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RESUMO 
 
Este trabalho de Conclusão de Curso de Mestrado é um estudo de caso em que se 
analisa a viabilidade da implementação de uma cooperativa para transformar a 
Lapinha e Serra do Cipó em uma região tradicional na fabricação de doces 
artesanais. A discussão sobre a importância e o papel da agricultura familiar, 
cooperativismo e sustentabilidade ambiental no desenvolvimento brasileiro ganhou 
força nos últimos anos, impulsionada pelo debate sobre desenvolvimento sustentável, 
geração de emprego e renda, segurança alimentar e desenvolvimento local. A 
agricultura familiar tem alçado importância no cenário nacional, tanto por ser 
responsável pelo abastecimento interno, como por reduzir o êxodo rural, evitando 
assim o crescimento desordenado das cidades. Os estabelecimentos familiares 
respondem por uma grande porcentagem do total produzido, detendo apenas uma 
pequena da área agrícola destinada a sua produtividade. Nessa linha, é fundamental 
que o pequeno agricultor disponha de ferramentas que lhe permitam continuar sua 
produção, fazendo desta, sua fonte de renda, modernizando o processo produtivo, 
valorizando tanto o produtor como sua família, especialmente para a abertura de 
oportunidades de trabalho, gerando emprego, fixando o mesmo no campo e 
aumentando a renda familiar e contribuindo para a não ocorrência do inchaço das 
grandes cidades. O cooperativismo é o segmento de maior importância econômica e 
social do meio rural, com grande potencial de fortalecimento e crescimento.  Por seu 
turno, a agricultura familiar é um setor estratégico para a manutenção e recuperação 
do emprego, para redistribuição da renda, para a garantia da soberania alimentar do 
país e para a construção do desenvolvimento sustentável. Entendeu-se de suma 
importância a análise da viabilidade da implementação de um projeto para transformar 
a Lapinha e Serra do Cipó em uma região tradicional na fabricação de doces 
artesanais. Neste aspecto, o desenvolvimento sustentável opõe-se ao modelo de 
desenvolvimento dominante, que promove a fusão das empresas, a concentração do 
capital e da renda, o aumento da desigualdade social, a segregação urbana, a 
exclusão social e a degradação do meio ambiente. Conclui-se pelo trabalho efetivado, 
que as iniciativas de desenvolvimento local devem partir de uma reflexão de grupo de 
conjunto e sob uma perspectiva de colaboração assumindo o cooperativismo como 
sistema propiciador de desenvolvimento regional sustentável. Por isso, a 
implementação do projeto da cooperativa transformar a Lapinha e Serra do Cipó em 
uma região tradicional na fabricação de doces artesanais, mostrou-se perfeitamente 
viável e promissora, atendendo plenamente aos objetivos e metas propostos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Cooperativismo. Agricultura familiar. Emancipação ético 

política. 

 

 



 

ABSTRACT 
 

 
This work of Master Completion of course is a case study that examines the feasibility 
of implementing a project to transform Lapinha and Serra do Cipo in a traditional area 
in the manufacture of artisan sweets. The discussion about the importance and the 
role of family farms, cooperatives and environmental sustainability in the Brazilian 
development gained momentum in recent years, driven by the debate on sustainable 
development, generating jobs and income, food security and local development. 
Family farming has elevation importance on the national scene, both for being 
responsible for domestic supplies, such as reducing the rural exodus, thus avoiding 
the overcrowded cities. The family farms account for a large percentage of total 
production, holding only a small agricultural area for your productivity. Along these 
lines, it is critical that the small farmer has the tools to continue their production, 
making this, their source of income, modernizing the production process, enhancing 
both the producer and his family, especially to open job opportunities, generating job, 
securing the same in the field and increasing household income and contributing to the 
non-occurrence of swelling of big cities. The cooperative is the segment with the 
greatest economic and social importance of rural areas, with great potential for 
strengthening and growth. In turn, family farming is a strategic sector for the 
maintenance and recovery of employment, income redistribution, to guarantee food 
sovereignty of the country and the construction of sustainable development. It was 
considered very important to analyze the feasibility of implementing a project to 
transform Lapinha and Serra do Cipo in a traditional area in the manufacture of artisan 
sweets. In this respect, sustainable development is opposed to the dominant model of 
development, which promotes the merger of the companies, the concentration of 
capital and income, increasing social inequality, urban segregation, social exclusion 
and environmental degradation. The conclusion is effected by the work that local 
development initiatives must come from a series of focus group and under a 
collaboration perspective assuming cooperativism as enabler system of sustainable 
regional development. Therefore, the implementation of cooperative project to 
transform Lapinha and Serra do Cipo in a traditional area in the manufacture of artisan 
sweets, proved perfectly feasible and promising, fully meeting the goals and targets 
contained. 
 
KEYWORDS: Cooperative. Family farming. Ethical political emancipation. 
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  CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO 
 
            

Diante de uma realidade complexa e cada vez mais dinâmica, tem-se 

discutido consideravelmente sobre o desenvolvimento em bases sustentáveis, o qual 

integra basicamente três dimensões principais, sendo estas, a econômica, social e 

ambiental.  

Esse debate tem origem nas constatações de que o modelo hegemônico de 

desenvolvimento da era industrial entra em crise tanto pelas desigualdades sociais e 

entre regiões e países, como pelos danos ambientais.  

A sociedade atual reflete as consequências de um processo de 

transformações aceleradas, estas por sua vez, resultantes da modernização ocorrida 

nos últimos séculos.  

Tais consequências referem-se justamente ao potencial destrutivo, criado a 

partir das inovações tecnológicas, em relação ao meio ambiente e também aos 

conflitos emergentes relacionados às questões sociais e econômicas.  

Frente a isso, entende-se que as organizações, as políticas públicas (Estado), 

são meios fomentadores do desenvolvimento da sociedade em suas diversas formas 

de produção, podendo estas, corroborar com o modelo econômico vigente 

(produtivista) ou gerar alternativas que apontem para um desenvolvimento que não 

vise exclusivamente a lucratividade e crescimento econômico. 

O desenvolvimento regional sustentável pode ser garantido e facilitado por 

meio da divulgação e proliferação do cooperativismo sob a perspectiva de um 

sistema econômico capaz de corrigir as distorções impostas pelo sistema capitalista 

no mercado econômico.  

O capitalismo se afigura como um sistema econômico extremamente 

excludente e incapaz de resolver os problemas de desigualdades sociais e 

econômicas, além de se mostrar ineficaz no estabelecimento efetivo do 

desenvolvimento sustentável.  

Já o desenvolvimento sustentável opõe-se ao modelo de desenvolvimento 

dominante, que promove a fusão das empresas, a concentração do capital e da 

renda, o aumento da desigualdade social, a segregação urbana, a exclusão social e 

a degradação do meio ambiente.  
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A mudança de escala das experiências regionais inovadoras, que se criam no 

âmbito regional para políticas com impacto nacional, necessita de ações que 

favoreçam e estimulem as iniciativas de desenvolvimento local.  

Dessa forma, uma das bases para o desenvolvimento regional sustentável 

pode estar na tarefa de se assumir o cooperativismo como sistema promotor e 

articulador de desenvolvimento regional sustentável. 

             

1.1 OBJETIVOS 
 

1.1.2 Objetivo Geral 
 

Reiterar que o cooperativismo é extremamente importante para o 

desenvolvimento local e os valores ético políticos da sustentabilidade 

socioeconômica e cultural de pequenas comunidades rurais, por meio de projetos de 

sustentabilidade. 

 
1.1.3 Objetivos Específicos 
 

 Investigar como o cooperativismo, propicia a equalização de oportunidades 

socioeconômicas e culturais. 

 Estudar a implementação de estratégias que assegurem um desenvolvimento 

ecologicamente sustentável. 

 Planejar um projeto para transformar a Lapinha e Serra do Cipó em uma 

região tradicional na fabricação de doces artesanais. 

