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1. Resumo Geral 

O cooperativismo é construído por organizações que se constituem 

com trabalho coletivo, gestão democrática, desenvolvimento do conhecimento 

e informações, conhecimento do processo produtivo, relações sociais e 

econômicas, essenciais nesse contexto. Assim, entendem-se que os objetivos 

sociais, econômicos, aspectos fiscais, jurídicas, contábeis e patrimoniais 

necessitam de soluções inovadoras e novas técnicas gerenciais de organização 

e produção, uma vez que, essas cooperativas praticam a autogestão. O objetivo 

da pesquisa foi conhecer quais são os principais entraves para que as 

cooperativas do norte de Mato Grosso se mantenham e se desenvolvam no 

mercado. A pesquisa desenvolvida segue a linha de Produção Agropecuária 

Sustentável. Desta maneira, esta dissertação possui interação com o setor 

produtivo e participação de profissionais do setor. A metodologia utilizada foi 

estudo multicaso, compreendendo duas cooperativas registradas na 

Organização das Cooperativas Brasileiras do Mato Grosso, sendo a 

Cooperativa de Trabalho de Profissionais Autônomos e a Cooperativa 

Agropecuária Mista e Aquícola do Vale do Rio Arinos. Os instrumentos de 

pesquisa foram, entrevistas com os gestores das cooperativas, cooperados 

desligados que participam e/ou já participaram de sua gestão. Os resultados 

apontam para o despreparo por parte dos cooperados que participam das 

diretorias em assuntos relacionados ações que que devem ser desempenhadas 

na administração, produção e conselho de fiscalização. Existe falta de clareza 

nas exigências de normatização e excesso de burocracia exigido pelo órgão de 

fiscalização. Além disso, as linhas de crédito disponibilizadas pelas instituições 

financeiras não atendem as necessidades das cooperativas, devido a sua 

escassez e à burocracia.  

Palavras-Chave: Cooperativismo, autogestão cooperativa, inclusão social. 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

2. General Summary 

Limitations in the development and maintenance process of Vale do Arinos 

cooperatives - Mato Grosso 

Cooperativism is created by organizations that produce collective work, 

democratic management, development of information and knowledge, 

knowledge of productive processes, social and economic relations, essencial to 

this context. Thus, it is understood that due to organizational environment, to the 

social, economic, fiscal, legal, accounting and patrimonial aspects, they need to 

innovative solutions and new management techniques of organization and 

production, once they’ve been practicing self-management. The focus of the 

research was to know what are the main obstacles for the cooperatives of 

northern Mato Grosso to maintain and develop themselves in the market. The 

research developed follows the line of Sustainable Agricultural Production. 

Therefore, this dissertation has interaction with the productive sector and the 

participation of professionals in the sector. The methodology used was a multi-

case study, comprising two cooperatives registered with the Organization of 

Brazilian Cooperatives of Mato Grosso, being the Working Cooperative of Self-

employed Professionals and the Arinos River Valley Mixed Farming and 

Aquaculture Cooperative. The research instruments were conversations with the 

managers of the cooperatives, disconnected members who participated and / or 

have already participated in their management. The results point to the 

unpreparedness of the members who participate in the boards in matters related 

to the actions which have to be performed in the administration, production and 

supervisory board. There is a lack of clarity in regulatory requirements and 

excessive bureaucracy by the supervisory body. Besides, the credit lines 

provided by financial institutions don’t meet the needs of the cooperatives, due to 

their scarcity and bureaucracy.  

Keywords: Cooperative, cooperative self-management, social inclusion. 
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3. Introdução Geral 

O mundo está passando por profundas transformações em um pequeno 

espaço de tempo, relacionadas à globalização e tecnologia que mudaram as 

estruturas sociais, políticas e econômicas de diversas nações. Nesse contexto 

de mudanças, uma atividade é o trabalho, base da evolução humana, que 

propicia acesso à vida social, aos bens materiais e imateriais. Dessa forma, os 

cooperados sentem-se importantes e produtivos em seu meio social. Estudar o 

mundo do trabalho neste contexto de mudanças faz parte da construção do 

conhecimento para entender as transformações que ocorrem no mercado de 

trabalho. 

A transformação ocorrida no panorama globalizado, referente ao mundo 

do trabalho, tem gerado questões a  serem compreendidas e resolvidas através 

de estudos, relacionados ao trabalhador e às formas de organização do trabalho. 

Com o crescimento populacional e os avanços tecnológicos que propiciam 

a mecanização no ambiente industrial e de serviços, o desemprego apresenta-

se como uma variável presente, na estrutura da organização laboral. Segundo 

G1(2020), a taxa de desemprego no Brasil ficou em 11,2% no trimestre, 

encerrado em janeiro de 2020, atingindo 11,9 milhões de pessoas. Discute-se o 

desemprego, uma realidade que implica em uma diminuição cada vez maior da 

qualidade de vida das pessoas. Devido às intensas e constantes 

transformações do mercado de trabalho, o risco de ficar desempregado fica 

mais evidente com o fechamento de empresas. O desemprego, constitui-se 

assim como um dos problemas mais graves da sociedade, sobretudo se 

considerarmos, por um lado, as dificuldades estruturais econômicas enfrentadas 

pelas famílias e por outro a exclusão social. 

Segundo dados da Organização das Cooperativas do Brasil (OCB, 

2018a), essa situação econômica em permanecer no mercado de trabalho vem 

contribuindo para que pessoas e as empresas procurem novas formas de 

organização para se manterem no mercado produtivo cada vez mais competitivo. 

E pode ser uma das causas para que o número de cooperativas no Brasil e no 

Estado de Mato Grosso esteja em constante crescimento. 

A OCB (2018a) cita ainda que, no ano de 2018, existiam no Brasil 6.887 

mil cooperativas distribuídas em 13 ramos de atividades. Nos últimos anos, 

ultrapassaram o patamar de 14,2 milhões de cooperados e geraram 398 mil 
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empregos diretos. Sendo que no país, as exportações das cooperativas 

apresentaram um aumento aproximado de 20,07% do montante de produtos 

exportados pelo país. Além da agropecuária, outras forças produtivas 

participaram das exportações:  minérios, calçados e setores de serviços de 

transporte e turismo o que demonstra a importância do movimento 

cooperativista. 

Ainda segundo dados da OCB (2018a), a participação do cooperativismo 

teve um aumento expressivo nos últimos 18 anos em Mato Grosso. A população 

ocupada no Estado, denominada pelo IBGE como força de trabalho envolvia 1,1 

milhão de pessoas no ano 2000, contava com 78,1 mil funcionários e 

cooperados, representando um aumento de 6,91% tinha uma ligação com o 

movimento cooperativista. 

Em 2018, essa população passou para 1,7 milhão de trabalhadores, uma 

evolução de 54%, enquanto o número de cooperados e funcionários elevou-se 

a 503.936 mil. O cooperativismo não é importante apenas para as famílias que 

dependem dele para sobreviver, mas também é importante para a economia do 

estado (OCB 2018a). 

O Estado de Mato Grosso possui diferentes regiões, com características 

próprias. Uma região que se destaca como fronteira agropecuária, com grande 

potencial de produção é a Microrregião do Vale do Arinos, composta pelos 

municípios de Juara, Porto dos Gaúchos, Novo Horizonte do Norte e Tabaporã, 

que juntos possuem uma população de aproximadamente 53.814 pessoas e 

área total de 30.382,967 km² (IBGE, 2018). 

Juara tem população estimada, em 2018, de 34.815 pessoas, com salário 

médio mensal (trabalhadores formais) de 2 (dois) salários mínimos, e unidade 

territorial de 22.622,350 km². O município de Novo Horizonte do Norte em uma 

população estimada de 3.985 pessoas, renda de 2.0 salários mensais e, unidade 

territorial de 898.499 km². Porto dos Gaúchos possui uma população estimada 

de 5.449 pessoas, renda de 2.5 salários mensais e, unidade territorial de 

6.862.118 km². Tabaporã, população de 9.565 pessoas, renda de 2.2 salários 

mensais e, unidade territorial de 8.448.004 km² (IBGE, 2018). 

As atividades relacionadas às cooperativas vêm sendo implantadas em 

seus diversos ramos na região, com vistas à geração de trabalho e à  renda 

das famílias envolvidas, bem como no desenvolvimento econômico da 
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microrregião. Porém, é comum verificar que há processos de fechamento de 

cooperativas, dificuldades em gerir empreendimentos coletivos, pressupondo-se 

que as cooperativas encontram dificuldades em se manterem e desenvolverem 

no mercado (OCB, 2018a). 

Desta maneira, este trabalho objetivou demonstrar quais os principais 

problemas encontrados pelas cooperativas para se manterem e desenvolverem 

no mercado. Os objetivos específicos: identificar a estrutura de funcionamento 

das cooperativas e a divisão de trabalho; verificar o conhecimento que os 

cooperados possuem sobre a organização legal, administrativa e de produção; 

analisar limitações econômicas, sociais e culturais para manutenção do negócio 

cooperativista; e, perceber os fatores motivacionais para a entrada e saída de 

cooperados da organização. 
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4. Revisão de Literatura 

4.1. Globalização 

As conexões entre as configurações atuais do capitalismo globalizado 

e a pobreza no mundo têm sido analisadas por diversos autores (BOURDIEU, 

1993; CHOMSKY, 1996; CASTEL, 1998), comentam que a globalização 

exerce profundo impacto em todos os níveis e áreas da produção, do 

trabalho e da economia, colocando em destaque os mecanismos excludentes 

de mercados de trabalho cada vez mais precarizados. Comenta Jinkings e 

d’Avila (1999) que, para os países mais pobres, as desigualdades se 

transformam em dificuldades, que são agravadas pelas diferenças internas 

existentes dentro de cada nação. 

A globalização vem se desenvolvendo há quase meio século, podendo 

ser caracterizada como uma reestruturação da divisão do trabalho, onde as 

estruturas produtivas e financeiras estão cada vez mais interligadas e 

interdependentes (SINGER e SOUZA, 2000). 

Já na esfera da produção, o avanço dos processos de informação ajudou 

a reorganizar os processos produtivos bem como os fluxos do comércio, dando 

maior atenção ao trabalho nos setores de serviços (GORENDER, 1995; 

SINGER e SOUZA, 2000). 

Apesar das vantagens da globalização, alguns impactos negativos 

podem apontar para desvantagens que diversos atores sociais têm em relação 

ao novo modelo, que passam pelo agravamento do desemprego, transferência 

da responsabilidade do estado para a economia privada, crescimento da 

vulnerabilidade dos países frente aos fluxos de capitais e concentração de 

renda (SINGER, 2001). 

 

4.2. O trabalho e sua organização 

O trabalho segundo Engels (1980, p. 7), “É a condição fundamental de 

toda a vida humana, e em tão elevado grau que certo sentido, se pode dizer: foi 

o trabalho que criou o próprio homem”. O trabalho pode ser entendido como um 

passo do ser humano para criar e recriar as condições necessárias para sua 

sobrevivência e reprodução. Ele pode ser "entendido em seu sentido mais 

genérico e abstrato, como produtor de valores de uso, expressão de uma relação 

metabólica entre o ser social e a natureza" (ANTUNES, 2009, p. 139). Ainda 
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para este autor, o sistema capitalista, ao utilizar a forma de trabalho assalariado, 

é uma espécie de castigo aos trabalhadores, pois deixa de ser uma atividade 

com significado, para ser apenas uma reprodução de bens, que leva a maior 

produção apenas com sentido de obtenção de pagamento. 

No capitalismo, o homem foi transformado em parte da produção, 

deixando de ser o sujeito do trabalho para se tornar um objeto do mesmo. Para 

Antunes (1998, p. 123), "... o trabalho mostra-se como momento fundante de 

realização do ser social, condição para a sua existência...". 

As alterações no trabalho estão principalmente relacionadas a 

reorganização da produção, a flexibilização do trabalho e das leis trabalhistas e 

ao desemprego (SINGER e SOUZA, 2000). Essas mudanças estruturais não 

estão conseguindo transformar as relações ligadas às modernizações 

tecnológicas, o que causa aumento das incertezas e instabilidades. 

Em uma revisita a história do mundo do trabalho sabe-se que, na 

sociedade industrial do século XX, segundo Leite e Postuma (1996), o modelo 

taylorista-fordista correspondeu a uma visão determinada pela ampliação dos 

mercados e aumento da produção (produção em massa e capitalismo 

monopolista), que precisa manter um ritmo de produção elevado e contínuo 

para suprir o mercado.  

Esse processo pode ser entendido como uma forma de controle, por 

parte do Capital, sobre os processos produtivos e operacionais, nos quais o 

conhecimento, a habilidade e a experiência eram essenciais por parte do 

trabalhador. Os mesmos eram controlados pela gerência através dos estudos 

do tempo e movimento, que eram introduzidos alienando-os do processo total 

de produção (MORAES NETO, 1991). 

Essas estruturas tayloristas-fordistas das relações de produção tornaram-

se criticadas e combatidas, e assim novas relações foram surgindo e se tornando 

conhecidas. As dificuldades levaram a buscas de soluções onde os patrões e 

empregados procuraram novas relações para melhorar as condições de trabalho 

(PERROT, 1985). 

As transformações se intensificam na década de 1980, com a introdução 

de inovações tecnológicas, principalmente com a automação. Mas, é preciso 

notar que "a microeletrônica não consiste apenas numa modificação das 

técnicas e dos modos de operação, mas numa integração maior do conjunto do 
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processo produtivo, que permite uma redução significativa do tempo de 

produção total das mercadorias" (LEITE e POSTUMA, 1996, p. 85). 

Nos anos 1990, ocorreu o aprofundamento do desemprego e no fim do 

Século XX, cerca de 1,2 bilhão de pessoas ou 1/3 da força de trabalho mundial, 

estava em situação de trabalho precário ou de desemprego (ANTUNES, 1998). 

Na tentativa de encontrar alternativas para a questão de desemprego ressurge 

o debate sobre do papel das cooperativas. 

Ainda, conforme Antunes (1998), em economias capitalistas, o trabalho 

foi estruturado de forma assalariado; porém, em um mundo de constantes 

transformações, ressurgem novas configurações sociais e econômicas e entre 

elas, o trabalho cooperativo. Não que se tenha encontrado uma nova forma de 

organização que supere os problemas, mas sim formas organizativas que 

buscam a transformação social e que ainda estão em processo de adaptação. 

As cooperativas seriam como uma alternativa produtiva dentro de uma 

economia capitalista, com a estrutura organizacional se baseando em ações de 

trabalho coletivas para manutenção dos postos de trabalho, uma vez que 

incorpora parcelas de trabalhadores desempregados e outros que querem ser 

donos de seu próprio trabalho, o que acaba suprindo algumas lacunas sociais 

surgidas (ANTUNES, 2009). 

Para Mészáros (2007), as inovações tecnológicas e as mudanças 

organizacionais alteram a capacidade produtiva e financeira das empresas, 

podendo contribuir para a precarização do emprego e diminuição de postos de 

trabalho, o que pode causar a exclusão social. Para o autor, a questão social 

não pode ser dissociável do sistema do capital, com o aumento da miséria, da 

flexibilização e precarização do trabalho promovendo cada vez mais a 

concentração de riqueza, favorecendo um menor número de indivíduos. 

As cooperativas, criadas autonomamente pelos trabalhadores, têm um 

sentido coletivo, se opondo a estrutura tradicional de comércio, sendo por isso 

uma tentativa de minimização dos problemas, de luta e ação contra o 

desemprego estrutural. “O trabalho é o gerador de valor. Reorganizá-lo no 

sentido de aumentar a produtividade resulta num desses mecanismos de 

elevação da extração da mais valia e, portanto, numa perspectiva de saída da 

crise” (DAL ROSSO, 2011, p. 8). 
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4.3. Cooperativismo 

O homem não consegue viver só e por isso vive em comunidade, onde 

pode estabelecer um sistema de cooperação para atingir objetivos comuns. O 

trabalho coletivo pode ser observado desde o período primitivo, momento que 

os homens trabalhavam conjuntamente para caçar, pescar e na construção de 

habitações. Nesses momentos o trabalho coletivo servia como um instrumento 

social. 

O trabalho coletivo é pressuposto para o desenvolvimento do modelo 

produtivo cooperativista. Nesse sentido, com o advento da Revolução Industrial, 

ocorreram profundas modificações no pensamento econômico da época que, 

como consequência, provocou reformas sociais e dentre elas, o cooperativismo. 

Segundo Schneider (1981 p. 32): 

“... O cooperativismo surgiu, historicamente, como um 

sistema formal, porém simples, de organização de grupos 

sociais com objetivos e interesses comuns, estando o seu 

funcionamento amparado, basicamente, nos princípios da 

ajuda mútua e do controle democrático da organização pelos 

seus membros. Daí o caráter sui-gêneris desse tipo de 

organização, da qual os associados seriam, ao mesmo 

tempo, proprietários e usuários...”. 

