação foi analisar a gestão de cooperativas rurais e a 

compatibilidade entre os objetivos sociais e econômicos, e a partir de todo arcabouço 

teórico e prático desenvolvido até aqui, elaborar um produto final que consiste em um 

manual de gestão de cooperativas rurais que possa fornecer ao público estudado e 

demais interessados, um material consistente e que possa auxiliar as organizações no 

desenvolvimento de sua gestão e na compatibilidade dos objetivos sociais e 

econômicos, sem perder sua essência de empreendimento da economia solidária.  

 Com base na pesquisa podemos concluir que as cooperativas rurais analisadas 

passam por grandes transformações, saindo de um contexto de dependência das 

políticas e programas governamentais para uma realidade de mercado, um cenário 

capitalista que cobra dessas organizações condições idênticas as demais empresas. 

Diante disso as organizações cooperativas precisam se reorganizar para sobreviver no 

mercado, necessitam sistematizar seu processo de gestão e incorporar condições 

primordiais ao negócio, isso sem perder os ideais e princípios fundacionais. 

A competitividade do modelo de gestão cooperativista está bastante atrelada à 

formação do seu capital social, as relações de confiança, e aos preceitos 

cooperativistas quando bem consolidados pelo grupo. Disseminar e sistematizar os 

princípios cooperativistas para todos os membros da cooperativa é algo percebido 

como primordial na manutenção e evolução dos empreendimentos de economia 

solidária.  

Os objetivos sociais precisam estar muito bem definidos e atrelados sempre a 

viabilidade econômica de execução dos mesmos pela cooperativa, o diferencial da 

gestão cooperativista não está em equiparar-se aos modelos mercantilistas, pelo 

contrário, está em usar as peculiaridades e vantagens da economia solidária a seu 

favor, o engajamento dos cooperados como donos do negócio, o capital construído nas 

relações de ajuda mútua e reciprocidade, os ideários de produção 

socioeconomicamente responsáveis, todas essas condições naturais do modelo de 

negócio cooperativista precisam ser potencializados como diferencial competitivo para 

conquistar novos e mais clientes e adeptos a um negócio econômico e social que 

apresenta relações de trabalho mais justas e um modo de produção com 

sustentabilidade socioambiental. 
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Para isso as cooperativas precisam modernizar seu modelo de gestão, colocar em 

prática as funções da administração, planejar, controlar, coordenar e liderar, além de 

definir melhor as áreas funcionais da organização, os processos precisam ser melhor 

sistematizados para que possam ser mensurados e gerenciados com eficiência e 

eficácia.  

Algumas condições básicas da administração são pouco utilizadas ou ausentes nas 

cooperativas, a exemplo do marketing social, plano de capacitação e desenvolvimento 

de curto, longo e médio prazo, planejamento estratégico com um acompanhamento 

sistêmico e adequações contingenciais, além de uma deficitária divisão de tarefas e 

responsabilidades.   

Fortalecer as condições de gestão das cooperativas fará com que elas tenham mais 

consistência no mercado e consequentemente melhores condições de atender aos 

seus objetivos sociais e econômicos, uma das forças das cooperativas é a condição 

coletiva de conduzir os trabalhos, esse diferencial precisa ser trabalhado a favor do 

modelo de negócio, ter um engajamento homogêneo das equipes não é algo fácil, 

muitas empresas dos segmentos capitalistas tentam ter esse engajamento e não 

conseguem, as cooperativas já nascem com esse diferencial e precisam aproveitar 

essas condições a seu favor, além de potencializar cada vez mais essa cultura de 

confiança coletiva com uma formação consistente de capital social que pode ser o 

grande diferencial das organizações cooperativistas rurais ao partir para o mercado 

capitalista para disputar mais espaço.  
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APÊNDICE A – Roteiro da Entrevista Semiestruturada 
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ANEXO A – Imagens das Cooperativas e Produtos  
 

 
COOPERCUC  
 
Produtos derivados de frutas da Caatinga   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: COOPERCUC, 2019. 
 

 
Umbu                                                               Maracujá do Mato  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: COOPERCUC, 2019.                                   Fonte: COOPERCUC, 2019. 

 
Cerveja do Umbu                                             Doce do Umbu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fonte: COOPERCUC, 2019.                                   Fonte: COOPERCUC, 2019. 
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Umbuzeiro                                                              Sede da COOPERCUC em Uauá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Fonte: COOPERCUC, 2019.                                           Fonte: SILVA, 2019.  

 
 
COOPERPARAÍSO  
 
Acerola verde                                                         Plantação de Acerola  

 
Fonte: imburanatec.com.br, 2019.                                  Fonte: imburanatec.com.br, 2019. 

 
 
 Acerola madura                                                     Fábrica da COOPERPARAÍSO  

 
 Fonte: imburanatec.com.br, 2019.                                  Fonte: imburanatec.com.br, 2019. 
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COOFAMA  
 
Licor do Umbu                                                      Produtos das Frutas da Caatinga 

Fonte: SILVA, 2019.                                                       Fonte: SILVA, 2019. 
 

 
 
 
 
Doce de Tamarindo                                                    Entreposto de Ovos   

Fonte: SILVA, 2019.                                                             Fonte: SILVA, 2019.  
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ANEXO B – Capa do Produto Final 
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ANEXO C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
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ANEXO D - Parecer Consubstanciado de Aprovação do Comitê de Ética e 
Deontologia em Estudos e Pesquisas 
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