 

1.2 PROBLEMA 

 

Quais seriam os caminhos mais seguros a serem palmilhados para garantir o 

desenvolvimento sócio econômico e cultural de uma região a partir da criação de 

cooperativas de produtores rurais e desenvolvimento de um projeto para transformar 

a Lapinha e Serra do Cipó em uma região tradicional na fabricação de doces 

artesanais? 

 



 

 

11 

 

 

1.3 HIPÓTESE 

 

O cooperativismo precisa ser mais explorado regionalmente, na busca de se 

não erradicar, pelo menos reduzir o impacto produzido pelas desigualdades sociais e 

econômicas, além de garantir que o desenvolvimento ocorra de fato. Um projeto que 

vise transformar a Lapinha e Serra do Cipó em uma região tradicional na fabricação 

de doces artesanais contribui de forma importante para a geração de renda e 

emprego e para a emancipação ético política dos cooperados. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

 Lapinha da Serra é um vilarejo que pertence ao município de Santana do 

Riacho, MG, com prefeitura em Santana do Riacho e filial em cardeal Mota (Serra do 

Cipó), sendo que a comarca fica localizada em Jaboticatubas.  

O Bioma Cerrado, que constitui a região onde o estudo em questão está 

inserido, no vilarejo de Lapinha da Serra, município de Santana do Riacho,                                    

está inserido na Apa morro da Pedreira, entorno do Parque Nacional da Serra do 

Cipó. 

Com uma área de 588.384 quilômetros quadrados, cerca de 7% de todo o 

território nacional, o Estado de Minas Gerais) apresenta um relevo  acidentado, em 

que se destacam as serras da Mantiqueira e do Espinhaço. 

As altitudes variam de, aproximadamente, 80 a 2.890 metros, no pico da 

Bandeira, divisa com o Estado do Espírito Santo, Minas Gerais, possuindo um dos 

maiores potenciais hídricos do país, com cinco grandes bacias (São Francisco, Rio 

Grande, Rio Paranaíba, Rio Doce e Rio Jequitinhonha) drenando cerca de 90% de 

sua área, enquanto outras bacias menores respondem pelos 10% restantes. 

A diversidade de seu relevo, os recursos hídricos, além das características do 

solo, garantem paisagens diferenciadas, com ambientes específicos. Associado ao 

relevo e aos recursos hídricos, o clima contribui  para a ocorrência de uma rica 

cobertura vegetal, que pode ser dividida em três  biomas: O Cerrado: é o que cobre 

a maior parte do Estado (60%), Mata Atlântica (32%) e Caatinga (8%), cujas 

formações respondem pela diversidade de suas paisagens. 
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Como consequência, a flora é fértil em tipologias (ALMEIDA, 1987, p. 43) “que 

se apresentam em grandes áreas, com suas fisionomias particulares. Todos esses 

fatores também resultam numa fauna igualmente diversificada”.  

O Cerrado “é o bioma que ocupa a maior parte do Estado. Ocorre em regiões 

de estação seca, assim definida pela duração de aproximadamente  de quatro a 

cinco meses de estiagem”. Recobre parte do chamado Triângulo Mineiro e 

praticamente toda a faixa que se estende do centro ao noroeste do Estado, com 

todas as suas fisionomias, de Cerrado propriamente dito a cerradões e campos 

rupestres. Trata-se de um bioma com uma flora altamente rica, na qual há a 

predominância de espécies lenhosas de várias famílias, como o Pequi (Caryocar 

brasiliense), o Murici (Byrsonima spp.)o Jatobá (Hymenaea spp.) a Sapucaia 

(Bowdichia sp.,Pterodonsp.), entre outras. (ALMEIDA, 1987, p. 43-44) 

 O Cerrado ‘bioma que ocupa uma área de mais de 2 milhões de quilômetros 

quadrados  no território brasileiro, sendo que 80% desta área localiza-se nos 

Estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins, 

além do Distrito Federal (FERRI, 1961. p 189-89). 

O aparecimento das formações  vegetais do Cerrado é explicado 

primeiramente pelas teorias pedológicas: em que a vegetação seria dependente de 

aspectos  e geológicos, como deficiências  minerais, saturação do solo por 

elementos tais como a bauxita, alumínio, diferenças de drenagens e profundidades 

do solo. 

Segundo pelas teorias climáticas pelas quais a vegetação seria o resultado do 

clima, principalmente em função da limitação sazonal de água no período seco. 

Terceiro pelas teorias bióticas, nas quais a vegetação seria o resultado da 

ação do homem, principalmente pelo uso frequente de fogo, ou ainda resultantes da 

atividade de outros agentes da biota, como as formigas. (FERRI, 1961. p 191). 

Convém salientar que não se trata de uma cobertura vegetal uniforme, pois, 

no sentido amplo e geral, o Cerrado é um complexo vegetacional, onde pode-se 

encontrar desde formações campestres, passando gradualmente ou bruscamente, 

de uma para outra. 

Dentro do Cerrado tem-se Campo Limpo, Campo Sujo, Campo Cerrado, 

Cerrado propriamente dito, e o Cerradão (floresta mesófila, esclerofila), além das 

inclusões de mata ciliar ou de galeria, mata seca (floresta mesófila 

estacional),Veredas, Buritizais e Campos Rupestres(Campos pedregosos de 
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altitude).Na área de estudo, existem todas estas sub divisões do bioma Cerrado 

acima descritos (FERRI, 1961. p 191). 

Do interior do Brasil aos limites dos demais biomas, a área do Cerrado 

compreende segundo Almaida (1987, p. 43) 2.036.448 km² (IBGE, 2004), 

abrangendo os estados de Minas Gerais, Bahia, Goiás, Tocantins, Piauí, Maranhão, 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e Rondônia e o Distrito 

Federal. Esta extensão representa 22% do território brasileiro (Barbosa 2008). 

Percorre a distância do norte ao sudeste, entre os biomas da Amazônia, Caatinga, 

Mata Atlântica e Pantanal. 

O Cerrado é responsável por 5% da biodiversidade do planeta e é uma das 

savanas mais ricas do mundo, mas é também um dos biomas mais ameaçados. 

Possui apenas 7,5% de sua área protegida por unidades de conservação. “O total 

acumulado de desmatamento no Cerrado em 2002 era aproximadamente de 80 

milhões de hectares. 54 milhões de hectares são ocupados por pastagens cultivadas 

e 21,56 milhões de hectares por culturas agrícola” (BARBOSA, 2008, p. 78-79). 

Apresenta duas estações bem marcadas: inverno seco e verão chuvoso. 

Possui solo de savana tropical - deficiente em nutrientes, mas rico em ferro e 

alumínio. O que favorece a coloração vermelha amarelada, arenoso, permeável e 

com baixa fertilidade natural. A superfície tem pouca capacidade de absorver água, 

mas abrigam grandes bacias hidrográficas, as três das maiores bacias hidrográficas 

da América do Sul (Tocantins-Araguaia, São Francisco e Prata), conforme OIKOS - 

Pesquisas Aplicadas (apud BARBOSA, 2008, p. 79). 

De acordo com Almeida (1987, p. 75)  “o uso sustentável da biodiversidade do 

Cerrado é realidade para comunidades tradicionais, servindo como geração de 

renda, segurança alimentar e qualidade de vida à população regional”. Sua 

aplicação está na utilização de plantas medicinais, frutas nativas, criação de 

abelhas, manejo de animais silvestres, ecoturismo, condimentos, artesanato e etc. 

Resguarda uma vegetação normalmente baixa, com plantas esparsas de 

aparência seca, entre arbustos esparsos e gramíneos, e o cerradão, um tipo mais 

denso de vegetação, de formação florestal. O bioma guarda outras surpresas, a 

beleza dos chapadões, relevo característico da região central do Brasil. (FERREIRA, 

et. al., 2007, p. 35). 