 

Com a consolidação do capitalismo, Revolução Industrial, e suas 

consequências, sociais e/ou econômicas, o sistema cooperativista começa a 

criar suas estruturas. Inicialmente em 1844, consegue utilizar um conjunto de 

teorias para organização social e econômica e, no dia 24 de outubro, um grupo 

de tecelões da localidade de Rochdale, Inglaterra, fundaram a primeira 

cooperativa, denominada "Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale". 

Desde a constituição desta cooperativa, o cooperativismo se desenvolve 

constantemente, buscando manter sua doutrina e princípios (SCHNEIDER, 

1981). 

As organizações cooperativas, segundo Aliança Cooperativa 

Internacional (ACI, 2002), buscam desenvolver princípios diferentes dos 

utilizados na iniciativa pública ou privada. São princípios desenvolvidos desde 

a primeira cooperativa devidamente registrada, que podem ser assim 
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classificados: Adesão livre; Neutralidade política, religiosa e social; “Um homem”, 

“Um voto”; Retorno das sobras das operações; Juros limitados ao capital; 

Desenvolvimento da educação; e, Cooperação intercooperativa. 

Santos (2001) comenta que, sempre houve pessoas com ideais de uma 

sociedade perfeita, imaginando e lutando pela paz, ordem, felicidade, justiça e 

igualdade econômica, preocupando-se com o bem coletivo. Esse desejo 

inflamou o surgimento dos fundamentos do cooperativismo (Quadro 1). 

 

Quadro 1. Fundamentos inerentes ao cooperativismo  

Fundamento

s 

Descrição 

Liberdade 

A democracia se concretiza através da liberdade, da 

possibilidade de participação de escolha e decisão 

sobre as ações da cooperativa, assegurando o seu 

sucesso. 

Igualdade 

Direitos e deveres são iguais para todos na 

cooperativa. Não possuem mais ou menos poder ou 

benefício independente do capital investido na 

cooperativa. 

Solidariedade 

A solidariedade é imprescindível no cooperativo, onde 

a ajuda mútua permite desenvolver uma economia 

solidária e coletiva. 

Racionalidade 

O uso na cooperativa da tecnologia e da ciência deve 

proporcionar emancipação, respeito e dignidade para 

os cooperados. 

 Fonte: Reconstrução do autor a partir de OCB (2018a). 

 

Os princípios do cooperativismo têm sua origem no estatuto Rochdale de 

1844, incluindo-se as últimas revisões de 1966 e 1995, feitas pela Aliança 

Cooperativa Internacional (ACI, 2002). Porém a definição e o modus operandi 

da sociedade cooperativa subordinam-se à regência da legislação de cada 

país, sendo: 

 Princípio da adesão livre e voluntária: são organizações abertas a 

todos que querem se associar ou deixar de ser sócios bem como usar 
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seus serviços, sem distinção de posição social, racial, política, 

religiosa ou de gênero; 

 Princípio do controle democrático pelos sócios: são organizações 

democráticas geridas pelos sócios, que participam do planejamento e 

na tomada de decisões, um sócio, um voto; 

 Princípio da participação econômica dos sócios: contribuem de forma 

igualitária e controlam de forma democrática a gestão do capital de 

suas cooperativas. Eles recebem juros de forma limitada sobre o 

capital. As sobras podem ser utilizadas no desenvolvimento das 

cooperativas, ou em forma de retorno aos sócios de acordo com suas 

transações com as cooperativas; 

 Princípio da autonomia e independência: como organizações 

autônomas devem ser controladas por seus membros que devem 

assegurar o controle democrático e sua autonomia, mesmo quando 

houver acordo operacional com outras entidades; 

 Princípio da educação, treinamento e informação: devem proporcionar 

educação e treinamento para os sócios, para que haja desenvolvimento 

e crescimento pessoal; 

 Princípio da cooperação entre cooperativas: devem fortalecer o 

movimento cooperativo trabalhando sempre que possível juntas, por 

meio de estruturas locais, regionais, nacionais e internacionais; 

 Princípio da preocupação com a comunidade: devem trabalhar pelo 

seu desenvolvimento sustentável e de suas comunidades (ACI, 2002). 

 

São os princípios que dão sentido social e democrático a forma de 

organização das cooperativas, onde o capital é um instrumento de 

materialização dos objetivos propostos e não um elemento determinante de sua 

constituição. 

 

4.4. As leis que regem o cooperativismo no Brasil 

Diante de princípios do cooperativismo, as organizações cooperativas 

podem optar por quaisquer ramos de trabalho e produção (OCB, 2018a). No 

entanto, tem que se observar as regras estabelecidas por lei. O primeiro decreto 
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que faz menção ao cooperativismo é o nº 979 de 06 de janeiro de 1903 (BRASIL, 

1903), permitindo aos sindicatos a organização de caixas rurais de crédito, bem 

como cooperativas agropecuárias e de consumo.  

Ainda, segundo a OCB (2018a), surgiram Leis e Decretos com a finalidade 

de regulamentar a atividade cooperativa, como o Decreto nº 1.637, de 05 de 

janeiro de 1907 (BRASIL, 1907), onde há o reconhecimento por parte do 

Governo, da utilidade das cooperativas, mas sem ainda tornar sua forma jurídica, 

distinta de outras organizações. A Lei nº 4.948, de 21 de dezembro de 1925 

(BRASIL, 1925), bem como o Decreto nº 17.339, de 02 de junho de 1926 

(BRASIL, 1926), fazem alusão especificamente das Caixas Rurais Raiffeisen e 

dos Bancos Populares Luzzatti. Já o Decreto nº 22.239, de 19 de dezembro de 

1932 (BRASIL, 1932), apresenta as características das cooperativas e consagra 

as postulações doutrinárias do sistema; no entanto, foi revogado em 1934, sendo 

restabelecido em 1938. Em 1943 foi novamente revogado, para ressurgir em 

1945, permanecendo em vigor até 1966. Apesar de todos os transtornos, esta 

foi uma fase de liberdade para formação e funcionamento de cooperativas, 

inclusive com incentivos fiscais. 

Em 1966, com a criação do Decreto-Lei nº 59, 21 de novembro de 1966 

(BRASIL, 1966), e sua regulamentação pelo Decreto nº 60.597, de 19 de abril 

de 1967 (BRASIL, 1967), o cooperativismo foi submetido ao controle estatal, 

vindo a perder incentivos fiscais e liberdade já adquiridas anteriormente.  

Esses decretos, promulgados no início do regime militar, modernizaram 

as cooperativas atreladas ao capital financeiro, que exterminaram as pequenas 

cooperativas rurais e organizaram as cooperativas com estruturas tecnológicas 

de comercialização e de industrialização, viabilizadas pelo capital financeiro. 

Esta situação pode ser verificada no Assentamento Itamarati II, no município de 

Ponta Porã – Mato Grosso do Sul, onde a mediação da Cooperativa definiu a 

produção em conjunto e os cooperados receberam treinamento e qualificação 

com os técnicos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

ocorrendo um pequeno financiamento para as atividades da lavoura (PIRES e 

HOFF, 2018). 

As cooperativas singulares do início do século XX (como as Cooperativas 

Raffeisen do padre Amstad, no Rio Grande do Sul) foram desaparecendo com 

os decretos de 1964, 1965 e 1966. Só sobreviveram aquelas que se ligaram ao 

http://www.portaldocooperativismo.org.br/sescoop/juridico/legislacao/default.asp#979#979
http://www.portaldocooperativismo.org.br/sescoop/juridico/legislacao/default.asp#1637#1637
http://www.portaldocooperativismo.org.br/sescoop/juridico/legislacao/default.asp#17339#17339
http://www.portaldocooperativismo.org.br/sescoop/juridico/legislacao/default.asp#22239#22239
http://www.portaldocooperativismo.org.br/sescoop/juridico/legislacao/default.asp#59#59
http://www.portaldocooperativismo.org.br/sescoop/juridico/legislacao/default.asp#60597#60597
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capital financeiro, como a LAR (Lar Cooperativa Agroindustrial): de pequena 

cooperativa singular, tornou-se uma grande cooperativa moderna, atuando 

fortemente com capital financeiro. 

Em 16 de dezembro de 1971, foi promulgada a Lei nº 5.764 (BRASIL, 

1971), ainda em vigor, que define o regime jurídico das cooperativas, sua 

constituição e funcionamento, sistema de representação e órgãos de apoio para 

tornar o Sistema de Cooperativas do Brasil viável (OCB, 2018a). 

A Constituição de 1988 no art. 174, em seu parágrafo 2, dispõe que o 

governo estimularia a criação e o desenvolvimento de cooperativas e outras 

formas de associativismo. Pela Constituição, o Estado não poderia interferir nas 

cooperativas e nas organizações da sociedade civil, como está no artigo 5º, em 

seu inciso XVIII: “A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas 

independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu 

funcionamento” (BRASIL, CF, 1988, art. 5º, inciso XVII). 

Entretanto nem as modificações proporcionadas pela constituição e pela 

lei, conseguiram propiciar uma legislação clara e moderna que permita a 

alavancagem da maioria das cooperativas. 

 

4.5. Estrutura organizacional de cooperativas 

De acordo com a Lei 5764/71 (BRASIL, 1971, Art. 3º; Art. 4º), as 

cooperativas são definidas como: 

"... Art. 3° - Celebram contrato de sociedade cooperativa 

as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir 

com bens ou serviços para o exercício de uma atividade 

econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro; 

Art. 4° - As cooperativas são sociedades de pessoas, com 

forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não 

sujeita a falência, constituídas para prestar serviços aos 

associados...". 

 

A cooperativa funciona como uma associação autônoma, democrática e 

coletiva de pessoas que se unem, voluntariamente, para satisfazer suas 

necessidades.  

http://www.portaldocooperativismo.org.br/sescoop/juridico/legislacao/default.asp#5764#5764
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Por lei, é caracterizada como uma empresa social e por possuir 

natureza jurídica própria, é diferente de outros tipos de sociedades mercantis. 

Suas peculiaridades podem ser melhor compreendidas através de três 

mecanismos distintos que a compõem (ABREU, 2013). 

 Associativismo: O cooperativismo extraiu do associativismo as formas 

de reunir as pessoas, bem como o modelo de gestão com bases 

democráticas. Os cooperados são proprietários e trabalhadores. É  

uma entidade sem fins lucrativos, que pratica o ato cooperativo onde o 

bem principal é a pessoa; 

 Mutualismo: Participação econômica dos associados. A contribuição 

pessoal passa a ser coletiva, ficando à disposição da cooperativa e 

como regra geral deve existir o controle da administração e 

fiscalização interna para preservação e desenvolvimento do 

patrimônio coletivo; 

 Empreendedorismo: As cooperativas surgem da junção de pessoas 

que visam o desenvolvimento da coletividade, tendo sentido 

econômico e, os participantes devem ter conhecimento da área 

em que ela está inserida. 

 

Há, basicamente, três modelos cooperativistas (AMATO NETO e 

RUFINO, 2000): 

 Consumo: destina-se a fornecer aos associados os gêneros 

alimentícios e bens de utilidade pessoal e doméstica a preços mais 

vantajosos do que as demais empresas; 

 Produção, cooperativas operárias de produção ou cooperativas de 

trabalhadores: destinam-se à organização autônoma dos 

trabalhadores na produção de determinados bens e serviços; 

 Crédito: Apresentam diversos subtipos específicos, devido as 

peculiaridades das regiões, com êxito maior para as organizações dos 

chamados bancos populares. 

Para regulamentar esse modelo de sociedade surgiu a Aliança 

Cooperativa Internacional (ACI), um organismo mundial que tem como função 

básica preservar e defender os princípios das cooperativistas. No Brasil, o órgão 
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máximo de representação do cooperativismo, a Organização das Cooperativas 

do Brasil (OCB), é uma entidade que congrega as Cooperativas brasileiras de 

todos os ramos. Nos estados existem as Organização das Cooperativas do 

Estado (OCE). Segundo a Organização das Cooperativas do Brasil (OCB, 

2018a), essa classificação tem como objetivo organizar ações, viabilizar a 

economia e conseguir a competitividade no mercado tradicional. Os tipos de 

cooperativas mudam, mas segundo a legislação vigente podem ser classificadas 

como 13 (Quadro 2). 

 

Quadro 2. Tipos de Cooperativas 

Tipos Descrição 

Agropecuárias 
Reúnem produtores rurais, agropastoris e de pesca, que trabalham de 

forma solidária na realização das várias etapas da cadeia produtiva 

Consumo 

Caracterizam-se pela compra em comum de artigos de consumo para 

seus cooperantes, buscando diminuir o custo desses produtos. Na 

prática funcionam como supermercados 

Crédito 

(Financeiras) 

São sociedades de pessoas destinadas a proporcionar assistência 

financeira a seus cooperados 

Educacionais 
Pais e alunos se unem para enfrentar a falta de estrutura do ensino 

público e o alto custo das mensalidades das escolas particulares 

Especiais 

(Sociais) 

São constituídas por pessoas que precisam ser tuteladas, objetivando 

a organização, gestão de serviços sociais e educativos 

Habitação 
Destinadas à construção, manutenção e administração de conjuntos 

habitacionais para seu quadro social 

Infraestrutura 
Sua finalidade é atender direta e prioritariamente o próprio quadro 

social com serviços de infraestrutura 

Mineração 
Sua finalidade é pesquisar, extrair, lavrar, industrializar, comercializar, 

importar e exportar produtos minerais 

Produção Dedicadas à produção de um ou mais tipos de bens e mercadorias 

Saúde Se dedicam à recuperação e preservação da saúde humana 

Transporte 
Prestação de serviços de transporte de cargas ou passageiros em 

suas várias modalidades 

Turismo e 

lazer 

Têm por finalidade prestar serviços e/ou atender direta e 

prioritariamente o seu quadro social com serviços turísticos, lazer, 

entretenimento, esportes, artísticos, eventos e hotelaria 

Trabalho Dedicadas à produção de um ou mais tipos de bens e serviços 

Fonte: Reconstrução do autor a partir de OCB (2018a). 
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As cooperativas são organizações fundamentas na solidariedade e 

podem ser criadas para atender em diversas atividades. Conforme Kaluf (2005, 

p. 221), "... referida solidariedade cria vínculo associativo diferenciado, uma vez 

que apenas com base na força comum dos associados é que uma sociedade 

pode existir...”. Ensina que "... as ações pessoais de cada associado são as 

ações da cooperativa, mesmo porque servir o associado, que ao mesmo tempo 

é o proprietário e o tomador de serviços da instituição, é o meio pela qual a 

sociedade pode alcançar o fim para qual foi constituída...”. 

Com a as mudanças de tecnologia e de gestão do mercado, seja em qual 

for o ramo de atividade da empresa, é imprescindível que as cooperativas 

demonstrem eficácia na gestão administrativa para não ficar em desvantagens 

em relação às demais empresas. 

O líder cooperativista vem enfrentando modificações constantes no 

mercado de trabalho devido principalmente aos avanços tecnológicos. 

Tradicionalmente, o líder mais eficiente tinha que ser capaz de interpretar os 

desejos dos cooperados e transformá-la em proposta. O novo líder tem que ser 

perspicaz para tomar a decisão de forma rápida para não perder as 

oportunidades, mas ao mesmo tempo, sem ferir os princípios democráticos do 

cooperativismo (BIALOSKORSKI NETO, 2006). 

O autor supracitado cita os princípios democráticos do cooperativismo na 

condução da liderança. Contudo, não se pode perder de vista que o 

cooperativismo se constitui com a presença do capitalismo em seu processo de 

desenvolvimento, sendo seu objetivo final como organização, o capital. 

As cooperativas divergem das empresas mercantis, apesar de ambas 

concorrerem no mercado. Segundo Zylbersztajn (1994), a essência dos 

princípios cooperativos por vezes limita o desenvolvimento das cooperativas. O 

autor defende que elas devem ser readequadas para que os empreendimentos 

possam competir em um mundo globalizado e de constante transformações 

tecnológicas. Ainda segundo o autor, alguns cuidados devem ser tomados pelas 

cooperativas para se manterem no mercado e devido à concorrência com as 

empresas mercantis, a gestão tem que ser cada vez mais eficiente e enxuta, 

havendo preocupação com o ambiente e a profissionalização das funções. 

O cooperativismo veio para tentar diminuir as desigualdades existentes 

no mercado de trabalho, provocadas pela concorrência e exploração de mão-de-
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obra e surge como uma forma de inclusão social, onde os associados formam 

uma organização para concorrer no mercado com as grandes corporações. 

Existem diferenças básicas entre as sociedades cooperativas e as 

empresas tradicionais (Quadro 3), conforme a OCB (2018a). 

 

Quadro 3. Diferenças entre cooperativa e empresa mercantil 

Sociedade cooperativa Empresa tradicional 

O principal é o homem O principal é o capital 

O cooperado é dono e usuário da 

sociedade 

Os sócios vendem seus produtos e 

serviços aos consumidores 

Cada cooperado conta como um 

voto na assembleia 

Cada ação ou quota conta um voto 

na assembleia 

O controle é democrático O controle é financeiro 

É uma sociedade de pessoas que 

utilizam a democracia nas suas 

decisões 

É uma sociedade de capital que 

utiliza uma hierarquia 

As quotas são intransferíveis Pode haver transferência de quotas 

a terceiros 

Afasta o intermediário Às vezes, são os próprios 

intermediários 

Os resultados retornam aos sócios 

de forma proporcional às operações 

Dividendos retomam aos sócios 

proporcionalmente ao número de 

ações 

Aberta à participação de novos 

cooperados 

Limita, as vezes, a quantidade de 

acionistas 

Valoriza o trabalhador e suas 

condições de trabalho 

O trabalhador é contratado como 

força de trabalho 

Defende preços justos Defende o maior preço possível 

Promove a integração entre as 

cooperativas 

Promove a concorrência entre as 

empresas 

Comprometimento educativo, social 

e econômico 

O compromisso é econômico 

Fonte: Reconstrução a partir de OCB (2018a). 
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A gestão nas empresas se realiza de diversas formas e na cooperativa, 

a autogestão é uma dessas formas. 

Segundo Valderrama et al. (1978, p. 89): 

“... na prática, a autogestão consiste para os camaradas 

operários em fazer funcionar suas fábricas por e para eles, 

e por conseguinte, em suprimir as hierarquias dos salários, 

assim como as noções de sistema assalariado e de 

predomínio patronal. A eles corresponde a tarefa de 

constituir os conselhos operários elegidos por todos e que 

executem as decisões de todos...”. 

 

Para não reproduzir a forma tradicional de gestão, todos os envolvidos 

deverão estar informados e deverão compreenderem o processo produtivo e o 

processo de gestão da cooperativa “a planificação autogerida não consiste 

apenas em planejar diferentemente, mas em planejar outra coisa”, mudanças 

tem que ser implantadas (GUILLERM e BOURDET, 1975, p. 36). 

Na empresa tradicional, Singer e Souza (2000, p. 21) comentam que os 

conhecimentos são trazidos pelos técnicos ou executivos e a competência do 

negócio “... dependerá do processo de aprendizado que a operação do novo 

empreendimento oferece a todos os executivos...”. Nas cooperativas, esse 

conhecimento tem que ser desenvolvido com ações implementadas para que 

todos colaborem para o desenvolvimento e manutenção da empresa no 

mercado. 

Em cooperativas autogestionárias, a princípio, participam do processo de 

gestão e produção os associados, sendo desnecessária qualquer figura de 

controle e gerenciamento da produção na forma tradicional. Ela passa a se 

autorregular e deixam de existir os conflitos entre os trabalhadores e o 

proprietário. As informações e experiências são compartilhadas e não existe 

concentração de informação e sim, democratização do conhecimento. 

Talvez o maior desafio das cooperativas seja conciliar e desenvolver os 

princípios da solidariedade aliado com a sua manutenção no mercado. Para se 

manter no mercado, tem que ser competitiva, mas sem reproduzir e seguir o 

modelo tradicional. 
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Nas cooperativas, "a rotatividade funcional é uma estratégia 

implementada para a superação da hierarquia entre trabalho intelectual e braçal 

e alcançar para os sócios-trabalhadores um conhecimento global do processo 

produtivo" (PEDRINI, 2000, p. 37). 

O rodízio tem sido utilizado nas cooperativas autogestionárias para que 

os cooperados percebam o seu valor nas atividades de gestão e participem 

ativamente do processo em todas as áreas do empreendimento. Para que isso 

ocorra, é fundamental que os indivíduos adquiram novos hábitos, padrões e 

valores, respeitando novas interações sociais, culturais e individuais, existente 

em um grupo que atua solidariamente (OLIVEIRA, 2001). 

As mudanças no comportamento dos cooperados faz com que passem a 

ter consciência de pertencer a um grupo e de ser responsável por ele. No 

momento em que praticam a autogestão para administrar sua cooperativa, se 

sentem valorizados (RUFINO, 2000). 

 

4.6. Cooperativa de produção 

A cooperativa do “ramo de produção, além de transformar trabalhadores 

em empreendedores, unem o capital (posse dos bens de produção) à mão de 

obra”. Nessas cooperativas, o dono produz e é o dono do negócio. Assim como 

em outros ramos da cooperativa, não há a busca do lucro, “mas a melhoria da 

qualidade do trabalho e a remuneração de todos” (OCB, 2018a). Elas costumam 

ser constituídas quando: 

 Um assalariado quer deixar esta condição e passar a ser responsável 

pelo seu negócio; 

 Quando há a junção de antigos empregados de uma empresa que faliu 

e decidem criar uma cooperativa e assim permanecer trabalhando; 

 Um grupo não consegue se enquadrar nos postos disponíveis no 

mercado de trabalho. 

 

Estas cooperativas também podem ser formadas por pequenos 

produtores do campo ou da zona urbana, que se juntam a fim de participar da 

cadeia produtiva e fazer seus produtos chegar ao consumidor final. 

De acordo com Singer (2002), na modalidade básica da economia 

solidária, suas relações sociais de produção se caracterizam por negar o 



 

27 

princípio básico do capitalismo, isto é, a separação entre o capital e a posse 

dos meios de produção. Na cooperativa de produção, a propriedade dos 

meios de produção é daqueles que nela trabalham, e não há proprietários 

que não trabalhem na empresa. Todos os proprietários têm o mesmo poder 

de decisão sobre a empresa solidária. A administração é feita por sócios 

eleitos para esta função e que se pautam em decisões aprovadas em 

assembleias gerais ou por conselhos de delegados eleitos por todos os 

sócios. A finalidade de uma cooperativa de produção não é maximizar 

lucros, mas a quantidade e qualidade de trabalho. O excedente anual 

(chamado "sobras" nas cooperativas) tem a destinação decidida pelos 

trabalhadores. O capital na empresa solidária não é remunerado e, 

portanto, não há lucro. 

Os próprios trabalhadores (proprietários) decidem os rumos da 

cooperativa. Conforme Kaluf (2005, p. 221), a "... referida solidariedade cria 

vinculo associativo diferenciado, uma vez que apenas com base na força comum 

dos associados é que uma sociedade pode existir..." e cita que "... as ações 

pessoais de cada associado são as ações da cooperativa, mesmo porque servir 

o associado, que ao mesmo tempo é o proprietário e o tomador de serviços da 

instituição, é o meio pela qual a sociedade pode alcançar o fim para qual foi 

constituída...". 

O cooperativismo como uma alternativa organizacional pode contribuir 

para sanar as limitações de um desenvolvimento calcado em um sistema 

econômico e de produção capitalista. Contudo, é preciso estar ciente que as 

organizações cooperativas concorrem em um mercado competitivo, 

necessitando manter-se com qualidade de produção e competitiva frente ao 

mercado. 

 

4.7. Cooperativa de trabalho 

Para OCB (2018b, p. 1), o “... cooperativismo de trabalho é o caminho 

para profissionais de perfil empreendedor e colaborativo. Especialmente quando 

percebem que se unindo a outros profissionais da mesma categoria, eles serão 

muito mais fortes...” comenta ainda que “... esse é um ramo bastante abrangente, 

já que as cooperativas podem atuar em todos os segmentos de atividades 
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econômicas, reunindo profissionais para melhorar a remuneração e as 

condições de trabalho...”.  

Segundo Araújo e Moreira (2001, p. 79), “... as cooperativas de trabalho 

nascem do desejo de associação de um grupo de pessoas em viabilizar uma 

atividade produtiva e com isso garantir sua sobrevivência...” e se destaca pela 

sua importância em facilitar o acesso econômico e a participação do mercado. 

Porém é sempre necessário lembrar que o sucesso de uma cooperativa 

deve estar relacionado aos anseios de consumidor. Caso contrário, a 

cooperativa não irá prosperar, como exemplificado por Silva (2011, p. 7), 

descrevendo as cooperativas de produção de peixes. 

“... A comercialização e o mercado continuam sendo 

gargalos importantes para a expansão da aquicultura no 

Brasil, mas não podemos esquecer que existem outros. 

Continua relatando que precisamos saber exatamente 

de que forma o consumidor quer o produto, porque não 

adianta nada incentivar a produção de uma espécie 

altamente produtiva, mas que não tem mercado 

garantido. Precisamos partir da ponta do consumidor...”. 

 

Pereira (2001) comenta que as cooperativas são alternativas para as 

pessoas que não possuem emprego assalariado e podem representar uma 

opção ao desemprego para os trabalhadores, podendo até contribuir para 

incrementar o nível geral de emprego. Elas surgem como um lugar de promoção 

do trabalhador com responsabilidade em todo o processo, diferente da empresa 

privada, onde existe os benefícios de uma atividade sem responsabilidade de 

sua manutenção da organização no mercado, tendo em vista que não é ele que 

toma as decisões. 

Para Furquim (2001, p. 23), o cooperativismo “... é o instrumento mais 

perfeito de organização da sociedade, por ser um sistema de organização social 

e econômico, cujo objetivo não é o conjunto de pessoas, mas o indivíduo através 

do conjunto das pessoas...” constitui uma forma organizativa alternativa para os 

piscicultores, uma vez que oferece benefícios àqueles que optam pelo trabalho 

cooperativo. 
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Em casos específicos, cooperativas como as da região do Chaco 

paraguaio (Cooperativa Fernheim) optaram por instituir uma estrutura 

econômica-social baseado na tradição religiosa, como uma “resistência” ao 

capitalismo. No entanto, percebe-se ser uma organização tipicamente 

capitalista, de produção, industrialização e comercialização e comercialização 

(COELHO NETO, 2016; COSTA, 2018). Isto significa que apresenta um modo 

de organização econômica que visa o bem-estar social da coletividade para se 

legitimar legalmente àqueles que estão à margem da sociedade (CHAVES e 

PINTO, 2007; COSTA, 2018). 

Diferentemente da problemática apresentada referente as cooperativas 

do Vale do Arinos, a Cooperativa Fernheim optou, de acordo com Costa (2018), 

pela diversificação de produtos e serviços oferecidos, com a ampliação do 

número de associados e da renda local. Ademais, a gestão democrática e 

participativa depreendida favoreceu à efetiva participação dos associados nos 

assuntos da instituição, bem como, nas decisões para aplicação de recursos e 

investimentos, obtendo êxito econômico, além da dimensão social, ambiental, 

cultural e tecnológica. 

Algumas cooperativas, como é o caso Cooperativas de Leite da 

Agricultura Familiar com Interação Solidária do Oeste do Paraná, foram fadadas 

ao fracasso devido a fatores como a falta de interesse em aprender, de 

conhecimento da liderança, de capital para inovação tecnológica, de estratégia, 

de conhecimentos específicos da presidência, presidentes patriarcais e 

machistas, além de multas, juros de tributos vencidos por causa da má gestão 

(MELO et al., 2019). 
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6. Artigos 

Artigo I 

Limitações existentes no processo de desenvolvimento e manutenção 

de cooperativas do Vale do Arinos, Mato Grosso 

Vanderleia Salete Mantovani 

 

Resumo 

A globalização, mediante as tecnologias mais modernas, provoca 

alterações na força de trabalho, que é a condição das pessoas terem acesso aos 

bens materiais e imateriais. A presença de cooperativas no estado de Mato 

Grosso, suas atividades e suas dificuldades, originaram o tema desta pesquisa, 

que foi a análise das principais limitações encontradas por duas cooperativas, 

localizadas no Vale do Arinos, Mato Grosso, para se manterem e se 

desenvolverem no mercado. As duas cooperativas estão devidamente 

registradas na Organização das Cooperativas Brasileiras do Mato Grosso, 

Cooperativa de trabalho de profissionais autônomos (COOPERNORTE) e a 

Cooperativa agropecuária mista e aquícola do vale do Arinos 

(COOPERARINOS). Utilizou-se como método de pesquisa o estudo multi caso, 

aplicados questionários com uso da técnica metodológica snowball também 

chamada snowball sampling, identificada no Brasil como “Bola de Neve”. A 

estrutura dos conteúdos propiciou verificar junto aos cooperados ativos, que 

fazem ou fizeram parte da gestão e os desligados, as principais dificuldades 

relacionadas a estrutura física, gestão, participação na produção e na gestão, 

conhecimento dos sócios acerca do cooperativismo, da tomada de decisão e 

cooperação entre sócios. Os resultados apontam para o desconhecimento, por 

parte dos administradores, das exigências para abertura e obtenção de licenças 

ambientais e das técnicas de gestão da cooperativa, excesso de burocracia e 

falta de clareza nas normas aplicadas pelos órgãos públicos regulatórios. 

Desconhecimento por parte dos membros do conselho fiscal de técnicas de 

controle financeiro e falta de políticas públicas que facilitem acesso ao credito 

para os cooperados e cooperativas. Estas dificuldades ameaçam a existência e 

provocam os principais problemas para que as cooperativas possam se 

estabelecer e se desenvolver no mercado. 

Palavras-chave: Cooperativismo, insucesso, auto-gestão. 
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Abstract  

Limitations in the process of developing and maintaining cooperatives of 

Vale do Arinos, Mato Grosso 

Globalization and technologies cause changes in human development 

activities, which work enables people to have access to material and immaterial 

goods. The matter of workforce and unemployment, has into the cooperatives 

options to get in the market-place. The presence of the cooperatives in the State 

of Mato Grosso, their activities and difficulties gave birth to this research, which 

was the analysis of the boundary found by these two main cooperatives located 

in Vale do Arinos, Mato Grosso, to maintain and develop themselves in the 

market. Both cooperatives studied are duly registered with the Organization of 

Brazilian Cooperatives of Mato Grosso, the Work Cooperative of Autonomous 

Professionals (COOPERNORTE) and the Arinos River Mixed Farming and 

Aquaculture Cooperative (COOPERARINOS). The objective of the research was 

to find out what are the main obstacles for cooperatives in the north of Mato 

Grosso to maintain and develop themselves in the marketplace. The research 

method was based on the multi-case study, through questionnaires with the 

“snowball tool”, also known as “snowball sampling”, identified in Brazil as the 

“snow ball” method. The structure of the contents allowed to verify, together with 

the active members who are or were part of the management and those who left, 

the main difficulties related to the physical structure, management and 

participation in the production, knowledge of the partners about cooperativism, 

decisions making and cooperation among partners. The results point to the lack 

of knowledge by the administrators about the rules for opening and obtaining 

environmental and operating licenses, excessive bureaucracy by the agencies 

held responsible for the release of operations, as well as a lack of planning in the 

process of opening and beginning of  these operations, lack of knowledge of 

financial management and control, decisions taken unilaterally by the 

management members of the fiscal council of financial control techniques with 

lack of transparency and knowledge. This lack of knowledge threatens the 

existence of cooperatives and causes major problems for them to establish and 

develop themselves in the market-place. 

Keywords: Cooperativism, failure, self-management. 
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Introdução 

A globalização, mediante a adoção de tecnologias mais modernas, 

provoca alterações na força de trabalho, que é a condição de as pessoas terem 

acesso aos bens materiais e imateriais objetivadas pelas gerações anteriores. A 

questão da força de trabalho e do desemprego, tem nas cooperativas opções de 

recolocação no mercado de trabalho (SINGER e SOUZA, 2000). Estudar o 

trabalho em um mundo em transformação faz parte da construção do 

conhecimento, tanto relacionada ao trabalhador quanto às formas de organização 

do trabalho. 

Segundo Singer e Souza (2000), o desemprego é uma variável inerente 

ao mundo do trabalho. Inclusive, o próprio desemprego, por vezes, muda a 

estrutura de organização do trabalho. Atualmente discute-se o desemprego no 

Brasil e esta é uma realidade que implica em uma diminuição cada vez maior 

da qualidade de vida das pessoas. Devido às intensas e constantes 

modificações sofridas pelo mercado, o risco de perder o emprego em função 

do fechamento de empresas é crescente.  

Entender o processo de trabalho e de produção de uma cooperativa 

significa organizar o trabalho como gestão coletiva e democrática, desenvolver 

o conhecimento e as informações, conhecer o processo produtivo e as novas 

relações sociais e econômicas geradas a partir das mudanças da organização. 

Significa, consequentemente, diminuir o desemprego (CANÇADO, 2007). 