Ribeiro (2005, p. 48) relata que os fatores temporais e espaciais são 

responsáveis pela ocorrência das formações florestais no Cerrado. Referindo-se ao 
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primeiro fator, “alterações climáticas e geomorfológica ao longo do tempo geológico, 

levaram às expansões e retrações das florestas úmidas e secas”. “[...] As florestas 

úmidas se expandiram nas interglaciações (temperaturas mais altas e úmidas) e 

retraíram-se nas glaciações (frio e seco) do Quaternário, ocorrendo o inverso com as 

florestas secas”  

Sítios úmidos, como os cursos de rios, permitiram a permanência de alguns 

remanescentes de florestas úmidas entre as florestas secas. Quanto ao segundo 

fator, “em escala espacial as formações florestais são influenciadas por variações 

locais hidrográficas, topográficas, de profundidade do lençol freático e fertilidade e 

profundidade dos solos” (RIBEIRO, 2005, p. 48). 

O Cerrado é, portanto, de acordo com Ferreira (2007, p.14) “um mosaico 

vegetacional com características distintas, que se conecta com quase todos os 

outros biomas do Brasil, constituindo área de transição entre eles e representando 

um ponto de equilíbrio entre as paisagens brasileiras.  

Fatores abióticos (químicos e físicos) como o clima, frequência de queimadas, 

profundidade do lençol freático e outros, proporcionam uma vegetação diferenciada 

dos outros biomas, que possibilita essa heterogeneidade fisionômica e riqueza de 

espécies. (RIBEIRO, 2005, p. 52). 

De acordo com Ribeiro, (2005), estima-se que o Cerrado “seja composto por 

935 aves, 298 mamíferos e 268 répteis. Calcula-se que sua flora possa alcançar de 

4 a 10 mil espécies de plantas vasculares. Como possui importantes recursos 

hídricos, sua relevância aumenta”. (RIBEIRO, 2005, p. 52). 

Embora tenha sido excluído da Constituição Federal de 1988 como patrimônio 

nacional, no capítulo sobre o meio ambiente (Art. 24, Título VIII, Capítulo VI, § 4º), 

pela sua relevância ecológica, esse ecossistema é considerado como hotspot1 para 

a conservação da biodiversidade mundial (apud CARVALHO, 2007, p.46)  

Essa heterogeneidade fisionômica e alta biodiversidade são evidenciadas na 

rica quantidade de uso e manejo do Cerrado pelas populações humanas que o 

habitaram historicamente.  

De acordo com Ribeiro (2005, p. 54), os recursos utilizados incluem “caça, 

pesca, madeira, óleos, fibras, plantas medicinais, frutos nativos, formando um 

                                                           
1 Hotspot é um termo usado para designar toda área prioritária para conservação, isto é, de alta 
biodiversidade e ameaçada no mais alto grau. 
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complexo cultural cujas origens remontam há mais de doze mil anos e chegam até a 

atualidade”. 

Inúmeras populações vivem no Cerrado hoje, e sobrevivem dos seus recursos 

naturais, utilizando-os de forma sustentável. “Os insumos do Cerrado são utilizados 

como geração de renda, segurança alimentar e qualidade de vida para as 

comunidades”. [...] Essas comunidades fazem parte do patrimônio histórico e cultural 

brasileiro e detêm um amplo conhecimento tradicional da 

biodiversidade” (CARVALHO, 2005 apud SARAIVA & SAWYER, 2007, p. 12). 

A devastação do Cerrado também ameaça a oferta de recursos hídricos do 

país. Considerado ―a caixa dá água do Brasil, o bioma concentra as nascentes das 

bacias hidrográficas Rio Cipó, Rio das Velhas, Rio São Francisco, Rio Araguaia, Rio 

Tocantins, Rio Paraná e Rio Paraguai (RIBEIRO, 2005, p. 58). 

O desmatamento recente no Cerrado está concentrado no oeste da Bahia, na 

divisa com Goiás e com Tocantins, e no norte de Mato Grosso e de Minas Gerais. As 

áreas coincidem com as regiões produtoras de grãos e de carvão.  

Os principais fatores do desmatamento, em todo o bioma, estão na expansão 

das lavouras de cana de açúcar e de soja, além da produção de carvão e das 

queimadas (naturais ou provocadas). (RIBEIRO, 2005, p. 58). 

Carvalho (2005, p. 49), complementa afirmando que a pecuária também tem 

contribuído para a destruição do Cerrado, principalmente por causa do modelo de 

produção extensivo, “que chega a destinar mais de um hectare para cada boi, o que 

exige reflorestamento, reintroduzindo espécies frutíferas”, algumas já extintas nesta 

região estudada. 

As populações tradicionais do Cerrado além das comunidades indígenas 

incluem também os povos negros ou miscigenados que, por muito tempo, ficaram 

em relativo isolamento nas áreas deste bioma. Estes aprenderam a retirar do 

Cerrado recursos para alimentação, utensílios e artesanato. São os quilombolas, 

geraizeiros, vazanteiros, sertanejos, ribeirinhos. O Ministério do Meio Ambiente 

reconhece que estas comunidades aproveitam os recursos do bioma geralmente de 

forma racional, equilibrada e sem prejudicar significativamente os ecossistemas 

(MMA, 2004, p. 21).  

Lapinha da Serra é formada por quilombolas, fugidos das Extrações inglesas 

de Curralinho no final do Ciclo do Ouro e Diamantes. A questão das populações 

tradicionais exige uma revisão, a fim de precisar a acepção que se deseja dar ao 
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termo, “pois sem um acordo comum sobre o conceito, o sentido das palavras, será 

quase impossível examinar a situação e a importância de tais populações”. (MMA, 

2004, p. 22). 

O novo conceito de populações tradicionais é resultante da preocupação que 

a humanidade passou a ter como o meio ambiente, nos últimos trinta anos.  

Conforme (SILVA, 2010, p. 34), a análise da destruição e da conservação dos 

recursos naturais, permitiu perceber a existência de populações capazes de utilizar e 

ao mesmo tempo conservar tais recursos, estes grupos humanos passaram a ser 

chamados de "Populações Tradicionais". 

A inserção dos povos tradicionais no contexto do meio ambiente passou a 

existir a partir da discussão sobre a presença de seres humanos nas Unidades de 

Conservação. Os países pioneiros na criação de Unidades de Conservação 

estabeleceram uma tradição de que dentro das mesmas não poderia haver a 

presença dos humanos.  

Porém, ainda conforme (SILVA, 2010, p. 38), a situação encontrada em 

países em desenvolvimento, como o Brasil, que apenas há poucos anos criaram 

suas áreas de preservação e conservação,” obrigou a examinar com maior 

profundidade a relação entre o homem e o meio ambiente”.  

Foi observado que realmente existem populações cuja ação é altamente 

benéfica para a conservação do meio ambiente. 

As populações tradicionais também devem tomar consciência de que o meio 

onde moram deve ser fiscalizado por eles próprios, uma vez que eles vivem de tais 

recursos naturais. 

 Olmos relata que: 

 

Os povos tradicionais têm um histórico impressionante de domesticação de 
plantas e animais que gerou o que são, efetivamente, novas espécies. Nas 
Américas, povos pré-colombianos criaram a abóbora, o milho, a batata, a 
mandioca, o feijão, a pupunha sem espinho, a quinua, a alpaca, a lhama, a 
cobaia e o cão pelado peruano. Todos são resultado de seleção artificial feita 
ao longo de milhares de anos, e tremendamente diferentes de seus ancestrais 
selvagens, as populações alijadas dos núcleos dinâmicos da economia 
nacional. Ao longo de toda a história do Brasil, adotaram o modelo da cultura 
rústica, refugiando-se nos espaços menos povoados, onde a terra e os 
recursos naturais ainda eram abundantes. Foi possibilitada sua sobrevivência e 
a reprodução desse modelo sociocultural de ocupação do espaço e exploração 
dos recursos naturais, com inúmeros variantes locais determinados pela 
especificidade ambiental e histórica das comunidades que neles persistem 
(OLMOS, 2009, p.11). 
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O grande problema são os vestígios que o ser humano deixa no meio 

ambiente, como também, algumas espécies que não toleram as atividades humanas 

e desaparecem.  