 Novas soluções, técnicas gerenciais, organizativas e produtivas são 

necessárias para que os empreendimentos, com base na autogestão se 

desenvolvam. Isso se deve ao fato de que os empreendimentos cooperativos 

apresentam peculiaridades, quer sejam: fiscais, jurídicas, contábeis e 

patrimoniais (FARIA, 2017). 

Segundo dados da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB, 

2018), a situação de instabilidade financeira da economia vem contribuindo para 

que pessoas e empresas procurem novas formas de organização para se 

manterem no mercado produtivo, cada vez mais competitivo. Uma dessas 

formas é a criação de cooperativas, o que explica que o número de cooperativas 

no Brasil e no estado de Mato Grosso esteja em constante crescimento. Em 

2018, existiam 6.887mil cooperativas no país, distribuídas em 13 ramos de 

atividades. Elas, num total de 14,2 milhões de cooperados, geraram 398 mil 
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empregos diretos e as cooperativas agropecuárias exportaram produtos no valor 

de 5,13 bilhões reais em 2016 e de 6,16 bilhões em 2017. Além destas, 

participaram das exportações outros produtos – minérios, calçados - e setores 

de serviços de transporte e turismo (OCB, 2018). 

Ainda segundo dados da OCB (2018), a participação do cooperativismo 

teve um aumento expressivo nos últimos 18 anos em Mato Grosso. A população 

ocupada no estado, denominada pelo IBGE como força de trabalho, envolvia de 

1,1 milhão de pessoas no ano 2000, contando com 78,1 mil funcionários e 

cooperados das cooperativas, representando 6,91% da força de trabalho total 

passando em 2018 para 1,7 milhão. Isso demonstra que o cooperativismo não é 

importante apenas para as famílias que dependem dele para sobreviver, mas 

também é importante para a economia do estado. 

Mesmo com esse desenvolvimento, há dificuldades em desenvolver 

organizações coletivas e cooperativas. Esse fato é observado em uma região do 

estado de Mato Grosso, denominada Vale do Arinos, localizada na microrregião 

Arinos, com o nome derivado do rio mais importante da região, rio Arinos. 

 Diante da importância dos empreendimentos cooperativos para o 

desenvolvimento de pequenos produtores e de suas regiões, este estudo 

verificou os problemas que ameaçam o funcionamento das cooperativas no 

estado, contradizendo a tendência estadual e nacional de expansão e 

fortalecimento do cooperativismo. 

Desta maneira, objetivou-se identificar as limitações que as cooperativas 

enfrentaram para se manterem e se desenvolverem no mercado, avaliando-se a 

Cooperativa de Trabalho de Profissionais Autônomos (COOPERNORTE) e a 

Cooperativa Agropecuária Mista e Aquícola do Vale do Rio Arinos 

(COOPERARINOS). 

 

Material e Métodos 

A pesquisa foi realizada em duas cooperativas existentes no Vale do 

Arinos, Mato Grosso: a Cooperativa de Trabalho de Profissionais Autônomos 

(COOPERNORTE) e a Cooperativa Agropecuária Mista e Aquícola do Vale do 

Rio Arinos (COOPERARINOS). 

A COOPERNORTE está localizada na Cidade de Novo Horizonte do 

Norte, cuja população estimada de 3.985 pessoas (2018) possui um salário 
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médio mensal de trabalhadores formais de 2 (dois) salários mínimos, sendo a 

proporção de pessoas ocupadas em relação à população total de 18.4% (IBGE, 

2018). A cooperativa atua com atividade de organizações associativas patronais 

e empresariais na área de laticínio. Foi fundada em 16 de junho de 2006 - Zona 

Rural – Novo Horizonte do Norte A composição da gestão foi formada, 

inicialmente, por presidente, diretor financeiro, operacional e seis componentes 

do conselho fiscal e por 30 associados e sua finalidade é atender a bacia leiteira 

da região Vale do Arinos. 

A Cooperativa Agropecuária Mista e Aquícola do Vale do Rio Arinos 

(COOPERARINOS) ocupa-se com pesca e criação de peixes de água doce e 

com a fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos. A cooperativa 

abrange três municípios: Porto dos Gaúchos, com população estimada em 5.449 

pessoas e salário médio mensal de trabalhadores formais de 2.5 salários 

mínimos; Juara, com população de 34.815 pessoas e salário médio de 

trabalhadores formais, 2 salários mínimos (IBGE, 2018) e Novo Horizonte do 

Norte, fazendo parte do chamado Vale do Arinos (Figura 1). Conta na atualidade 

com apenas 20 cooperados, devidamente registrados. 

As cooperativas foram escolhidas seguindo o critério empreendimentos 

que iniciaram suas atividades e estão em fase de inatividade produtiva, uma vez 

que ambas não estão produzindo mas mantem seus CNPJ ativos. Além disso, 

optou-se por selecionar empreendimentos que foram registrados na OCB-MT, 

pela capacidade de fornecer maior subsídios para selecionar e localizar os 

sujeitos, atendendo-se o critério de escolha de casos com fatores similares. 

Foram realizadas 34 entrevistas, sendo 22 na COOPERNORTE e 12 na 

COOPERARINOS, entre o período de 1 a 30 de setembro de 2019. As mesmas 

foram gravadas e, posteriormente, transcritas para análise, resultando em 

12h7m de gravações e, 226 páginas de transcrição para análise. Estas 

informações permitiram a compreensão da problemática investigada e a criação 

de subsídios para aperfeiçoar as políticas públicas para o setor. 
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Figura 1. Estado de Mato Grosso e suas regiões econômicas. A microrregião do 

Vale do Arinos, onde se localizam as cidades de Juara, Novo Horizonte do Norte 

e Porto dos Gaúchos, se destaca na cor laranja. Fonte: Mato Grosso (2012). 

 

Os questionamentos permitiram identificar a estrutura de funcionamento 

da cooperativa e divisão de trabalho, verificar o conhecimento que os 

cooperados possuem sobre a organização legal, administrativa e de 

produção, analisar limitações econômicas, sociais e culturais para manutenção 

do negócio cooperativista e perceber os fatores motivacionais para a entrada e 

saída de cooperados da organização. 

Para preservar a privacidade, os entrevistados foram renomeados no 

Caso 1 (COOPERNORTE) como “A1”; “A2”; ”A3”; “A4”; “A5”; “A6”; “A7”; “A8”; 

“A9”; “A10”; “A11”; “A12”; “A13”, e no Caso 2 (COOPERARINOS), “B1”; “B2”; 

“B3”; “B4”; “B5”; “B6”; “B7”; “B8”; “B9” (Adaptado de PINA e SILVA, 2018). 
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Fontes secundárias foram utilizadas para o entendimento do objeto de 

pesquisa, sendo compostas por sites eletrônicos, livros, teses, artigos, revistas 

científicas eletrônicas e obras sobre a área do conhecimento que envolvam o 

tema em questão. 

Utilizou-se como método de pesquisa o estudo multi caso, utilizando-se 

questionários com uso da técnica metodológica snowball também chamada 

snowball sampling (BIERNACKI e WALDORF, 1981). É identificada no Brasil 

como “Bola de Neve”, “amostragem em Bola de Neve” ou, ainda, como “cadeia 

de informantes” (PENROD et al., 2003). Na utilização dessa técnica os atores 

sociais são reconhecidos por seus pares conforme sua participação no ambiente 

da pesquisa. 

A coleta de dados foi baseada por entrevistas semiestruturadas 

concedidas por cooperados, associados, pessoas ligadas ao seguimento de 

cooperativas e afins. Os dados das entrevistas foram transcritos, interpretados e 

analisados conforme Queiroz (1991) e Bardin (2016), com a transcrição 

inspirada pela fala corrente e os modismos populares, não se hesitando em usar 

formas consideradas incorretas, desde que legitimadas pelo uso brasileiro, 

deixando a pureza vernácula conforme ensina Antônio Candido (CANDIDO, 

2000). 

O método utilizado neste trabalho, segundo Boyd (1987), identifica três 

fatores: 

 Os fatores comuns a todos os casos no grupo; 

 Os fatores não comuns a todos, mas apenas a alguns subgrupos; 

 Os fatores únicos em caso específico. 

 

O método de estudo de multicasos, conforme Yin (2015), diz respeito à 

replicação e não amostragem, ou seja, não permite generalização dos resultados 

para toda a população, mas, sim, a possibilidade de previsão de resultados 

parecidos (replicação literal) ou produzir resultados contrários por razões 

previsíveis (replicação teórica), à semelhança, segundo o autor, ao método de 

experimentos. 

As variáveis de análise pesquisadas se referem principalmente ao 

controle administrativo, produção, gestão, questões sociais e culturais, 
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verificando-se quais os entraves encontrados pelas cooperativas para se 

desenvolverem e se manterem no mercado. 

Para fornecer dados empíricos para a pesquisa, foram selecionados: 

trabalhadores que atuam e/ou atuaram na gestão; cooperados que participam 

das atividades produtivas das cooperativas; e, cooperados que se desligaram 

das cooperativas. 

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética, acompanhado 

pelo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

Resultados e Discussão 

A Cooperativa Mista Agropecuária Novo Horizonte, Novo Horizonte do 

Norte (COOPERNORTE) 

O surgimento da cooperativa pretendia satisfazer as necessidades sociais 

e econômicas dos produtores de leite da região, haja vista que estes não 

possuíam os meios necessários para escoar sua produção. A ideia dos 

cooperados era suprir a demanda local de leite e a carência econômica dos 

produtores rurais, assim, podendo propiciar aumentos na lucratividade da 

produção de gado, que era vocação regional.  

A COOPERNORTE iniciou suas atividades por meio da recepção de leite 

dos cooperados e o processo consistia em adquirir o leite dos sócios, pasteurizá-

lo, produzir muçarela e vendê-la na cidade. Inicialmente, eram 66 fornecedores 

e média de 3.106 litros de leite recolhidos por dia, atingindo, no pico, 3.597 litros 

de leite por dia. A capacidade total de produção do laticínio é de 15 mil litros de 

leite em 08 h trabalhadas mas essa capacidade de produção não foi atingida nos 

anos que a cooperativa estava produzindo. 

A cooperativa apresentou crescimento econômico até meados de 2012; 

no entanto, começou a ter dificuldades iniciais, legais e ambientais. As legais 

exigiram por parte da cooperativa a adequação do projeto inicial, devido à 

ausência de informações exigidas para estar em conformidade com as normas 

de implantação da cooperativa. Quanto às dificuldades ambientais, foi 

necessário a construção de lagoas de tratamento de águas e de estabilização 

residuais da indústria, que não constavam no projeto. Importa notar que o projeto 

foi realizado à margem da legislação em vigor. Esta situação levou a paralização 

das atividades da cooperativa. 
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Percebe-se que, em relação à falta de informação e ao desconhecimento 

das leis, a organização atua(ou) ferindo um dos princípios do cooperativismo. 

Esta trata da educação, formação e informação básicas para promover a 

capacidade e os direitos de seus membros, dos representantes eleitos e dos 

trabalhadores e conhecimento, para que esses possam contribuir, eficazmente, 

para o desenvolvimento das suas cooperativas (ACI, 2002). 

Na região existiam condições favoráveis para que a cooperativa se 

mantivesse e se desenvolvesse no mercado, como uma grande quantidade de 

pequenos produtores que inicialmente se associaram à cooperativa e tinham 

condições de oferecer a matéria-prima. 

Neste período de paralisação das atividades, a estrutura física (Figuras 2, 

3, 4, 5,) ficou sem utilização; porém, foi mantida em condições de uso, conforme 

relatos de 22 associados. 

 

 

Figura 2. A - Estrutura externa; B - Lagoa de estabilização da Cooperativa Mista 

Agropecuária Novo Horizonte (COOPERNORTE), Novo Horizonte do Norte, 

Mato Grosso. Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Ainda, segundo os relatos, há vontade e expectativa de reativar as 

atividades produtivas, com o complexo produtivo indicando que a estrutura física 

comportaria quantidade maior de produto. No entanto, mesmo possuindo 

capacidade ociosa, a cooperativa não conseguiu se manter no mercado devido 

as dívidas que forma se acumulando com o passar dos anos e decidiu paralisar 

suas atividades, sem desativar seu CNPJ. 
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Figura 3. A - Estrutura física administrativa externa; B - Estrutura de produção 

na Cooperativa Mista Agropecuária Novo Horizonte. Fonte: Elaborada pela 

autora. 

 

 

Figura 4. A - Estrutura de armazenagem em câmaras frias; B - Estrutura Interna 

na Cooperativa Mista Agropecuária Novo Horizonte Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Em depoimentos, os relatos indicaram que a infraestrutura construída era 

adequada e de boa qualidade. No trecho de depoimento de A3 e A4, os 

entrevistados afirmaram que “Não faltava máquina, não faltava resfriador, não 

faltava nada, o espaço estava adequado pelo maquinário que tinha...”.  

Os relatos demonstram que o espaço físico e os equipamentos adquiridos 

eram suficientes para a demanda e o processo produtivo e o local, quando em 

funcionamento, operava sem saturação. 

Sobre a estrutura gerencial/administrativa no período que a cooperativa 

estava funcionando, todos os entrevistados citaram que, até o falecimento do 

antigo diretor, tudo ia bem, sendo que após sua morte a cooperativa passou a 
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ter problemas financeiros. Os entrevistados A3 e A12 afirmaram, 

respectivamente, “a cooperativa produziu bem por um tempo, aí depois que o 

que o presidente morreu a nova diretoria que assumiu não conseguiu mais 

manter a produção” indicando a dificuldade dos cooperados em administrar a 

cooperativa.  

Para Millstein (1998), a gestão das cooperativas deve estar fundamentada 

nos quatro valores de governança corporativa: responsabilidade corporativa, 

transparência, prestação de contas e equidade. Foi o que se viu no início de suas 

atividades, pois, tinha como objetivo comprar insumos e vender aos cooperados 

com um preço menor que o do mercado. Dessa maneira, possibilitaria a melhoria 

de seus planteis com acesso assistência técnica e a matrizes de melhor 

qualidade, gerando vantagens tanto na aquisição de produtos quanto no 

processamento dos lácteos, se transformando em um instrumento de agregação 

de valor à produção. 

Devido aos problemas, que se iniciaram na administração, não foi 

possível concretizar o planejamento feito, conforme depoimento de A9 “... na 

verdade era intenção da cooperativa montar a loja...”, o que não foi cumprido. 

A cooperativa não praticou a contratação de gestores profissionais para 

aturem no trabalho cotidiano de gestão do empreendimento, havendo 

continuidade de gestão, feita pelos mesmos diretores eleitos. Ou seja, não se 

elegeram novos gestores à medida que o tempo passava. 

Salienta-se, ainda, que os diretores têm o perfil de produtores rurais, com 

pouca afinidade com questões tributárias, controles processuais e outros 

requisitos importantes para administrar um empreendimento que envolve divisão 

do trabalho, contratações, liderança, controles de processos e produtos. A 

diretoria era formada, independente de grau de instrução, exclusivamente pelos 

sócios, presidente, diretor financeiro, operacional e conselho fiscal. 

A diretoria recebia salários pelos trabalhos que realizavam, sendo que o 

conselho fiscal era voluntário. Cabe mencionar depoimento A9 “... a diretoria era 

remunerada eles tinham três salários, se não me engano cada diretor, [...] o 

presidente e os secretários...”. 

 

 



 

48 

A estrutura administrativa, as condições dos associados e as tentativas de 

solução 

Para se manter no mercado, além de outras ações gerenciais, é 

necessário potencializar a competitividade e alcançar melhores resultados. Para 

essas ações é imprescindível a utilização de ferramentas adequadas e 

eficientes, aconselham os entendidos. Rossés et al. (2010), no estudo de caso 

realizado na Cooperativa Agropecuária Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul 

(COTRIJUC), indicam que ela utiliza estratégias e estruturas eficientes para 

aumentar a eficácia e sua competitividade.  

Para tal, é necessário manter a remuneração aos contratados ou aos 

associados. A questão é deixar claro e aprovado entre a maioria esses 

procedimentos, cumprindo o que os princípios apontam como base fundamental 

para o sucesso do cooperativismo, seguindo os princípios da gestão democrática 

e participação econômica, definidas pela ACI (2002). 

Nas funções de suporte da administração e na produção, os funcionários 

eram contratados, dando preferência a sócios ou filhos de sócios, seguindo as 

regras da CLT. O desemprego das pessoas na região pressionava esse 

fenômeno. Alguns cooperados comentaram que, havendo muitas pessoas 

empregadas encarecia a folha de pagamento. Outros comentaram que as 

prestações de contas não eram devidamente apresentadas, com o depoimento 

de A3 “O gasto foi muito, pode ser excesso de gasto, despesa muito alterada...”. 