Portanto, é prudente que sejam efetivados investimentos, pesquisas e 

projetos, que contribuam na capacitação de comunidades tradicionais e moradores 

agroextrativistas, em regiões próximas a reservas e unidades de conservação, que é 

o caso deste trabalho, onde a comunidade em questão(Lapinha da Serra), está 

inserida na APA Morro da Pedreira, unidade de proteção do entorno do Parque 

Nacional da Serra do Cipó. (OLMOS, 2009, p. 43). 

Diante dos desafios impostos pela globalização e os avanços tecnológicos e 

científicos neste novo século, as cooperativas constituem uma estratégia para o 

desenvolvimento de pequenas regiões agrícolas, gerando empregos, assegurando a 

eco sustentabilidade e encorajando a permanências das famílias no campo, 

contribuindo sobremaneira para superar os efeitos deletérios do êxodo rural.  

Segundo Schneider (1999, p. 13), as cooperativas,” em nome do princípio da 

integração, buscam a concentração, sendo que no cooperativismo, tal concentração 

não representa a exclusão, como no modelo capitalista”. É uma concentração de 

“[...] associados produtores rurais, artesanais, poupadores, consumidores, 

prestadores de serviços, para uma melhor redistribuição da renda e das 

oportunidades”. 

Nascimento (2000, p. 9-10) complementa afirmando que  

 
as distorções do sistema capitalista estão baseadas em uma acumulação de 
capital que beneficia apenas uma pequena fatia da população, já o 
cooperativismo, em oposição, se apresenta como uma forma de reduzir os 
desequilíbrios presentes no sistema capitalista, constituindo-se em uma 
maneira eficaz de corrigir disfunções dos sistemas econômicos e a forma 
correta para que os indivíduos realizem, em grupo, objetivos econômicos 
que teriam dificuldades de alcançarem sozinhos. Sendo assim, a 
cooperação protege contra o domínio das grandes unidades capitalistas, 
além de garantir ou promover o desenvolvimento regional sustentável. 

 

É pela construção de redes que partam do âmbito local e evoluam para o 

regional, estadual, e nacional, que se conseguirá construir formas mais adequadas e 

autônomas de desenvolvimento.  

Neste sentido, é formando correntes de sinergia que lentamente, fluam passo 

a passo "de baixo para cima", "das bases para as cúpulas", "do pequeno em direção 
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ao grande" que se conseguirá construir um modelo econômico e de sociedade que 

seja mais identificado com as realidades e necessidades locais. (SCHNEIDER, 

1999, p. 25). 

Vale ressaltar que o capitalismo é marcado pelo individualismo, pois seu 

objetivo é a maximização do aspecto utilitário dos processos, supondo uma 

liberdade de intervenção no mundo econômico, proporcionando o aparecimento do 

liberalismo. 

Essas concepções econômicas” pretendiam conduzir a um bem estar geral, o 

que está fundamentalmente distante do real. O socialismo também não foi capaz de 

atingir os objetivos aos quais se propunha”, produzir acumulação e distribuição de 

renda de forma justa e equânime. Apesar dos insucessos dos sistemas socialistas e 

capitalistas, “o cooperativismo não deve se constituir em um sistema econômico 

alternativo e sim deve ser considerado como uma alternativa de correção das 

distorções presentes no mercado econômico”. (SCHNEIDER, 1999, p. 25). 

Segundo Franco (2002, p. 52), “o desenvolvimento local integrado e 

sustentável é um novo modo de promover o desenvolvimento que possibilita o 

surgimento de comunidades mais sustentáveis”, capazes, sem dúvida, de “suprir 

suas necessidades imediatas, descobrir ou despertar suas vocações locais e 

desenvolver suas potencialidades específicas”, além de fomentar o intercâmbio 

externo, aproveitando-se de suas vantagens locais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A história da agricultura brasileira se evidencia em todas as regiões do país, 

se afigurando como um setor de grande relevância econômica e social do meio rural, 

desvelando significativo potencial de crescimento.  

Neste sentido, a agricultura familiar é essencial para a geração e de renda, 

assegurando o desenvolvimento sustentável.  

Para Schuch  

 

a agricultura familiar é um setor estratégico para a manutenção e 
recuperação do emprego, para redistribuição da renda, para a garantia da 
soberania alimentar do país e para a construção do desenvolvimento 
sustentável. A geração de um emprego no campo, principalmente na 
agricultura familiar, representa custo bem mais baixo que a geração de um 
emprego nas atividades urbanas (apud MOURA, 2007, p. 48). 
 

 

Vale ressaltar que o setor agropecuário brasileiro é determinante para o 

desenvolvimento econômico do país, em razão de suas peculiaridades, as quais 

exercem visível influencia na viabilidade socioeconômica.  

De acordo com Ramos (2007 apud Rodrigues, 2009, p. 3) “a produção de 

bens agropecuários está muito mais sujeita a riscos do que as atividades tipicamente 

industriais”, a produção agropecuária tem um aspecto de sazonalidade, ou seja, [...] 

o fluxo de bens não é contínuo ao longo do ano” e existe “uma dispersão geográfica 

da produção”  

A partir da década de 1990, constata-se o avanço na agricultura familiar no 

Brasil, impulsionado pelas políticas públicas como o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar, conhecido como PRONAF, lançado em 1996 

pelo Decreto nº. 1.946, de 28/06/96, que visa apoiar os agricultores familiares, 

cabendo a coordenação do Programa ao Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA). 

O PRONAF tem como finalidade fortalecer a atividade do pequeno agricultor 

familiar, com vistas a integrá-lo à cadeia de agronegócios, “mediante o aumento de 

renda e, consequentemente, agregando valor ao produto e à propriedade” (BRASIL, 

1996, p. 16). 
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Para tanto, conta com a “modernização do sistema produtivo, valorização e 

profissionalização dos produtores e familiares, oferecendo linhas de financiamento 

rural adequadas à sua realidade”. (BRASIL, 1996, p. 16). 

De acordo com Mattei (2006, p. 34-35), o PRONAF, “embora sendo resultado 

de reivindicações dos sindicatos rurais e dos agricultores de pequenas propriedades 

também representa uma iniciativa do Governo Federal em estimular o 

desenvolvimento destes”, oportunizando a concessão de créditos “com taxas e 

prazos adequados e buscando promover a geração de trabalho e renda através do 

apoio a práticas que valorizem as potencialidades locais nas atividades rurais”. 

Mattei (2006, p. 34-35). 

Consequentemente, a sustentabilidade assume relevância no gerenciamento 

das empresas, utilizando-se de Metodologias como a “Produção Mais Limpa”, a 

“Emissão Zero” e o “Sistema de Gestão Ambiental” largamente utilizadas como parte 

das políticas das empresas e cooperativas com o objetivo de minimizar os impactos 

ambientais de seus processos produtivos (NUNES, 2007, p. 3). 

No que concerne ao papel da agricultura familiar no desenvolvimento do país 

nos últimos anos, acirra-se o debate sobre “desenvolvimento sustentável, geração 

de emprego e renda, segurança alimentar e desenvolvimento local; os conceitos e a 

importância relativa da agricultura familiar, produzindo diversas e ricas concepções, 

interpretações e propostas, “por iniciativa de entidades representativas dos 

pequenos agricultores, dos intelectuais que estudam a área rural e dos técnicos 

governamentais encarregados de elaborar as políticas para o setor rural brasileiro” 

(NUNES, 2007, p. 12). 

Ainda de acordo com Nunes (2007, p. 14-15) “A história da agricultura 

brasileira não eliminou a agricultura familiar, estando ainda presente em todas as 

regiões do país”, em virtude ser o segmento de “maior importância econômica e 

social do meio rural, com grande potencial de fortalecimento e crescimento”.  