A profissionalização do gerenciamento das cooperativas pode levar a 

melhoria de seu desempenho, uma vez que um corpo de gerentes qualificado, 

com maior conhecimento técnico para essas atividades, tomaria medidas de 

controle e desenvolvimento das atividades e corrigiria os vícios de gestão. 

“Quando adotadas, elas podem facilitar o relacionamento 

com o mercado, possibilitar alavancagem de novos recursos 

para expansões e modernizações, tornando a empresa 

cooperativa muito mais eficiente em mercados cada vez 

mais competitivos” (MENEGÁRIO, 2000, p. 75). 

 

Segundo este raciocínio, uma gestão profissional não afetaria a 

democracia interna da cooperativa. Diante das novas exigências e constantes 

mudanças do mercado, cada vez mais competitivo, uma gestão especializada 
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traria benefícios no desenvolvimento financeiro e também amenizaria 

divergências. 

Nas entrevistas ficou evidente que no ambiente da cooperativa criaram-

se dois grupos que “disputavam” a diretoria da cooperativa. Após 2010, esses 

grupos passaram a ter interesses próprios de autopromoção e esse 

posicionamento causava transtorno no desenvolvimento das atividades, 

conforme pode se observar dos relatos: A7 “havia muita briga, a gente não 

entendia o que eles explicavam lá. Era tanta gente falando que, um queria ser 

mais que o outro, outro queria ser mais que o um e nunca se chegava em 

nada...”. Esta situação é confirmada por A8 “... são entre a direção, porque o 

primeiro que entrou, ele se acidentou. Com a troca de diretoria começou a 

desavença entre eles, entre brigas, um queria mais que o outro...”. 

 A cooperativa, também, sofreu com problemas de falta de capital de giro 

para manter a produção e o pagamento dos fornecedores de leite em dia. Várias 

tentativas foram realizadas pela direção e pelos cooperados, em parceria, para 

mantê-la em funcionamento, mas, não foi possível continuar com a produção de 

leite e de queijos. Os depoimentos de A7 e A8, respectivamente, explicam “... 

então, na época, eles fizeram leilão” e “.... É, uma vez teve uma campanha aí 

beneficente, para fazer uma festa...”. 

No ano 2015, foi instituída uma comissão de trabalho com o objetivo de 

buscar promover junto aos associados a reabertura das atividades produtivas do 

laticínio, compostas por alguns sócios, representantes da Universidade do 

Estado de Mato Grosso e da Incubadora de Empreendimentos Econômicos 

Solidários do Vale do Arinos (IESA), Sindicato dos Trabalhadores Rurais e 

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Norte. Apesar de todos os esforços 

empenhados, tal tentativa não obteve êxito em reativar as atividades da 

cooperativa. 

A atual direção, com o auxílio da Prefeitura Municipal, desde o ano de 

2017, está em fase de negociação com uma segunda cooperativa, ativa na área 

de laticínio, localizada na microrregião de Colíder, para efetuar um Contrato de 

Comodato por dois anos e posteriormente, reiniciar a coleta do leite no município.  

Inicialmente, a cooperativa parceira usaria apenas parte das instalações, como 

as dependências administrativas, o resfriador para o armazenamento do leite e 

o selo do Serviço de Inspeção Federal (S.I.F). 
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Apesar do contrato de comodato ainda não ter passado pelo crivo da 

assembleia geral, percebeu-se que a cooperativa parceira já fez ajustes na 

estrutura física para atender as suas futuras necessidades. Foi instalado um 

novo resfriador, além de ser efetuada uma parceria com a prefeitura de Novo 

Horizonte do Norte, a qual cederá um caminhão para coleta do leite no município 

(Figuras 5). 

 

 

Figura 5. A - Novos tanques de acondicionamento de leite; B - Caminhão para 

coleta do leite Cooperativa Mista Agropecuária Novo Horizonte 

(COOPERNORTE). 

 

Em 2015, quando a cooperativa já se encontrava em fase de inatividade, 

foi realizada uma reunião com intuito de tentar encontrar uma solução para a 

questão. Durante as reuniões foi proposta a criação de comissões de trabalho 

com a finalidade de levantar a situação e de analisar os documentos da 

cooperativa e os registros dos sócios, na Junta Comercial do Estado de Mato 

Grosso. A comissão de registros constatou que não havia um registro 

sistematizado dos sócios. 

É possível chegar a tal resultado, valendo-se das afirmações de A2, pois 

mesmo estando presente na assembleia de fundação, seu nome não foi incluído 

na ata e consequentemente, não consta na junta comercial. O depoente afirma 

que “... desde o início participava das assembleias todas, inclusive na 

fundação...”. O produtor também afirma que recebeu visitas de alguns diretores, 

perguntando se gostaria de se associar: 
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“... eu queria ser sócio, mas eu não tenho como pagar a cota 

agora que era um valor de 300,00 (trezentos reais) e ele 

disse que estavam pegando bezerro, peguei e dei um 

bezerro de entrada ‘como’ cota da cooperativa, ele levou o 

bezerro desmamado, quando veio a relação lá de cima eu 

não estava como sócio...”. 

 

Da mesma maneira, outro colaborador também corrobora a ausência de 

registro. Declarou A3 “Dei entrada como cooperado como cooperado, paguei, 

quitei, mas não ficou no cadastro como cooperado...”. 

O relato desse e de outros cooperados evidencia que os registros não 

eram devidamente efetuados. A regularização dos mesmos junto a ata, aprovada 

em assembleia e registrada na junta comercial, deu-se após os trabalhos das 

comissões que houve em 2015 na tentativa de retomar a produção. 

Essa situação demonstra que a formação da cooperativa é jurídica e como 

tal preconiza a lei, apesar de ter características próprias, deve proceder ao 

registro fiscal e contábil obrigatório. A lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971 

(BRASIL, 1971, cap. VI), em seu capítulo VI, quando trata dos livros de registro 

em seu inciso “... VI - outros, fiscais e contábeis, obrigatórios...” indica a 

obrigatoriedade de tal procedimento, o que não ocorria. 

Apesar dos esforços, a cooperativa não reiniciou as atividades, pois, 

postula-se que os agentes não compreenderem o significado do cooperativismo 

e não se identificarem como proprietários e donos do negócio, detendo-se numa 

visão deturpada de cooperativismo, organizando-se como se a cooperativa fosse 

apenas uma empresa que compra leite. 

 Para substanciar esta afirmativa tem-se o depoimento dos cooperados. 

Quando questionados se tinham conhecimento do que é uma cooperativa, eles, 

mesmo respondendo afirmativamente à questão, demonstraram conhecimento 

superficial sobre o assunto, o que feriu os princípios da Educação, Formação e 

Informação, instituídas pela ACI (2002). 

Essa situação pode ser percebida em depoimentos, tal como de A4 “...a 

gente foi visitar essa para ver, para ter uma base como funciona lá para fundar 

uma cooperativa aqui baseada naquela ...” e quando questionado se sabia o que 

era uma cooperativa o mesmo respondeu que sabia porque “...já foi associado 
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lá em Cascavel no Paraná, então já tinha sido associado em uma cooperativa 

lá...”. Porém, o entrevistado não conseguiu definir o que era ou como funcionava 

uma cooperativa. 

Entender os princípios de uma cooperativa e suas peculiaridades é um 

ponto primordial para que decisões possam ser tomadas no sentido de 

manutenção e desenvolvimento da mesma no mercado. Um dos pontos 

fundamentais para o bom funcionamento de uma cooperativa é como são 

tomadas as decisões que afetam a todos os cooperados. Esse processo de 

decisão deve ocorrer em uma assembleia, dentro dos limites estatutários e 

legais, tendo os sócios poder para decidir sobre os negócios e tomar decisões 

sobre o seu desenvolvimento e deliberações (BRASIL, 1971). 

A assembleia é responsável por deliberar sobre todas as ações que são 

responsáveis pela manutenção da cooperativa, respaldada pelo voto do 

cooperado e a ela cabe aprovar ou vetar as propostas oriundas da administração 

sendo que as decisões dos presentes sujeitam todos os sócios, mesmo os 

ausentes ou discordantes.  

Quando questionados, os cooperados afirmaram como, em realidade, 

eram tomadas as decisões 

A5: “... só a diretoria e depois avisava o associado já vai a coisa pronta 

para a assembleia e fala que se não for assim não aprova...”. 

A6: “... algumas vezes eles faziam assembleia e aí passavam para nós, 

outras vezes reunia só a diretoria aprovavam lá e só avisavam...”. 

“Eles tomavam as decisões e levavam para assembleia, aí 

lá se nós achássemos que estava certo aí eles [...] sempre 

nós achávamos que estava certo... só que não tomavam as 

decisões como falavam lá, falavam as coisas depois no final 

era outra no final, aí nós reclamávamos aí falavam que iam 

resolver e depois ficava do mesmo jeito levando em banho 

maria” (Depoimento A7). 

 

Pode-se observar pelas falas dos cooperados que as decisões 

geralmente eram tomadas em reuniões, com a presença apenas da diretoria e, 

somente as vezes, era convocada uma assembleia. Dessa maneira, demonstra-

se a ingenuidade e a confiança dos colaboradores nas decisões da diretoria. Ou 
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por outro lado, a exclusão dos associados na tomada de decisões, as quais eram 

feitas de acordo apenas com a vontade de algumas pessoas, em total 

contradição com os princípios do cooperativismo. 

Quando as decisões eram tomadas com a participação dos associados, 

os entrevistados afirmaram que elas eram expostas como única opção, não 

dando margem a novas medidas ou a debates. O autoritarismo era demonstrado, 

quando as decisões eram tomadas pelos cooperados e não se efetivava a 

execução do que foi pactuado. 

Este mecanismo de sujeição, às vezes, acabava por iludir a 

administração, deduzindo que ela poderia tomar todas as decisões ou decisões 

diferentes geradas em assembleia (SERIGATI e AZEVEDO, 2013). 

Evidentemente, isso gerava impasses entre gestão e colaboradores. Quando os 

cooperados reclamavam que as decisões da assembleia não haviam sido 

respeitadas, a resposta da diretoria permanecia obscura e evasiva. 

Outro fator que pode estar relacionado com as divergências entre sócios 

e diretores, conforme foi revelado por alguns membros, é que toda e qualquer 

decisão era unilateral, vinculativa e, por vezes, apenas chegava ao 

conhecimento dos cooperados quando eram convocados para saldar as dívidas, 

as quais não sabiam ter contraído. 

As prestações de contas eram realizadas, na assembleia, por parte da 

direção. Percebeu-se que se davam em intervalos irregulares de tempo e, 

quando realizadas, eram apresentadas superficialmente, com a ausência de 

informações e de documentos comprobatórios, o que dificultava o entendimento 

dos sócios e do conselho fiscal. 

Tais afirmativas encontram respaldo em depoimento de A7, o qual dispôs: 

“... na assembleia não tinha isso, era mais para mudar a diretoria, [...] só 

pensavam neles, [...] começaram a abrir as pernas demais acharam que era uma 

empresa deles, que os sócios não tinham capacidade de falar...”. 

Perguntado se os associados questionavam os gastos apresentados pela 

administração, A8 informou “... resolviam sempre mais no papel, compravam as 

coisas lá no papel, [...] aí no computador fazia as contas, comprei isso, vamos 

fazer isso, com tantos, vai sobrar tantos, e [...], mais só no papel, só fica no 

vermelho ...”. 
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Segundo o cooperado A5, quando havia questionamentos quanto a algum 

ponto da prestação de contas, eles informavam que a nota fiscal referente à 

prestação de contas havia sido perdida, o que despertava descontentamento. 

Em análise, apurou-se nas entrevistas que os integrantes do conselho 

fiscal tinham baixo nível de escolaridade. Este fator dificultou a compreensão dos 

eventos e o questionamento dos itens presentes na prestação de contas e 

incapacitava um procedimento correto e efetivo dos cooperados frente à 

cooperativa. 

Quando questionados se sua condição de trabalhador mudou após a 

entrada na cooperativa, 77% responderam que não, justificando que em razão 

da cooperativa ter funcionado por pouco tempo, eles não obtiveram os benefícios 

esperados. Assim, mantiveram a escala de produção existente. Outros 

entrevistados informaram que sua condição de trabalhador piorou devido ao não 

recebimento até hoje dos créditos resultantes de vendas de leite, sendo que 

resta a eles dívidas no banco pendentes relacionadas aos empréstimos 

contraídos, para realizar melhorias em suas propriedades. 

Um dos pontos de estrangulamento da gestão econômica da cooperativa 

do leite foi, conforme verificado, o desconhecimento, por parte dos responsáveis 

pela abertura da cooperativa, de todas as exigências legais, ambientais e 

sanitárias que seriam cobradas antes e após o início das atividades. 

Além disto, a direção da cooperativa passou a usar o capital que estava 

disponível para giro da produção, para adequações da infraestrutura do laticínio 

levando à escassez de capital. Também foi percebido a existência de outras 

despesas, que não constavam no projeto inicial. 

Segundo relato do cooperado A1 “... na hora de montar o projeto a gente 

foi assim um pouco inexperiente, hora que montou o projeto pra indústria ali a 

gente não pensou que tinha que ter a parte ambiental, sanitária a lagoa de 

tratamento essa negócio todo [...] a SEMA pediu que teria aquela  lagoa de 

decantação e tal...”,  afirma também que “... Como não estava no projeto o que 

aconteceu começou a usar o capital que seria o capital de giro começou a usar, 

começo a usar ali para fazer aquilo ali...”. 

A cooperativa, para iniciar adequadamente suas atividades, tomou um 

empréstimo inicial via Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (PRONAF), através de um projeto, onde explicitava o funcionamento e 
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propostas da cooperativa segundo relato de A1 “... e aí começamos a [...] buscar 

um meio de fazer, achamos no Banco do Brasil uma linha de financiamento que 

era [...] DRS – Desenvolvimento Regional Sustentável, acho que era isso...”. 

Ainda segundo o entrevistado o projeto foi aprovado pelo Banco do Brasil 

e nele havia disponibilização de valores para a infraestrutura e para custeio da 

produção. No entanto, o projeto estava incompleto e quando a cooperativa 

começou a funcionar, teve que complementá-lo, ocasionando gastos 

inesperados e o dinheiro que deveria ser utilizado para custeio da atividade, já 

não estava mais disponível.  

A falta de capital de giro tornou necessário outros empréstimos, que foram 

feitos em nome dos diretores da cooperativa, além de outras transações 

financeiras não regulares, para manter o capital de giro. Porém estas medidas 

ocasionaram uma série de despesas, além dos altos juros, tornando a situação 

cooperativa complexa. Conforme depoimento respectivo de A13 e A7; “... na 

época que foi feito essa [...] para levantar ela, isso foi conversado, só que depois 

teve um dinheiro que eles pegaram, terceirizado, que não foi comunicado...”; “... 

aí começou aparecendo dívida, aparecendo dívida, aí não conseguiu mais...” e, 

“... eles pagaram, até meu genro tem dinheiro, emprestou dinheiro a juros para 

eles aí...”. 

Os cooperados, quando questionados se sabiam como era feita a 

captação de recursos para a cooperativa, informaram que foi através de 

empréstimos bancários. Foi possível observar que os mesmos que diziam que 

eram feitas as captações através de empréstimos, não sabiam o valor e nem 

para que fins exatamente o dinheiro era usado. 

Um dos diretores financeiros, quando questionado sobre como eram feitas 

as captações de recurso, fala “financiamento bancário, pela diretoria, ela tinha 

autonomia para se não me engano na época era até 100.000,00 reais sem 

consultar a assembleia”. Desta maneira, vários empréstimos foram feitos em 

nome dos cooperados que faziam parte da diretoria e muitos não foram pagos, 

deixando para os cooperados as dívidas. 

Nessa direção Bialoskorski Neto (2002, p. 94), diz sobre a capacidade de 

financiamento próprio constitui-se um desafio para a gestão, com isso, é preciso 

encontrar formas alternativas de obtenção de recursos próprios “... A arquitetura 

organizacional da cooperativa não gera incentivos aos associados para a 
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capitalização desta, uma vez que a cota-parte não apresenta mercado 

secundário desenvolvido e as ‘sobras operacionais’ repartem-se de acordo com 

o volume de transação do cooperado com a cooperativa...”. 

O cooperados afirmam que a cooperativa é muito importante para eles, 

mas que alguns não entendiam sua importância, pois deixavam de entregar o 

leite na cooperativa e entregavam a particulares, por diferença de centavos, 

tornando a cooperativa fraca. A10 fala “... o produtor ao invés de cuidar da 

cooperativa que era dele quando o particular pagava 5 centavos a mais ele 

deixava de entregar para a cooperativa para ir para o particular aí onde foi 

inviabilizando a cooperativa [...] infiel...”, este foi outro problema de fidelização 

dos cooperados. 

 Segundo Zylbersztajn (2002), as relações entre cooperativa e o ente 

cooperado deve ser contratual, uma vez que envolve ativos relacionados a 

transação e coloca que existem investimentos efetuados pela cooperativa que 

para ter sucesso depende da participação e fidelidade dos cooperados. Esse 

sentimento é comungado pelo depoente A10 quando diz que o comportamento 

das pessoas também não mudou “... todo mundo ficou como se fosse uma 

empresa normal [...] tinha que ser unido né um ajudar o outro...”, comenta se 

referindo ao fato dos cooperados não se manterem unidos para assegurar uma 

produção que fosse o suficiente para manter a cooperativa, uma vez que a 

mesma possuía capacidade de produção ociosa. 

Os cooperados que não fazem mais parte da cooperativa, quando 

questionados do motivo que os levou a deixá-la, informaram que não foram 

disponibilizados os insumos e a assistência ao produtor, conforme haviam 

prometido, aliado ao baixo valor do leite, inviabilizando a produção. Afirma A11, 

“... o preço do leite baixou demais ‘né’, aí a gente pagava arrendamento, daí não 

compensava o leite muito baixo e tinha que comprar tudo [...] tinha que pegar na 

veterinária...”. 

Questionados se voltariam a se associar a uma cooperativa, atualmente, 

a resposta foi afirmativa com A3 e A12 respectivamente “... a classe da gente é 

essa...” e que ouvem falar de outras cooperativas que dão certo. Demonstram 

que gostariam que essa voltasse as atividades, porém com uma administração 

melhor e promovendo incentivos aos produtores na compra de medicamentos, 

insumos e assistência técnica “... a gente bota fé que volte a funcionar ‘né? ...”. 
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Os cooperados assumem o duplo papel na cooperativa: de dono e, ao 

mesmo tempo, de usuário do empreendimento. Sentem-se seguros, fazendo 

parte de um grupo que tem mais força para lidar com os problemas de adaptação 

ao mercado, com suas constantes modificações e inovações. 

Diante de suas necessidades e anseios, os cooperados, mesmo diante da 

cooperativa não ter se mantido no mercado, ainda veem no cooperativismo uma 

alternativa de melhoria de vida, tanto financeira como social. Financeira, pois 

lhes propicia melhores condições de negociar insumos, remédio e produtos e 

social. Existe, também, a percepção de importância em fazer parte de um grupo 

de uma classe de produtores, que é reconhecida na sociedade. 

 

Análise das limitações da COOPERNORTE 

A problemática deste estudo foi a abertura e o fechamento da cooperativa. 

Os cooperados, conforme expuseram nas entrevistas, consideraram frustrante a 

experiência, especialmente na referência à formação, educação e ao 

conhecimento que uma cooperativa deve trazer em seu benefício. 

A investigação proporcionou o entendimento de seis fatores que levaram 

a cooperativa a ser fechada: 

 a falta de gestão ou falta de autogestão; 

  insuficiência de conhecimento e de leitura da legislação por parte 

dos administradores;  

 o autoritarismo da diretoria em gerir a cooperativa sem a presença 

qualitativa dos cooperados;  

 o desconhecimento dos próprios cooperados sobre o 

funcionamento de uma cooperativa; 

  falta de capital de giro para manter a produção e as obrigações de 

comercialização com os agricultores;   

  a impossibilidade de pagar empréstimos e os juros aos bancos por 

falta de mercado para os produtos. 

Os cooperados entrevistados entenderam bem esses seis fatores que 

lhes frustraram a organização da cooperativa. Captaram o que era visível e o 

que se tornou perceptível. 
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Um outro aspecto que deve ser considerado na análise feita a partir dos 

dados coletados é a característica da COOPERNORTE: tudo indica que ela se 

inclui no perfil de cooperativa singular, tipo cooperativa de produção que a 

Constituição de 1988 efetivou. Essa peculiaridade é complexa quando se 

defronta com o mercado: não possui um capital que seja suficiente, que lhe 

possibilite produzir mercadorias para um mercado altamente competitivo. Este 

aspecto não é perceptível na superfície dos negócios. Sem escoamento 

competitivo de seus produtos não há capital de giro nem capital suficiente de 

pagamentos de fornecedores e associados. 

 

A Cooperativa Agropecuária Mista e Aquícola do Vale do Rio Arinos 

(COOPERARINOS) 

A COOPERARINOS localiza-se numa região cuja economia é baseada 

na extração de madeira, agropecuária e agricultura. O beneficiamento da 

madeira foi por muitos anos, a principal fonte de recurso dos municípios, mas, 

atualmente, a agropecuária é a maior propulsora da economia, pois com as 

mudanças das legislações ambientais relacionadas ao desmatamento, muitas 

madeireiras tiveram de encerrar suas atividades. A fartura hidrográfica da região 

é propícia para piscicultura, assim a cooperativa do peixe surgiu como alternativa 

para geração de renda aos produtores, sendo uma opção econômica rentável e 

considerada viável segundo um estudo técnico realizado pelo SEBRAE, que 

levou em consideração as características existentes nas propriedades. 

A cooperativa foi fundada em 2013, instalada e sediada, inicialmente, na 

Cidade de Porto dos Gaúchos (Figura 6), e, posteriormente, em Juara, 

compondo cooperados dos três municípios que ao todo formavam um grupo de 

25 cooperados. Um grupo de produtores rurais realizou reuniões com o intuito 

de formar uma cooperativa, relatando que: “... demorou até nós organizamos um 

grupo, nós nos reunimos 1 ou 2 anos, ainda, até conseguir fundar ela...” (B1); “... 

A cooperativa foi essencial por causa, devido a essa questão da piscicultura, foi 

novo na região, o pessoal não tinha essa cultura de produzir o peixe...” (B2). 

A organização se deu após a percepção da existência de um nicho de 

mercado de peixe pouco explorado e que a criação de tal cooperativa poderia 

promover o desenvolvimento e fortalecimento da agricultura e piscicultura. 
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Para Barbosa (1992), a atividade de piscicultura apresenta para os 

produtores rápido retorno financeiro, além de possibilitar a utilização de áreas 

antes destinadas à agropecuária ou mesmo improdutivas devido a terrenos 

alagadiços. 

A COOPERARINOS, devido a sua classificação junto a OCB/MT, pode 

reunir atividades em diversas etapas da cadeia produtiva, atuando desde a 

aquisição de matéria prima coletiva, industrialização até a comercialização dos 

produtos processados. No cartão de CNPJ, suas atividades descritas são: 

peixaria, pesca e criação de peixes em água doce e fabricação de conservas de 

peixes, crustáceos e moluscos. 

 

 

Figura 6. Inauguração da Cooperativa Agropecuária Mista e Aquícola do Vale 

do Rio Arinos (COOPERARINOS), Porto dos Gaúchos, Mato Grosso. Fonte: 

Oliveira (2013). 

 

A administração é feita pelo conselho de administração, composto pelo 

presidente, diretor vice-presidente, diretor administrativo/financeiro, diretor 

secretário e três conselheiros fiscais. Os cargos foram preenchidos por 

associados eleitos democraticamente para mandato de três anos, sendo 

obrigatória a renovação de no mínimo 1/3 (um terço) dos seus membros. 

A necessidade de implantação da cooperativa se deu devido aos anseios 

de alguns produtores que esperavam praticar a piscicultura para diversificar sua 

produção e aumentar a lucratividade de suas propriedades, mas que não 
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possuíam, sozinhos, meios capazes de reduzir os custos da produção 

decorrentes das construções dos tanques. 

 Por consequência disto, a cooperativa tinha como objetivo comprar 

alevinos, insumos e, posteriormente, vender aos cooperados a custos menores 

que os do mercado. Caso isto acontecesse, os cooperados seriam capazes de 

se estabelecer na região e implantar uma fábrica de ração e um laboratório de 

alevinos, o que reduziria ainda mais o custo da criação dos peixes. 

No início, a ideia dos produtores era fornecer peixe ao frigorifico da cidade 

de Sorriso, que estava com suas atividades em pleno desenvolvimento. Porém, 

entre os anos de 2009 e 2013, ocorreu a paralisação das atividades do frigorífico 

(Indústria Brasileira de Pescados Amazônicos), gerando uma série de problemas 

aos cooperados que iniciavam a atividade. De acordo com os relatos, “... estava 

lá formando um frigorífico de peixe [...], em de Sorriso perto de Cuiabá, e eles 

incentivaram a pessoa à criar os peixes, faziam um contrato criava os peixes pra 

gente fornecer o peixe pra eles...” (B1). 

Ainda, conforme B1 alguns associados da cooperativa já haviam iniciado 

a produção de peixes, então urgiu a possibilidade de instalar uma unidade 

frigorífica local, para melhor aproveitamento do pescado, evitando perda de 

produto. O processo foi complexo, com obstáculos na engenharia, licenciamento 

e outorga de água para a implantação do mini frigorifico, sendo o processo de 

implantação demorado. 

Capobianco Júnior (2013) comenta que conforme dados do Ministério de 

Pesca e Aquicultura, o Brasil possui a maior reserva de água doce do mundo, 

com mais de 8 mil km³. Ainda assim, a produção aquícola do país pode ser 

considerada inexpressiva diante de suas potencialidades. Na região Vale do 

Arinos, a abundância de peixes viabilizava o empreendimento. 

O licenciamento relacionado às responsabilidades dos órgãos ambientais 

e a consequente liberação de licenças, demorou aproximadamente três anos. 

Esse período de legalização do projeto foi um dos motivos da lenta concretização 

do empreendimento. Outro obstáculo foram a demora na licença oficial para 

financiamentos e a falta de recursos dos associados. 

 Os relatos demonstraram que  

“... nós demoramos três anos pra, até conseguir ver como 

que era o licenciamento dos rios que a gente tinha e até hoje 
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acho que não saiu ainda as outorgas, vai fazer uns oito anos 

e ainda não saiu as outorgas ainda liberando as coisas, [...] 

o que nós fizemos foi só ir dividindo as compras, ir dividindo 

os trabalhos, e depois cada um fazer seu processo 

individualizado usando frigorífico...” (B2). 

 

Assim, por não poder desenvolver suas atividades, a cooperativa 

paralisou seu funcionamento no ano de 2015, apesar de ainda ter seu CNPJ 

ativo e o desejo latente dos cooperados, que ainda fazem parte da cooperativa, 

em continuar o empreendimento. 

 

Estrutura física do minifrigorífico 

A proposta inicial da cooperativa era vender o peixe inteiro, o que se 

tornou inviável com a paralisação do frigorífico de Sorriso e, ocasionou um 

grande risco de perdas, uma vez que alguns associados já haviam iniciado a 

produção de peixes e precisavam escoar a produção. “... aí quando eu fiz o 

tanque - que eu ia fazer dez hectares de tanque - quando eu fiz um tanque 

coloquei o peixe lá, faliu o frigorífico [...] parou. Aí nós ficamos com os peixes 

sem ter, então os peixes tudo morreram daí...” (B1). 

Para tentar amenizar o prejuízo, pensou-se em instalar uma unidade 

frigorífica para atender a demanda da produção, com o espaço disponibilizado 

pela Prefeitura de Juara. Os entrevistados relataram, “... quando parou o 

frigorífico lá, aí nós resolvemos mudar aqui pra Juara, fizemos um mini frigorífico 

ali...” (B1); “... a Prefeitura tinha um espaço, que era destinado a outro tipo de 

produção e acabou repassando esse espaço para a cooperativa...” (B3). 

A implementação do minifrigorífico ocorreu em Juara a partir do ano de 

2013, com sua licença liberada no âmbito municipal em fevereiro de 2017 

(ALMEIDA et al., 2019). Neste projeto, estavam previstos, mas nunca foram 

implantados, a construção de uma fábrica de ração e um laboratório de alevinos 

(Figura 7). 
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Figura 7. Inauguração mini frigorifico em Juara, Mato Grosso. Fonte: Acesse 

Notícias (2015). 

 

Valenti et al. (2000) afirmam que a piscicultura possibilita a frigoríficos 

utilizar diversas atividades e enumera algumas. O minifrigorífico de Juara tinha 

a viabilidade física para produzir a pele do peixe e a ração, bem como produtos 

derivados do peixe. 

A burocracia para abertura de pequenos negócios geralmente se torna 

um empecilho para os pequenos empreendimentos e assim ocorreu com a 

implantação do minifrigorífico em Juara. À burocracia governamental atribuiu-se 

o atraso do funcionamento da cooperativa: 

“... igual eu falei a burocracia assim, e a falta de uma lei 

específica, ‘né’, pra montar isso aqui, você tem que ter isso, 

isso e isso virando ‘coisarada’ assim, que nem os órgãos não 

se entendiam e nisso, mais de 2 (dois) anos [...] aí quebrou 

a gente, não conseguimos [...] trabalhar; ficamos 2, 3 anos 

com a estrutura pronta e com tudo pronto ali e [...] com o 

pedido na Sema pra liberar a gente e não liberava...” (B2). 

 

As exigências dos órgãos municipais para obter a liberação junto ao 

Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e estaduais, como a SEMA, aliados aos 

custos para obtê-la, somados ao pagamento de alvará anual no Conselho 

Regional de Medicina Veterinária - MT, bem como pagamento do salário de um 

veterinário responsável, acabaram por agregar um custo muito alto para um 

empreendimento que estava tentando se instalar. 

Segundo TecnoCarne (2019), todas as regulamentações sobre o 

frigorifico estão presentes no Regulamento de Inspeção Industrial Sanitária para 
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Produtos de Origem Animal (DOLABELLA, 2012), sendo que o órgão 

responsável pela fiscalização ativa é a Anvisa. O Ministério de Pecuária e 

Agricultura (MAPA) é responsável apenas pela regulamentação das atividades. 

Dele emana a Instrução Normativa MAPA nº 29 de 23 de setembro de 2015 

(MAPA, 2015), que estabelece algumas normas para o comércio de peixes 

embalados. Comenta ainda TecnoCarne (2019), que a legislação brasileira pode 

ser bastante confusa em relação ao funcionamento de frigoríficos de peixes, 

tendo em vista a não existência de uma regulamentação específica para esse 

tipo de estabelecimentos e não se encontrarem regras de forma clara. 

Recorrer ao auxílio de políticos, infelizmente, se torna uma realidade, 

quando as pequenas cooperativas não conseguem iniciar e desenvolver suas 

atividades “... de Leis, de leis a ajudar a gente a conseguir a licenças e algumas 

coisas...” (B8). 

“... nós tivemos muito que recorrer à políticos para conseguir 

desenvolver alguma coisa, ‘né’. Infelizmente a burocracia 

era muito grande e a gente não conseguia andar se não 

tivesse alguém lá pedindo pela gente...” (B2). 

 

Para equipar o minifrigorífico, houve o auxílio de pessoas da sociedade, 

órgãos públicos, doações dos próprios cooperados e ainda a elaboração do 

projeto da indústria feita pelo município “... pagamos tudo o que a cooperativa 

comprou lá para o frigorifico...” (B4). 

Sobre o ambiente de produção, segundo os relatos, o espaço físico e os 

equipamentos postos para a utilização eram suficientes para a demanda e o 

processo produtivo e quando em funcionamento, operaria inicialmente sem 

saturação. No entanto, hoje o espaço se encontra desativado. 

 

Estrutura organizacional e divisão do trabalho 

Desde a sua fundação (2013), houve apenas uma diretoria, sendo que 

nas assembleias era reeleita e alterado apenas o conselho fiscal referente ao 

período que a cooperativa estava funcionando. Todos os entrevistados citaram 

que a presidente era uma pessoa dedicada e correta “... era e é até hoje uma 

pessoa muito dedicada...” (B3). 
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A administração tem como premissa tomar decisões estratégicas que 

dizem respeito a otimizar os objetivos da cooperativa e deve ter seu mandato 

conforme um estatuto próprio ou respeitando o que diz a lei nº 5.764 de16 de 

dezembro de 1971 (BRASIL, 1971). De acordo com o estatuto, a cooperativa 

está sendo administrada por uma diretoria ou conselho de administração ou 

ainda por outros órgãos necessários à administração previstos, compostos 

exclusivamente de associados eleitos pela assembleia geral, com mandato 

nunca superior a quatro anos, sendo obrigatória a renovação de, no mínimo, 1/3 

do conselho de administração. 

Conforme decisão em assembleia, o único a receber salários pelos 

trabalhos que realizavam é o presidente, sendo as demais funções voluntárias. 

Em relação à participação dos cooperados, para um produtor fazer parte da 

cooperativa era necessário um estudo de viabilidade realizado pela SEBRAE, na 

propriedade do interessado. 