Portanto, constata-se que a agricultura familiar contribui para a geração e 

manutenção do emprego, redistribuição da renda, e como forma valiosa de 

assegurar a soberania alimentar do país além de contribuir para o desenvolvimento 

sustentável (NUNES, 2007). 

Sob este aspecto, a geração de emprego nas áreas rurais deve estar atrelada 

a uma perspectiva de baixo custo, quando comparada às áreas urbanas, 

contribuindo para a redução do êxodo rural, no caso deste trabalho, em Lapinha da 
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Serra e adjacências, além de oportunizar  o trabalho da mulher e do adolescente, 

aumentando a renda das famílias envolvidas (NUNES, 2007). 

A partir do reflorestamento as áreas antes devastadas para as atividades 

pastoris, é necessário reintroduzir as espécies nativas de árvores frutíferas, e da 

agropecuária, reduzindo os impactos ambientais e promovendo a sustentabilidade  

 

2.1 O Capitalismo 
 

O capitalismo é marcado pelo individualismo, já que seu objetivo é a 

“maximização do aspecto utilitário dos processos, supondo uma liberdade de 

intervenção no mundo econômico, proporcionando o aparecimento do liberalismo”. 

Essas concepções econômicas pretendiam conduzir a um bem estar geral, o que 

está fundamentalmente distante do real (NASCIMENTO, 2000, p. 11). 

O socialismo também não foi capaz de atingir os objetivos aos quais se 

propunha, ou seja, produzir acumulação e distribuição de renda de forma justa e 

equânime (PETRAS, 1997).  

Muito embora “se conheçam os insucessos dos sistemas socialistas e 

capitalistas, o cooperativismo não deve se constituir em um sistema econômico 

alternativo e sim deve ser considerado como uma alternativa de correção das 

distorções presentes no mercado econômico” (PETRAS, 1997, p. 12). 

De acordo com Nascimento (2000, p. 23) as distorções do sistema capitalista 

estão baseadas “em uma acumulação de capital que beneficia apenas uma pequena 

fatia da população, já o cooperativismo, em oposição, se apresenta como uma forma 

de reduzir os desequilíbrios presentes no sistema capitalista”, constituindo-se em 

uma maneira eficaz “de corrigir disfunções dos sistemas econômicos e a forma 

correta para que os indivíduos realizem, em grupo, objetivos econômicos que teriam 

dificuldades de alcançarem sozinhos”.  

Sendo assim, a cooperação protege contra o domínio das grandes unidades 

capitalistas, além de garantir ou promover o desenvolvimento regional sustentável. 

Como enfatizam Marx e Engels (2007, p. 24). “[...] temos que examinar a 

história dos homens, pois quase toda a ideologia se reduz a uma concepção 

distorcida dessa história ou a uma abstração completa dela.”  
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O homem, enquanto ser social integrante da sociedade capitalista e como 

força produtiva do capitalismo, produz seu trabalho. “Ele é a força que move a 

sociedade, engendrando contradições e provocando novas reorganizações sociais”. 

(MARX; ENGELS, 2007, p. 27). 

Tal como os indivíduos manifestam suas vidas, assim eles são. O que eles 

são, coincide, portanto, com sua produção, tanto com o que produzem, como com o 

modo como produzem. O que os indivíduos são, portanto, depende das condições 

materiais de sua produção. (MARX; ENGELS, 2007). 

Portanto, a sociedade capitalista não é estática, está em constante 

movimento. Os períodos históricos mostram que existem modificações nas formas 

como os homens se organizam. Assim, a sociedade capitalista no Século XXI é 

diferente de como se manifestou em sua gênese. (MARX; ENGELS, 2007). 

Anteriormente ao capitalismo, o feudalismo era o modo de produção da 

Europa Ocidental, no período da História denominado de Idade Média (séculos V ao 

XV). Entre os séculos XIV e XV se dá a crise do feudalismo na Europa Ocidental. No 

período da História denominado de Idade Média (séculos V ao XV). Entre os séculos 

XIV e XV se dá a crise do feudalismo na Europa Ocidental. (MARX; ENGELS, 2007). 

Esse período crítico aponta a transição ao modo de produção capitalista, que 

consolida-se nos séculos XVIII e XIX. Diversas foram as razões que encaminharam 

a sociedade feudal para a crise, dando espaço a este novo modo de produção. 

Segundo Marx e Engels “a forma tradicional, feudal ou corporativa de 

funcionamento da indústria não permitia atender às necessidades crescentes, 

decorrentes do surgimento de novos mercados (2007, p. 18) 

Em seu lugar aparece a manufatura  

 

Gradativamente, vão sendo estabelecidas mudanças na forma de produção 
artesanal, estabelecendo bases para o processamento do modo de 
produção por meio da manufatura”, como a super exploração dos servos 
pelos nobres, a miséria, a crise demográfica, as revoltas urbanas e 
camponesas, peste negra, fome, mudanças climáticas, etc.. Tais fatos 
causaram consequências dramáticas na economia, como a desvalorização 
da moeda, a retração do consumo, a queda acentuada do comércio, 
assalariamento da mão-de-obra e ruína de muitos senhores. Essas 
articulações que ocorreram durante a transição do feudalismo para o 
capitalismo provocaram a chamada acumulação primitiva do capital, ou 
seja, deram origem ao capitalismo. Ao alterar a forma de os homens 
produzirem, havendo a necessidade de se reorganizarem socialmente, cria-
se uma crise no modo de os homens pensarem sobre si mesmos. (MARX; 
ENGELS, 2007, p. 9). 
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Os referidos autores afirmam que “[...] não é a consciência dos homens que 

determina a vida, mas a vida que determina a consciência”. (MARX; ENGELS, 2007, 

p. 37).  

Dessa forma, a existência dos homens começa a ter novas explicações, como 

comenta Figueira (2001, p. 12): 

 

Quando a sociedade feudal entra em crise, entra em crise a sua concepção 
religiosa, que faz a existência humana derivar da vontade divina [...]. A 
nobreza, a classe dominante de então, aquela que em outras épocas dizia 
como era a vida e como ela devia ser conquistada, não conseguia agora 
livrar-se das fantasias que toda classe decadente cria a respeito da 
existência real. Não podendo mais dirigir as forças sociais, pois estas já 
começam a tomar um rumo que contraria a sua existência como classe 
dominante, a aristocracia europeia repele a atividade produtiva como algo 
contrário à existência, confundindo, evidentemente, a sua existência com a 
existência geral de todos os indivíduos [...]  

 

Com a crise feudal inicia-se, nos séculos XIV ao XVII, a primeira fase do 

capitalismo, o capitalismo comercial, anterior à primeira Revolução Industrial. O 

sistema de produção “era baseado na manufatura, em que os trabalhadores 

produziam a mercadoria para um comerciante que fornecia a matéria-prima e as 

ferramentas e pagava um salário para os trabalhadores”. Dessa forma, instaurou-se 

um êxodo rural, o que provocou um crescimento das cidades. “[...] os mercados 

continuaram crescendo e as necessidades aumentando. [...] No lugar da manufatura 

surgiu a grande indústria moderna” (MARX; ENGELS, 2007, p. 9). 

 Nogueira (1993, p. 23) menciona que, na Inglaterra, no período que 

compreende o final do século XVIII e início do XIX, denominado de Primeira 

Revolução Industrial, com a indústria têxtil, a construção de ferrovias e a utilização 

da máquina a vapor, aumentou-se a exploração da mão-de-obra operária nas 

fábricas nascentes, com o emprego maciço de crianças e mulheres, além de um 

aumento abusivo na jornada de trabalho:”[...]  

Esse processo representa a transição da manufatura para outro modo de 

produção, a produção industrial moderna, que substitui destreza e habilidade pela 

precisão e rapidez das máquinas. Segundo Moraes, esse momento ficou marcado” 

“[...] pelas severas crises e superprodução, pânicos financeiros e pela disputa de 

grandes potências na corrida para dominar impérios neocoloniais. Suas primeiras 

décadas foram marcadas por guerras continentais e sucessivas revoluções.” 