“... primeiro a gente fazia uma análise se a pessoa, a 

propriedade da pessoa possuía as condições de ter, de 

praticar a piscicultura, ‘né’ [...] que era essencial ter um rio, 

ter uma água boa, a pessoa tendo as condições boas para 

praticar a piscicultura...” (B2). 

 

A cooperativa possuiu, por um tempo não quantificado pelos 

entrevistados, apenas uma secretária registrada para as atividades necessárias. 

Não haviam funcionários contratados com carteira assinada para a produção e, 

quando era necessário algum trabalho especifico, era realizada através de 

diárias que não criavam vínculo empregatício. 

“... nós tínhamos era secretária, nós tínhamos a daí assim 

[...] quando, na época de tirar os peixes a gente chamava o 

pessoal da diária para vir fazer a despesca, ‘né’, diaristas, e 

até ali no frigorífico também, para vir fazer a limpeza dos 

peixes...” (B2). 

 

Em vários momentos, quando era necessário algum trabalho extra, os 

sócios eram convidados a fazerem mutirão, uma vez que a cooperativa não tinha 

produção ou recursos financeiros para arcar com as despesas “... era o seguinte, 
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como estava começando então um tinha que ajudar o outro para não ficar só nas 

costas de um...” (B4). 

A importância da cooperativa como fonte de trabalho é indiscutível, 

principalmente em municípios com poucas vagas de emprego. Irion (1997, p. 38) 

comenta: "... além de abrigar parte significativa da população, é o cooperativismo 

uma forma de gerar empregos, exigindo investimentos compatíveis com os 

recursos escassos da poupança brasileira...". 

Como a cooperativa não chegou a ter seu movimento regular, o que 

significa iniciar e finalizar um período produtivo, quando os cooperados, que já 

estavam produzindo, precisavam fazer o abate dos peixes, a organização do uso 

dos equipamentos e do ambiente foram feitos pelos próprios cooperados. É “... 

é o seguinte, a cooperativa foi formada, vou falar a verdade, ela nunca funcionou, 

ela nunca chegou a funcionar a todo vapor...” (B4). 

“... essa questão aí de transação de peixe, compra, 

recebimento e venda, sempre era acompanhada pelo 

próprio dono do peixe, pelo produtor mesmo. Eu não sei se 

existia por parte da cooperativa de algum registro disso aí, 

porque sempre o produtor estava junto, ele que 

providenciava, vou trazer tanto de peixe, providenciava as 

pessoas que iam ajudar, convidava alguns cooperados para 

ajudar...” (B3). 

 

Os registros contábeis e de produção não eram feitos regularmente. A 

intermitência da contabilidade impediu a cooperativa de fazer análises 

comparativas com outras entidades e entre suas próprias informações de um 

período para outro. Desta maneira, não conseguia ter um melhor gerenciamento 

dos recursos, possibilitando a verificação das tendências da cooperativa, no que 

se refere à sua política de aplicações sociais, utilizando recursos do FATES: “... 

a gente deixava registrado o máximo que podia de informações...” (B2); “... não 

tinha balanço, tinha nada [...] as despesas que nós tivemos toda vez a gente fez 

a promoção para pagar essas despesas aí...” (B8). 

Como não havia recursos para manter o empreendimento, por vezes, os 

sócios faziam promoções a fim de arrecadar dinheiro para todas as despesas 

que ocorriam na cooperativa; “... então, a gente até organizava para arrecadar o 



 

66 

dinheiro para manter o frigorífico, e as despesas da cooperativa [...] a gente 

organizava almoço, e eram os cooperados que trabalhavam, ‘né’ ...” (B2). 

 Mesmo com todos os problemas enfrentados, a cooperativa não contraiu 

dívidas, o que demonstra que o interesse e dedicação dos sócios nos momentos 

de dificuldade financeira não permitiram que a mesma se endividasse; “... não 

ficou endividada por causa que nós não, não, nós não ficamos endividados por 

causa das promoções senão nós estaríamos em dívida ‘né’ ...” (B9). 

 A direção da cooperativa se manteve até o ano de 2017, momento em 

que a presidente pediu dispensa por estar assumindo uma função que já não 

permitia acumular o cargo na cooperativa. Com a sua saída, outra chapa foi 

eleita; porém não chegou a ser registrada na Junta Comercial, até a presenta 

data. 

 

Percepção dos cooperados sobre a organização da cooperativa 

Os depoimentos indicam que os cooperados tinham uma percepção 

positiva, em relação aos cuidados iniciais da administração e a difusão de 

informações para a implantação da produção. 

“... a gente conseguiu [...] igual a gente fazia convênio que 

foi assim, do principal assim, foi o Sindicato das 

Cooperativas mesmo, e a questão do SEBRAE, que eles 

assim, sempre orientando, no que a gente necessitava. 

Precisava de curso de Gestão? Ofereceram. Precisava de 

curso de Manuseio? Trouxeram. Precisava de curso de 

processamento? Trouxeram. Então conforme o que a gente 

ia pedindo eles iam fornecendo para a gente...” (B2). 

 

Tais cuidados foram necessários, haja vista que não tinham conhecimento 

de como funcionava a criação de peixes “... antes de formar nossa cooperativa 

fomos atrás de vários [...] fizemos convenio com o SEBRAE que nos ajudou 

muito, nós fizemos vários cursos de cooperativismo, seminários...” (B9). 

A administração da cooperativa, apesar de ter sido exercida por apenas 

uma diretoria, é considerada por todos como idônea, apesar de não ter êxito no 

desenvolvimento no mercado. 
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“... por mais de boa vontade que as pessoas tinham na 

gestão, mas não tínhamos conhecimento de gestão de 

cooperativa [...] foi muito difícil, embora eles foram bem, eles 

não foram mal, entendeu? Eles foram bem, mas tipo assim, 

tudo o que eles aprenderam foi na porrada, na pancada 

porquê [...] não há uma legislação clara...” (B7). 

 

O depoente comenta ainda que, os projetos que foram disponibilizados 

aos cooperados continham erros de engenharia dos tanques, causando demora 

na aprovação pelos órgãos de vigilância e despesas extras aos sócios; “... foi 

pela mão de pessoas que não tinham a mínima experiência em fazer, fizeram 

tudo errado e chegou na SEMA não passou antes de formar nossa cooperativa 

formos atrás de vários...” (B7). 

Esse transtorno ocasionou atraso na implantação dos tanques e no início 

da produção de vários associados, que não conseguiram recursos financeiros 

nas entidades e órgãos parceiros. Assim, sem essa licença ambiental, alguns 

sócios desistiram sem ao menos por em prática a atividade. 

O conhecimento da atividade a ser desenvolvida é imprescindível para 

todo negócio que se inicia e pelo exposto pelos entrevistados, a cooperativa 

cumpriu com essa necessidade, trazendo cursos em parceria com instituições e 

propiciando visitas in loco “... nós fomos lá identificar, fomos lá olhar [...] visitar 

lá, fomos duas vezes lá...” (B1);  “... acho que foi muito importante essa parte 

técnica porque a gente conseguiu essa assistência, ‘né’, conseguiu esses 

cursos, conseguiu palestras, a gente conseguiu fazer muitas visitas no estado, 

‘né’, e daí acrescentou muito...” (B6). 

Quanto as decisões da cooperativa, pode-se observar, pelas falas dos 

cooperados, que as decisões geralmente eram tomadas em reuniões na 

presença da diretoria e alguns sócios que tinham disponibilidade em participar 

da mesma. Posteriormente, as decisões eram levadas a assembleia “... 

comparecia o máximo de cooperado que podia, ‘né’, para a gente desenvolver o 

trabalho...” (B2); “... era muito difícil de fazer reunião. As pessoas participavam 

pouco, e aí a gente às vezes acabava definindo muita coisa entre os mais [...] 

que estavam na frente [...] da diretoria...“ (B6). 
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A dificuldade de participação nas reuniões e assembleias ficou evidente 

entre os cooperados dos municípios de Novo Horizonte do Norte e Porto dos 

Gaúchos, sendo uma delas a distância entre os municípios; “... em partes era só 

em assembleia conforme o assunto, então, a assembleia tomava partido e fazia 

e depois eles vinham e faziam a reunião aqui e repassava aos associados...” 

(B4). 

Outra dificuldade que prejudicava o processo era o pequeno número de 

cooperados. Diante disso, decisões e ações eram difíceis para os poucos sócios, 

que não tinham um tempo exclusivo para a prática da piscicultura. Segundo 

depoimento de B2 “... a gente tinha [...] como era pouco cooperado, era acho 

que ‘uns’ 27 ‘uns’ 30 e poucos, alguma coisa assim…”. 

As prestações de contas eram realizadas, na assembleia, por parte da 

direção e em intervalos regulares, conforme determinado por legislação, e 

apesar de, como comentado anteriormente, não haver uma contabilidade efetiva, 

as prestações de conta eram aprovadas pelos sócios e registradas em ata. 

A Sociedade Cooperativa possui características próprias, devendo ser 

observado quando da elaboração e utilização das informações contábeis. De 

acordo com Iudícibius et al. (2003 p. 67), "... o objetivo principal da contabilidade, 

portanto, é o de permitir, a cada grupo principal de usuários, a avaliação da 

situação econômica e financeira da entidade...". Seria ideal que houvesse uma 

contabilidade específica ao cooperativismo, no entanto, isso não ocorre, porque 

não possuindo legislação específica, pode ocorrer confusão no registro ou até 

mesmo o não registro dos atos contábeis. 

"não possuindo uma legislação cooperativista específica que 

lhes forneça critérios próprios para suas Demonstrações 

Contábeis, sem nenhuma outra alternativa, são levadas a 

observarem e se adaptarem às práticas contábeis exigidas 

de outros tipos societários" (PEREIRA, 1994, p. 7). 

 

Mesmo não havendo um registro criterioso, um dos motivos de não haver 

discordância das prestações de conta foi o acompanhamento de perto das 

atividades desenvolvidas na cooperativa pelos sócios. 

“... essa questão aí, de transação de peixe, compra, 

recebimento e venda sempre era acompanhado pelo próprio 
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dono do peixe, pelo produtor mesmo, eu não sei se existia, 

por parte da cooperativa, algum registro disso aí, porque 

sempre o produtor estava junto, ele que providenciava, vou 

trazer tanto peixe, providenciava as pessoas que iam ajudar, 

convidava alguns cooperados pra ajudar...” (B3). 

 

Com relação aos aspectos físicos e de processamento no minifrigorífico, 

os cooperados informaram que os mesmos atendiam suas necessidades, isto é, 

o miniabatedouro seria suficiente para a produção. Em depoimento, B6 afirma 

que “... Para nossa atual produção é ...”, enquanto B9 “... no abatedouro nosso 

projeto, estudo era em sistema de rodízio [...] sim nós fomos no abatedouro de 

Juína é menorzinho, acho que dá uma quarta parte só do nosso e ela abate lá e 

abastece a cidade todinha lá”. 

Mesmo a cooperativa não estando em funcionamento atualmente, alguns 

produtores ainda utilizam a estrutura física e o maquinário do minifrigorífico e os 

mantêm com recursos próprios. 

“... hoje a gente está fazendo assim [...] cada um cooperado 

que quer usar ele, vai arcar com a despesa de 

funcionamento, no caso a despesa de abate ali, então, ele 

vai levar os diaristas dele - porque precisa de algumas 

pessoas, uma pessoa sozinha não faz o processo - e 

embalagem, energia, água, tudo ele vai pagar pelo que 

usou; a gente tenta ratear conforme cada um...” (B6). 

 

Apesar do espaço do minifrigorífico ser pequeno, o mesmo possuía a 

estrutura necessárias para a atividade (Figura 8). 
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Figura 8. Sala interna (abatedouro) da Cooperativa Agropecuária Mista e 

Aquícola do Vale do Rio Arinos (COOPERARINOS), Juara, Mato Grosso. Fonte: 

Arquivo COOPERARINOS. 

 

Um dos pontos positivos salientado por todos os entrevistados foi o fato 

da cooperativa, mesmo não tendo conseguido efetivamente entrar em 

funcionamento, não ter adquirido dívidas com fornecedores e instituições 

financeiras. 

“... não, empréstimo não [...] não, a gente não fez dívida. A 

preocupação era muito essa também, ‘né’. A gente estava 

muito devagar e não sabia o que estava acontecendo ou se 

ia dar certo [...] não vamos nos endividar ou fazer um 

financiamento...” (B1). 

 

O controle sobre o endividamento nas cooperativas propicia tranquilidade 

para que administradores e cooperados possam definir metas para o 

desenvolvimento do empreendimento ou até mesmo para seu fechamento. 

 

Limitações econômicas e sociais 

Para entender a complexidade do processo de formação de uma 

cooperativa, tem que se analisar vários aspectos econômicos e sociais. 

Aspectos econômicos, relacionados ao acesso a financiamento e manutenção 

da produção e sociais, atendimento dos princípios das cooperativas que geram 

benefícios aos associados como parte de um grupo e a importância de se manter 
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unido com um pensamento coletivo. De acordo com B2 “... a cooperativa e a 

união dos sócios ‘foi’ essencial para conseguir desenvolver a cultura que [...] 

caso contrário, não tivesse, não teria nem tido isso aqui na região...”. 

Nesse contexto, Alves (2001) comenta que isso também foi sentido na 

Cooperativa Agropecuária dos Pescadores de Torres Ltda (Coopesca), no Litoral 

Norte do Rio Grande do Sul, onde ficou evidente a imaturidade do grupo que não 

possuía objetivos e expectativas comuns em relação à pesca. Além disso, não 

tinham conhecimento sobre o que é uma cooperativa, como funciona ou quais 

são seus princípios. 

O acesso ao crédito para os empreendimentos cooperativos é burocrático 

e lento, e para que o empreendedor consiga atingir esta meta, é necessário que 

utilizem as cooperativas como base para o fortalecimento das atividades e obter 

vantagens competitivas. Mas B5 explica, “... problemas era problema financeiro 

‘né’, a gente enfrentava muito problema financeiro...”. 

“... não se consegue um bendito financiamento porque para 

você comprar alevinos você tem que ter capital, para a ração 

você tem que ter capital, então para tudo teria que ter uma 

linha de crédito para esses, para essa parte de produção...” 

(B8). 

 

A escassez de recursos financeiros, o pouco apoio dos órgãos públicos e 

a falta de políticas públicas dificulta a atividade de piscicultura, que apresenta 

vantagens, principalmente para produtores que possuem terrenos alagadiços, os 

quais não são propícios a agropecuária e sim para a criação de peixes. 

Concomitante a isto, oferece rápido retorno financeiro e exige pouca mão de 

obra para praticar a produção “... porque o peixe, com 10 minutos você trata dele, 

‘né’, fez o tanque, colocou o peixe lá, com 10 minutos tratou [...] só o outro dia 

daí...” (B1). 

Apesar de todos os problemas enfrentados, alguns cooperados continuam 

se aprimorando na cultura do peixe, enquanto outros produzem o peixe para 

venda ou apenas para consumo da família. Dois cooperados ainda usam as 

instalações do minifrigorífico para processar seu peixe e vender no município “... 

alguns cooperados continuam participando de eventos, até fora daqui de Juara 

‘né’...” (B3). 
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“... hoje estou usando eu, o seu [...] que até ele passa o peixe 

para mim, eu que uso então vamos colocar aqui que 

estamos em dois e complementa que as despesas que 

existem de manutenção da estrutura e licenças são 

absorvidas por eles, manutenção a gente tá sempre fazendo 

rateado, ou precisa fazer algum outro investimento, [...] a 

responsabilidade técnica, a gente rateia também, a gente faz 

tudo...” (B6). 

 

Durante as entrevistas, foi percebido que havia muita cooperação entre 

os sócios no momento de fazer os mutirões para limpeza, na arrecadação de 

fundos para cooperativa e no momento da despesca; “... então nós fizemos, 

participamos de despesca de um de outro ajudando ‘né’ os que foram para ajudar 

e ninguém estava ganhando nada, simplesmente para fortalecer a cooperativa...” 

(B4); “... convidou para a festa lá, doou o espaço e nós vendemos o peixe, 

churrasco. Tinha cooperados lá do porto que vendia lá no Porto, tinha 

cooperados aqui da Juara que vendia aqui em Juara...” (B3); “... a gente 

trabalhava ‘tudo’ ‘unido’...” (B5). 

Apesar da cooperação que existia, foram citadas divergências de ideias 

que ocorriam, algumas vezes nas assembleias ou fora delas. Estas eram 

sentidas principalmente pelos cooperados dos Municípios de Novo Horizonte do 

Norte e Porto dos Gaúchos, que tinham menor acesso a estrutura física; “... 

outras pessoas de lá, então, aqui a gente depois dava a opinião da gente, mas 

a decisão já vinha tomada, ela já tinha sido tomada na assembleia eles só 

vinham esclarecer...” (B4). 