(MORAES, 2001, p. 29). 
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Ao final do século XIX inicia-se a segunda fase da Revolução Industrial, tendo 

a eletricidade como força motriz e a utilização de gasolina e óleo diesel para a 

produção de energia (MORAES, 2001, p. 29). 

Os navios ganharam maior velocidade e houve abertura de espaço para a 

invenção do avião e do automóvel, com o modelo de produção taylorista e fordista. 

De acordo com Paulo Netto, esse período é de profundas mudanças na estrutura 

social, econômica e política: “[...] trata-se de um período histórico em que o 

capitalismo concorrencial sucede o capitalismo dos monopólios, articulando o 

fenômeno global [...] conhecido como estágio ‘imperialista’.” (PAULO NETTO, 2001, 

p. 19).  

Essas formas de o capital organizar-se e reorganizar-se em diferentes 

períodos históricos denomina-se contradição do capital ou capital em processo. 

Segundo Marx o capital é uma contradição em processo, pois: 

 

[...] por um lado, tende a reduzir a um mínimo o tempo de trabalho 
enquanto, por outro lado, coloca o tempo de trabalho como única medida e 
fonte da riqueza. Portanto, diminui o tempo de trabalho na forma de tempo 
de trabalho necessário, para aumentar na forma de trabalho excedente; 
coloca, portanto, cada vez mais, o trabalho excedente como condição – 
questão de vida e morte – do trabalho necessário. (MARX, 2004, p. 228). 

 

As contradições são características próprias da sociedade capitalista, sendo 

que as crises mostram essas contradições, o que possibilita ao capital estabelecer 

reorganizações.  

No século XIX, na segunda metade, o capitalismo se caracteriza por uma 

tendência monopolista. As médias e pequenas empresas dão lugar às grandes 

indústrias, pois há necessidades crescentes de capitais, associando-as cada vez 

mais aos bancos.  

Paulo Netto ressalta que “[...] a constituição da organização monopólica 

obedeceu à urgência de viabilizar um objetivo primário: o acréscimo dos lucros 

capitalistas através do controle dos mercados.” (PAULO NETTO, 2001, p. 20).  

Para Lênin “[...] a dificuldade de concorrência e a tendência para o monopólio 

nascem, exatamente, da grandeza das empresas”. (LÊNIN, 2004, p. 17).  

Assim, a concorrência transforma-se em monopólios, pois a livre concorrência 

proporciona a concentração de produção, que, quando atinge certo nível de 

desenvolvimento, gera o monopólio, em que empresas se organizam em cartéis e 
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trustes, com a intenção de adquirir facilidades e vantagens para escaparem da livre 

concorrência. 

Lênin menciona que, quando os cartéis tornam-se uma das bases da vida 

econômica, pode-se dizer que o capitalismo tornou-se imperialista. Portanto, os 

cartéis “[...] estabelecem entre si acordos sobre as condições de venda, as trocas, 

etc. Repartem os mercados entre si. Determinam a quantidade dos produtos a 

fabricar. Fixam os preços. Repartem os lucros entre as diversas empresas, etc.” 

(LÊNIN, 2004, p. 22).  

De acordo com Paulo Netto a principal finalidade das organizações 

monopólicas no capitalismo é favorecer que: 

 

[...] a) os preços das mercadorias e serviços produzidos pelos monopólios 
tendem a crescer progressivamente; b) as taxas de lucro tendem a ser mais 
altas nos setores monopolizados; c) a taxa de acumulação se eleva, 
acentuando a tendência descendente da taxa média de lucro e a tendência 
ao subconsumo; d) o investimento se concentra nos setores de maior 
concorrência, uma vez que a inversão nos monopolizados torna-se 
progressivamente mais difícil; e) cresce a tendência a economizar trabalho 
‘vivo’, com a introdução de novas tecnologias; f) os custos de venda sobem 
com um sistema de distribuição e apoio hipertrofiado – o que por outra 
parte, diminui os lucros adicionais dos monopólios e aumenta o contingente 
de consumidores improdutivos (contra restando, pois há tendência ao 
subconsumo). (PAULO NETTO, 2001, p. 20). 

 

De acordo com Lênin (2004, p. 23), o fato de a concorrência estar 

transformando-se em monopólio resulta em um grande progresso na “socialização 

integral da produção” e no domínio das inovações e aperfeiçoamento técnicos. O 

autor menciona que, na fase imperialista, “[...] a produção torna-se social, mas a 

apropriação continua privada”, com os meios de produção nas mãos dos 

monopolistas.  

Juntamente com a crise, o excedente de capitais nos monopólios implica na 

impossibilidade de investimento na própria produção, o que torna necessário 

encontrar outros mercados consumidores, outras áreas passíveis de investimento 

dos capitais excedentes, ou seja, exportar capitais.  

Bottomore menciona que “[...] o imperialismo era uma condição dos 

monopólios, que, por sua vez, eram as condições para a existência do capital 

financeiro. Mas este era em si mesmo a força motriz do imperialismo e uma das 

características que o definiam.” (BOTTOMORE, 2001, p. 48). 

Marx e Engels afirmam que: 
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A grande indústria criou o mercado mundial [...], [promovendo] [...] um 
desenvolvimento incomensurável do comércio, da navegação e das 
comunicações. Esse desenvolvimento, por sua vez, voltou a impulsionar a 
expansão da indústria. E na mesma medida em que a indústria, comércio, 
navegação e estradas de ferro se expandiam, desenvolvia-se a burguesia, 
os capitais se multiplicavam [...] (MARX; ENGELS, 2007, p. 10). 

 

O período denominado de capitalismo financeiro do século XX tem a 

característica de regular a economia pelo mercado internacional. Como, na fase 

monopolista, o capital foi se reorganizando e dando lugar ao desenvolvimento de um 

mercado mais internacional, o capital se estrutura dando ênfase no domínio sobre os 

outros continentes e do mercado internacional que está se estabelecendo.  

Marx e Engels mencionam: 

 

Pela exploração do mercado mundial, a burguesia imprime um caráter 
cosmopolita à produção e ao consumo em todos os países. [...] As 
indústrias nacionais são substituídas por novas indústrias, cuja introdução 
se tornou essencial para todas as nações civilizadas. Essas indústrias não 
utilizam mais matérias-primas locais, mas matérias primas provenientes das 
regiões mais distantes, e seus produtos não se destinam apenas ao 
mercado nacional, mas também a todos os cantos da terra. (MARX; 
ENGELS, 2007, p. 11). 

 

Pode-se afirmar que, atingidos certos limites históricos, os países/nações do 

mundo inteiro encontravam-se, direta ou indiretamente, sob o controle do mercado 

capitalista mundial. Todas as transformações que aconteceriam na estrutura e 

fisionomia destes países, a partir de então, seriam determinadas pelas leis e 

relações que constituíam o sistema capitalista de produção, sobressaltando-se o 

capital como a força das novas potências mundiais. Como citam Marx e Engels: 

 

[...] Com a rápida melhora dos instrumentos de produção e das 
comunicações, a burguesia logra integrar na civilização até os povos mais 
bárbaros. Os preços baratos de suas mercadorias são a artilharia pesada 
com a qual ela derruba todas as muralhas da China e faz capitular até os 
povos bárbaros mais hostis aos estrangeiros. Sob a ameaça da ruína, ela 
obriga todas as nações a adotarem o modo burguês de produção; força-as 
a introduzir a assim chamada civilização, quer dizer, a se tornar burguesas. 
Em suma, ela cria um mundo à sua imagem e semelhança [...] (MARX; 
ENGELS, 2007, p. 12). 

 

O capital sofre sua crise de superprodução no período entre guerras, a crise 

de 1929, que se iniciou nos Estados Unidos e atingiu todos os países. Diversas são 

as razões para explicar essa crise do sistema capitalista, de caráter contraditório, 
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pois a produção que tem como objetivo o lucro baseado na exploração do 

trabalhador e no trabalho assalariado gera a riqueza produtiva, a concentração de 

renda, no entanto, na crise estrutural, o consumo do mercado não acompanha o 

aumento da produção (MORAES, 2001, p. 78). 