Ainda, com relação ao depoimento de B4, quando questionado se 

participava das assembleias, informa que não “... eu não ia para as assembleias 

porque era parte da direção deles lá [...] a gente não concorda muito, tinha coisa 

que a gente concordava, mas tinha coisa que não concorda, mas era a decisão 

deles então tinha que deixar passar...”. Isto evidencia que mesmo sendo 

integrantes da mesma cooperativa, não se sentiam parte da mesma. 

“A participação é talvez o principal fator de eficiência 

empresarial sob o ponto de vista político-social nas 

cooperativas. Não obstante ser mais complexa e difícil à 
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tomada de decisão sob condições de democracia, sua 

solidez e comprometimento social são infinitamente 

maiores. Muitos erros se acumulam no passado recente das 

cooperativas, que à revelia do quadro social ou com a 

participação muito pequena do mesmo, tomaram decisões 

que comprometem não apenas a empresa, isoladamente, 

mas também, o conjunto de organizações cooperativas" 

(OLIVEIRA JUNIOR, 1991, p. 18). 

 

A distância existente entre os municípios participantes da cooperativa foi 

citada como uma das principais causas da não participação nas assembleias e 

esse problema era percebido pela administração no momento de tomar 

decisões. 

 

Fatores motivacionais para o desligamento voluntário dos sócios 

Os cooperados que não fazem mais parte da cooperativa, quando 

questionados sobre os motivos, informaram que a demora em obter as licenças 

para funcionar, a falta de linhas de credito e a dificuldade em conseguir a outorga 

da água foram as principais causas das desistências; “... foi desgastando, o 

pessoal estava com o peixe já pronto, ‘né’, e não podia vender [...] nove anos, a 

gente não consegue resolver essa questão das outorgas ambientais...” (B2). 

A implantação dos tanques também passou por dificuldades e teve que 

ser readequada devido a erros de engenharia, o que causou atraso e até a 

desistência na implantação dos tanques por parte de alguns associados; “... foi 

feito todo o procedimento lá da aprovação, ‘né’, aí teve um problema que o 

menino fez o projeto e errou lá no projeto...” (B7); “... É confecção de tanques, 

tinha muito problema de confecção de tanques...“ (B5). 

As dificuldades em obter as licenças e a demora na construção e 

adequação do miniabatedouro também motivou a desistência de alguns sócios 

e quando prontos para abaterem os peixes, parte dos associados não estavam 

mais organizados. 

“... tudo foi demorado, aí foi mais um motivo para as pessoas 

desanimarem, ‘né’, as licenças ambientais foram 

demoradas, a construção do próprio abatedouro foi 
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demorada, então as pessoas iam desanimando no meio do 

caminho, ‘né’ [...] aí a hora que a gente chegou a ponto de 

abater e tínhamos o produto, ‘ah’, vamos abater e vamos 

vender aí a gente já estava meio sozinho, já era pouca 

gente, ficou mais difícil...” (B6). 

 

Alguns iniciaram a produção e outros que produziram obtiveram prejuízo, 

por falta de conhecimento ou erros em algum momento do processo, além de 

dificuldades na comercialização. 

“... com medo de investir. Muitos inclusive, nem chegaram a 

construir [...] eles fizeram projeto [...] projeto da obra, ‘né’, da 

piscicultura e aí nem chegaram a produzir esperando que 

tudo acontecesse, que [...] o frigorífico ficasse funcionando, 

que... acho que tudo, que todo o processo acontecesse, para 

depois ele entrar e investir no negócio dele e produzir o peixe 

dele...” (B6). 

 

Alguns cooperados sentem dificuldades em se sentir parte de grupo e 

assim avançar para uma nova forma de produzir e comercializar, o que interfere 

na forma da administração da cooperativa. Essa falta de compreensão e de luta 

em conjunto faz com que os cooperados desistam de participar quando as 

dificuldades se manifestam. Conforme relatado por B4, “... não sabe trabalhar 

em grupo, não sabe...” e B1; “... a gente, quando não tem noção da cooperativa 

[...] você como um cooperado, você pensa totalmente diferente, ‘né’, você pensa 

no coletivo, [...] porque o cara que quer ser individual, ele não entra em 

cooperativa, ‘né’? ...”. 

O ápice no número de cooperados atingiu 36, um número que pode ser 

considerado pequeno, tornando o processo mais difícil, uma vez que 

sobrecarregava os participantes. No entanto, mesmo com todos os percalços 

enfrentados, os sócios enfatizam a alegria em participar ou ter participado desse 

projeto; “... a gente tinha [...] como era pouco cooperado, era acho que ‘uns’ 27 

‘uns’ 30 [...] então assim, ela foi o essencial, foi essencial ter esse grupo, ter essa 

união para poder desenvolver” (B2); “... não funcionou de fato mesmo, mas só a 
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amizade que a gente teve ali... valeu ‘né’. A amizade e a convivência com os 

cooperados foi muito bom...” (B2). 

Questionados se voltariam a se associar, todos disseram que sim e que 

ouvem falar de outras cooperativas que estão se desenvolvendo. Os que não 

chegaram a iniciar a produção dizem que gostariam de produzir, mas que para 

que isso ocorra é necessário ter linhas de crédito para que a cooperativa seja 

forte e o produtor possa manter sua produção; “...mas eu acabei não fazendo a 

minha lâmina d’água ali, mas o meu projeto tá aprovado na Sema, tudo certinho, 

e eu vou fazer. ‘Tô’ extremamente animado em fazer...“ (B7). 

 Em se tratando da complexidade do mercado de trabalho diante do atual 

processo de globalização, o cooperativismo pode trazer enormes ganhos ao 

processo de trabalho. Isso decorre da possibilidade do trabalhador se unir e 

conseguir competir em condições de igualdade com os grandes produtores. 

Como como exemplo, Vicente (2012) cita que a Copacol, com sede em 

Cafelândia, é um exemplo de cooperativa que se transformou num grande 

empreendimento. Constituiu-se na primeira empresa do setor agroindustrial do 

país a assumir o compromisso com a ONU no ano de 2004, para contribuir com 

os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. 

 O processo do cooperativismo irá funcionar adequadamente se os 

cooperados se mantiverem unidos, inteirados e fortalecidos, para que as 

cooperativas se reestruturem e se expandam de fato. Assim, possibilitará uma 

produção satisfatória que gere a sustentabilidade do associado, potencialize o 

desenvolvimento da cooperativa, aumente sua atuação no mercado e atinja 

seus objetivos iniciais. 

Além destes pontos, outra conclusão a que se chega é que existe um 

desacerto da cooperativa com outro fator preponderante, não tão visível e 

perceptível. A presença dos bancos e a impossibilidade de pagar os juros por 

falta de mercado para os produtos foi captada como um fato real. Não captaram, 

porém, o essencial que fundamenta a presença dos bancos entre os cooperados. 

Não demonstraram e não poderiam demonstrar o que é imperceptível ao senso 

comum. Bauman (2010, p. 14) avisa: 

“O que nenhuma publicidade declarava abertamente, 

deixando a verdade a cargo das mais sinistras premonições 

dos devedores, era que os bancos credores realmente não 
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queriam que seus devedores pagassem suas dívidas. Se 

eles pagassem com diligência os seus débitos, não seriam 

mais devedores. E são justamente os débitos (os juros 

cobrados mensalmente) que os credores modernos e 

benevolentes (além de muito engenhosos) resolveram e 

conseguiram transformar na principal fonte de lucros 

constantes”. 

 

Uma cooperativa de produção tem enormes dificuldades para desenvolver 

financiamentos aos produtores de leite e tecnologias e maquinários. Se verificar-

se as cooperativas nos assentamentos, observa-se a dificuldade de capitalizar-

se ao mínimo, mesmo tendo elas parcial proteção do Estado quando à colocação 

dos produtos. A cooperativa de compras e vendas, proposta por Singer (2001), 

requer industrialização e comercialização dos produtos, projetos de 

financiamento e aluguel de máquinas agrícolas. 

A instituição da Lei n. 4.595, de 31 de dezembro de 1964, apesar de várias 

modificações no decreto-lei, a base permanece até hoje,  

Porque dispôs as cooperativas unidas às instituições 

financeiras. Ao Banco Central foram outorgados poderes 

para gerenciar o funcionamento das cooperativas. As 

cooperativas prestamistas, de crédito ou singulares, criadas 

no começo do século 20, tiveram suas atividades creditórias 

fragilizadas pela Resolução n. 11/1965 do Banco Central. De 

acordo com as leis, foi criada a Organização das 

Cooperativas Brasileiras (OCB) em 2 de dezembro de 1969, 

durante o IV Congresso Brasileiro de Cooperativismo, que 

subsumiu o cooperativismo às políticas do Estado, interferiu 

e financiou a produção, a comercialização, a industrialização 

e a exportação dos produtos agrícolas (PERRONI e HOFF, 

2018, p. 343). 

 

Nas análises econômicas deve-se sempre entender a razão de ser do 

desenvolvimento econômico: ele se orienta pelas leis do modo de produção 
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capitalista e não pelos desejos e propósitos humanos. Em outros termos, as leis 

capitalistas não dependem da vontade ou do desejo humano. 

 

Conclusão 

As informações obtidas permitem concluir que as cooperativas avaliadas 

possuem processos similares e antagônicos. Com relação a estrutura de 

funcionamento, ambas demonstraram boa estruturação e aptidão para 

atenderem as necessidades da produção, possibilitando, assim, aos seus 

cooperados se auto reconhecerem como trabalhador inserido e incluídos no 

mercado de trabalho, resgatando a cidadania.  

Quanto ao conhecimento que os cooperados possuem sobre 

cooperativismo, é perceptível que pensam saber o que é, mas o antigo modelo 

de produção ainda está intrínseco em seus conhecimentos. Essa realidade, no 

primeiro momento, inviabiliza a plena participação na cooperativa, uma vez que 

não possuem a identidade conceitual e organizacional, não se sentem donos do 

negócio e delegam aos outros o poder de tomar decisões, que nem sempre são 

as mais acertadas para o coletivo.  

A administração exercida na COOPERNORTE parece ser uma das 

principais dificuldades encontradas pelos cooperados. As constantes 

desavenças entre os dois grupos que se formaram no ambiente, as decisões 

tomadas pelas gestões de forma unilateral, com falta de transparência, aliado ao 

desconhecimento de técnicas de controle financeiro pelos membros do conselho 

fiscal, provocam dificuldades de verificação, em relação a problemas 

relacionados as prestações de conta. 

Na COOPERARINOS, apesar dos problemas iniciais da administração, 

na obtenção das licenças e no desenvolvimento de ações para manter a mesma 

no mercado, as decisões eram tomadas em consonância com os cooperados e 

a prestação de contas era clara. Para suprir as dificuldades da administração e 

a informatização dos associados e funcionários, foram necessárias parcerias 

com órgão formadores, instituições públicas ou privadas. É necessário que 

instituições estejam presentes nos empreendimentos cooperativos e auxiliem no 

processo organizativo para que possam gerar resultados positivos. 

Um ponto convergente entre as duas cooperativas analisadas diz respeito 

às limitações econômicas e sociais para manutenção do negócio cooperativista. 
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Atender as necessidades contábeis e financeiras foi difícil para ambas. Nas 

questões contábeis, as empresas não fazem a contabilização dos 

empreendimentos e portanto, não conseguem obter e utilizar as informações que 

seriam imprescindíveis para seu desenvolvimento, dificultando a questão 

financeira. 

Do mesmo modo, as exigências ambientais interferiram de maneira 

significativa impedindo o crescimento das cooperativas, indicando a necessidade 

do planejamento anterior a abertura da cooperativa e sua regulamentação legal, 

a fim de evitar maiores perdas, posteriormente.  

Concomitante a isso, surge a dificuldade de obtenção de financiamentos 

e créditos bancários, ocasionado pelo desconhecimento de linhas de crédito 

existente ou mesmo devido a dificuldades de regularização das cooperativas ou 

das propriedades dos produtores. Como forma de aumentar disponibilidade de 

crédito para as cooperativas, é necessário reduzir a burocracia e facilitar o 

acesso dos cooperados a linhas de crédito existentes. Porém isso somente será 

possível se as cooperativas possuírem um sistema de prestação de contas 

adequado, realizado de maneira profissional.  

Na questão social é necessário um maior investimento por parte das 

cooperativas em ações sociais que satisfaçam as necessidades dos cooperados 

e promovam a integração e o desenvolvimento dos agentes. Em relação aos 

fatores motivacionais para a entrada e saída de cooperados, ficou claro que a 

não obtenção da vantagem financeira foi o principal motivo para a saída dos 

sócios. 

A educação e o esclarecimento sobre o que é o cooperativismo são 

importantes para que haja a construção de uma consciência cooperativista, 

propiciando uma maior interação entre cooperativa e cooperado. Essa interação 

fará com que percebam que este sistema pode ser uma alternativa para o 

desenvolvimento econômico e social não individual, mas coletivo. 
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7. Conclusão Geral 

As informações obtidas permitem concluir que as cooperativas avaliadas 

possuem processos similares e antagônicos. Com relação a estrutura de 

funcionamento, ambas demonstraram boa estruturação e aptidão para 

atenderem as necessidades da produção, possibilitando, assim, aos seus 

cooperados se auto reconhecerem como trabalhador inserido e incluídos no 

mercado de trabalho, resgatando a cidadania. 

Quanto ao conhecimento que os cooperados possuem sobre 

cooperativismo, é perceptível que pensam saber o que é, mas o antigo modelo 

de produção ainda está intrínseco em seus conhecimentos. Essa realidade, no 

primeiro momento, inviabiliza a plena participação na cooperativa, uma vez que 

não possuem a identidade conceitual e organizacional, não se sentem donos do 

negócio e delegam aos outros o poder de tomar decisões, que nem sempre são 

as mais acertadas para o coletivo. 

A administração exercida na COOPERNORTE parece ser uma das 

principais dificuldades encontradas pelos cooperados. As constantes 

desavenças entre os dois grupos que se formaram no ambiente, as decisões 

tomadas pelas gestões de forma unilateral, com falta de transparência, aliado ao 

desconhecimento de técnicas de controle financeiro pelos membros do conselho 

fiscal, provocam dificuldades de verificação, em relação a problemas 

relacionados as prestações de conta. 

Na COOPERARINOS, apesar dos problemas iniciais da administração, 

na obtenção das licenças e no desenvolvimento de ações para manter a mesma 

no mercado, as decisões eram tomadas em consonância com os cooperados e 

a prestação de contas era clara. Para suprir as dificuldades da administração e 

a informatização dos associados e funcionários, foram necessárias parcerias 

com órgão formadores, instituições públicas ou privadas. É necessário que 

instituições estejam presentes nos empreendimentos cooperativos e auxiliem no 

processo organizativo para que possam gerar resultados positivos. 

Um ponto convergente entre as duas cooperativas analisadas diz respeito 

às limitações econômicas e sociais para manutenção do negócio cooperativista. 

Atender as necessidades contábeis e financeiras foi difícil para ambas. Nas 

questões contábeis, as empresas não fazem a contabilização dos 

empreendimentos e portanto, não conseguem obter e utilizar as informações que 
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seriam imprescindíveis para seu desenvolvimento, dificultando a questão 

financeira. 

Do mesmo modo, as exigências ambientais interferiram de maneira 

significativa impedindo o crescimento das cooperativas, indicando a necessidade 

do planejamento anterior a abertura da cooperativa e sua regulamentação legal, 

a fim de evitar maiores perdas, posteriormente. 

Concomitante a isso, surge a dificuldade de obtenção de financiamentos 

e créditos bancários, ocasionado pelo desconhecimento de linhas de crédito 

existente ou mesmo devido a dificuldades de regularização das cooperativas ou 

das propriedades dos produtores. Como forma de aumentar disponibilidade de 

crédito para as cooperativas, é necessário reduzir a burocracia e facilitar o 

acesso dos cooperados a linhas de credito existentes. Porém isso somente será 

possível se as cooperativas possuírem um sistema de prestação de contas 

adequado, realizado de maneira profissional. 

Na questão social é necessário um maior investimento por parte das 

cooperativas em ações sociais que satisfaçam as necessidades dos cooperados 

e promovam a integração e o desenvolvimento dos agentes. Em relação 

aos fatores motivacionais para a entrada e saída de cooperados, ficou claro que 

a não obtenção da vantagem financeira foi o principal motivo para a saída dos 

sócios. 

A educação e o esclarecimento sobre o que é o cooperativismo são 

importantes para que haja a construção de uma consciência cooperativista, 

propiciando uma maior interação entre cooperativa e cooperado. Essa interação 

fará com que percebam que este sistema pode ser uma alternativa para o 

desenvolvimento econômico e social não individual, mas coletivo. 