De acordo com Moraes (2001, p. 75):  

 

como a capacidade de consumo do mercado não acompanha o ritmo de 
crescimento da produção, cada vez mais explosivo, em função do avanço 
das forças produtivas e do aumento da produtividade, chega-se a uma 
situação de superprodução e contração do mercado. Este quadro acaba por 
gerar uma queda da taxa e lucro do capitalista, na medida em que este se 
vê impossibilitado de vender suas mercadorias com o mesmo nível de 
lucratividade. Assim, há excesso de mercadorias, ao mesmo tempo em que 
seus preços despencam e, no entanto, não encontram compradores. 
 
 

Paralelamente, os preços dos produtos agrícolas e das matérias-primas 

diminuem drasticamente, empobrecendo fazendeiros e trabalhadores rurais, que não 

conseguem adquirir as mercadorias produzidas pela indústria. O desemprego é o 

passo seguinte, ampliando a recessão. Em linhas gerais, estes são os mecanismos 

que levaram o sistema capitalista, em 1929, à sua maior crise estrutural. 

De acordo com Moraes, a crise estrutural devido à superprodução em 1929, 

“[...] daria ainda mais autoridade às saídas reguladoras que vinham sendo 

formuladas por liberais reformistas, adeptos da intervenção estatal, desde o início do 

século.” (MORAES, 2001, p. 29).  

Naquele período a necessidade primordial era corrigir os desastrosos efeitos 

da superprodução. Ainda segundo Moraes, enquanto a Inglaterra continuava com o 

livre mercado, “outros países como Estados Unidos, Alemanha e Japão utilizaram o 

protecionismo, intervenção estatal, o apoio do poder público para implantar e 

fortalecer a indústria, o comércio, os transportes, o sistema bancário”. (MORAES, 

2001, p.32). 

Este período é caracterizado pelo papel positivo da doutrina Keynesiana, que 

tem como ênfase a interferência do Estado sob o manejamento macroeconômico 

para controlar a atividade econômica através de políticas monetárias: a taxa de juros 

e gastos públicos.  

No mesmo período, na América Latina, segundo Moraes (2001, p. 31) um 

papel similar coube a Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL) com o 
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Estado desenvolvimentista e nacional, sendo forma de integração política das 

massas operárias e populares.  

Neste sentido, o Estado populista torna-se o principal agente da 

industrialização na América Latina, na qual a burguesia industrial, ainda pouco 

expressiva, necessitará de um Estado intervencionista, forte e controlador das 

tensões sociais. 

Moraes menciona que, após o período da Segunda Guerra Mundial, pós-

1945, as companhias multinacionais “[...] espalhavam pelo mundo suas fábricas e 

investimentos e movimentavam gigantescos fundos financeiros envolvidos nesses 

processos – lucros a serem remetidos, royalties, patentes, transferências, 

empréstimos e aplicações.” (MORAES, 2001, p. 32).  

A crise de superprodução mundial, a partir de 1970, mostrou claramente uma 

nova dinâmica e configuração da acumulação e produção e acumulação do capital, 

a globalização da economia.  

Até aqui, ao abordar neste capítulo o contexto histórico da sociedade 

capitalista, desde a crise do feudalismo no século XIV até a chamada globalização 

da economia e capitalismo financeiro internacional no século XX, “a intenção foi 

mostrar que existem movimentações no modo de produção capitalista, que encontra, 

em sua própria contradição, o estímulo para novas reorganizações para manter a 

elevação do capital” (OTTOMORE, 1999, p. 4). 

Juntamente às questões econômicas, estão as doutrinas de pensamentos 

que acabam influenciando e determinando o modo de ser do mundo econômico e 

social. Neste contexto, especialmente duas doutrinas de pensamento foram 

importantes, o liberalismo e o neoliberalismo (ZURITA, 1994). 

Com a crise do feudalismo e com a consolidação do modo de produção 

capitalista, foi necessário um conjunto de fundamentos para colaborar com a 

manutenção do capitalismo na sociedade.  

Duas escolas de pensamento liberal econômico se fazem presentes neste 

contexto: A Escola Clássica, na Inglaterra e a Escola Fisiocrata, na França. A 

doutrina liberal teve sua origem na Inglaterra, contrapondo-se a outros países como 

Alemanha, Estados Unidos, Rússia e Japão, em que o Estado mantinha políticas 

protecionistas, sendo mantenedor do mercado. (PETRAS, 1997, p. 25). 

De maneira geral, segundo Moraes, o principal argumento do liberalismo é o 

destaque de que: “[...] a procura do lucro e a motivação do interesse próprio 
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estimulariam o empenho dos agentes, recompensariam a poupança, a abstinência 

presente, remunerando o investimento.” (MORAES, 2001, p. 7).  

Esse sistema de pensamento prega a necessidade de privatizar e 

desregulamentar as atividades econômicas, reduzindo os Estados a funções 

aparentemente bem delimitadas e simples.  

Essa forma de pensar, de acordo com Petras, “[...] ganhou adesões e 

floresceu durante a maior parte do século XIX, sucumbindo então, primeiramente 

com a eclosão da Primeira Guerra Mundial (1914) e posteriormente com o colapso 

do capitalismo durante a década de 1930.” (PETRAS, 1997, p. 56). 

Quando, na sociedade feudal, o modo de produção artesanal sofre suas 

contradições dando lugar para a instauração da manufatura, há uma mudança no 

modo de produzir, por meio do processo de divisão do trabalho.  

As atividades de produção na manufatura, regulamentadas primeiramente 

pelas corporações de ofício e posteriormente pelos monopólios e Estado Absolutista, 

são o foco de interesse da doutrina liberal, já que a ênfase é ir contra os estatutos e 

regimentos que controlavam as formas de produção.  

A burguesia se opunha à visão de mundo daquela época e a arbitrariedade do 

governo da nobreza feudal, que, neste momento, já estava em processo de 

desintegração.  

De acordo com Moraes (2001, p. 07): 

 

[...] a partir de então, uma série de idéias deixam de ser apenas intuições, 
reveladas aqui e ali. Elas começam a constituir um verdadeiro sistema de 
pensamento, um sistema que afirma, convictamente, que o mundo seria 
melhor – mais justo, racional, eficiente e produtivo – se nele reinasse, 
soberana, a livre iniciativa, se as atitudes econômicas dos indivíduos (e 
suas relações) não fossem limitadas por regulamentos e monopólios, 
estatais ou corporativos. (MORAES, 2001, p. 7). 

 

Dessa forma, percebe-se que a doutrina liberal prega e quer a necessidade 

de privatizar e desregulamentar as atividades econômicas daquele período, no qual 

a função do Estado seria, segundo Moraes apenas a “[...] manutenção da segurança 

interna e externa, a garantia dos contratos e a responsabilidade por serviços 

essenciais de utilidade pública” (MORAES, 2001, p. 46).  

É possível perceber que, do final do século XX até à atualidade, o 

neoliberalismo tem bastante semelhança com a doutrina liberal, no entanto, o 
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contexto histórico em que se estabelece é outro, sendo então um fenômeno diverso 

do liberalismo clássico. (PETRAS, 1997, p. 14-18). 

A diferenciação entre neoliberalismo e o liberalismo clássico é muito 

importante, já que os parâmetros econômicos são outros. 

 Moraes ressalta que os liberais clássicos combatiam a política do estado 

mercantilista e os regulamentos impostos pelas corporações de ofícios, “[...] o 

principal propósito dos neoliberais é a crítica e o desmantelamento do estado 

keynesiano, bem como das modernas corporações e dos sindicatos trabalhistas”. 

Quanto aos países subdesenvolvidos, os inimigos são o “Estado desenvolvimentista 

e a chamada democracia populista” (MORAES, 2001, p. 11-14). 

Petras (1997, p. 14-18) traça um paralelo de diferenças contextuais entre 

liberalismo e neoliberalismo. O autor salienta que o liberalismo combateu as 

restrições pré-capitalistas, através de suas doutrinas de livre comércio, enquanto o 

neoliberalismo combate o capitalismo sob influências do estado de bem-estar social. 

 Essas doutrinas defenderam a economia de exportação dos produtos 

considerados de “riqueza nacional”, porém o liberalismo recorria ao 

desaparecimento da agricultura comunitária camponesa, enquanto que o 

neoliberalismo prejudica as indústrias nacionais, públicas e privadas.  

De acordo com Petras (1997, p. 34), no liberalismo ocorria a abertura de 

mercados, “no neoliberalismo a ênfase não é mais no mercado local, mas no 

internacional”. Há também uma diferenciação na classe trabalhadora: “de 

camponeses a proletários no liberalismo; de trabalhador assalariado a autônomos e 

classe informal no neoliberalismo”.  

Conforme Petras (1997, p.11), o liberalismo ocorreu a formação da legislação 

trabalhista e previdência social, já o neoliberalismo prejudica o movimento trabalhista 

e impõe uma postura contra todo forma de manifestação e movimento social.  

Assim, os efeitos que essas duas doutrinas exercem sobre a economia do 

contexto que representam são diferentes, pois as relações sociais destes períodos 

são outras.  

Petras (1997, p. 17) menciona que: 

 

[...] a imposição política de um modelo econômico pré-industrial 
[neoliberalismo] sobre uma formação social avançada exerce efeitos 
aberrantes na economia e na sociedade, desarticulando os setores 
econômicos a as regiões interligadas e também marginaliza e [...] exclui as 
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classes produtivas [operários e fabricantes], fundamentais para o mercado 
nacional.  

 

Enfim, o Estado e os sindicatos, no cenário neoliberal, são responsabilizados 

pela crise econômica, pois esta visão considera que eles impossibilitam que suas 

propostas tenham sucesso. O sistema estatal é visto como improdutivo, devendo 

repassar para o privado suas competências (PETRAS, 1997).  

É a lógica do mercado afirmando que o Estado mínimo é a melhor condição 

possível e que as crises ocorrem porque os sistemas institucionais como educação, 

políticas de emprego, saúde, etc. não funcionam dentro da lógica de mercado.  

Petras (1997, p. 56), ao analisar os fundamentos do neoliberalismo, ressalta 

que  

 

na política neoliberal cinco metas são implantadas: a estabilização de 
preços e das contas nacionais, a privatização dos meios de produção e das 
empresas estatais, a liberalização do comércio e dos fluxos de capital, a 
desregularização da atividade privada e a austeridade fiscal, que é a 
restrição aos gastos públicos.  
 
 

Os defensores do neoliberalismo acreditam que essas são as armas para a 

maximização de lucros. No entanto, eles possuem uma forma de pensar que: 

 

[...] abstrai do mundo real [uma vez que] [...] postula um mundo formado por 
indivíduos que concorrem, e supõe que tais indivíduos devam comportar-se 
de forma competitiva para maximizar os lucros. [...] a economia de livre 
mercado é o resultado racional da livre concorrência entre indivíduos. 
(PETRAS, 1997, p. 18). 

 

Sendo o neoliberalismo um conjunto de pensamento inserido no contexto 

histórico do capitalismo financeiro internacional, suas metas formam um conjunto de 

ideologias, que segundo Petras (1997, p. 37), deve ser entendido “[...] para justificar 

e promover a reconcentração de riquezas, a reorientação do Estado em favor dos 

super ricos e o principal mecanismo para transferir riquezas para o capital 

estrangeiro.” Assim, a ideologia neoliberal obscurece o real.  

Como enfatiza Petras (1997, p. 19): “A metodologia individualista do 

neoliberalismo obscurece as verdadeiras forças sociais, mantendo as suas fictícias 

suposições ‘abstratas’”. 
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Desse modo, enfatiza-se que o contexto histórico é fundamental para a 

compreensão do neoliberalismo, pois o mesmo determina no indivíduo falsas 

concepções sobre as relações e o contexto em que está inserido.  

O neoliberalismo é a ideologia capitalista, em um momento em que o capital 

vivencia um regime de acumulação financeiro. A respeito disto, Moraes menciona 

que o termo tem vários significados: 

 

1. Uma corrente de pensamento e uma ideologia, isto é, uma forma de ver e 
julgar o mundo social; 2. Um movimento intelectual organizado, que realiza 
reuniões, conferências e congressos, edita publicações, cria think-tanks, isto 
é, centros de geração de ideias e programas, de difusão e promoção de 
eventos; 3. Um conjunto de políticas adotadas pelos governos 
neoconservadores, sobretudo a partir da segunda metade dos anos 70, e 
propagados pelo mundo a partir das organizações multilaterais criadas pelo 
acordo de Bretton Woods (1944), isto é, o Banco Mundial e o Fundo 
Monetário Internacional (FMI). (MORAES, 2001, p. 10). 

 

Ao analisar as fases do capitalismo (comercial, concorrencial, monopolista e 

financeiro), é possível perceber o movimento do capital na manutenção da 

sociedade capitalista, o capital foi se reestruturando para manter-se, a fim de manter 

sua valorização.  

As doutrinas de pensamento liberal e neoliberal constituem-se em ideologias 

determinantes das formas de ser e das relações do mundo econômico, em 

parâmetros e contextos históricos diferentes.  

A partir da contextualização das reorganizações do sistema capitalista, é 

possível analisar também o conceito de trabalho, que esteve presente em todos os 

períodos históricos, seja como garantia de sobrevivência, seja como possibilidade 

criadora, sendo condição para a existência humana.  

De acordo com de Marx e Engels (2007, p. 39-40): 

 

[...] o primeiro pressuposto de toda a história é que os homens devem estar 
em condições de viver para poder ‘fazer história’. Mas, para viver, é preciso 
antes de tudo comer, beber, ter habitação, vestir-se e algumas coisas mais. 
O primeiro ato histórico é, portanto, a produção dos meios que permitam a 
satisfação dessas necessidades, a produção da própria vida material, e de 
fato este é um ato histórico, uma condição fundamental de toda a história, 
que ainda hoje como a milhares de anos, deve ser cumprido todos os dias e 
todas as horas, simplesmente para manter os seres humanos vivos [...]. O 
segundo ponto é que, satisfeita essa primeira necessidade, a ação de 
satisfazê-la e o instrumento de satisfação já adquirido conduzem a novas 
necessidades.  
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As necessidades básicas de sobrevivência dependem, na sociedade 

capitalista, que o ser humano possa ter acesso ao trabalho, permitindo dispor de 

recursos financeiros para a aquisição dos bens necessários para a sua subsistência. 

No entanto, na situação atual, mesmo as pessoas empregadas têm grandes 

dificuldades de “comer, beber, vestir-se, ter habitação”, ainda mais ter acesso às 

“algumas coisas mais”, em que podemos incluir cultura, lazer e educação (MARX; 

ENGELS, 2007, p. 180). 

É possível afirmar que o capitalismo alcançou, em escala global, o pleno 

desenvolvimento de suas formas sociais, amadurecendo as condições em que a 

extração ou a acumulação do excedente de capital se basearia em uma categoria do 

modo de produção capitalista, a mais-valia, ou seja, a compra da força de trabalho 

por um preço abaixo de seu valor de troca. Marx menciona que, após a conclusão da 

produção da mais valia está concluído apenas um primeiro ato: 

 

 [...] Agora vem um segundo ato do processo. O conjunto da massa de 
mercadorias, o produto global, tanto a parte que substitui o capital constante 
e o variável, quanto a que representa a mais-valia, precisa ser vendida. Se 
isso não acontece ou só acontece em parte ou só a preços que estão 
abaixo dos preços de produção, então o trabalhador é certamente 
explorado, mas sua exploração não se realiza enquanto tal para o 
capitalista, podendo estar ligada a uma realização nula ou parcial da mais-
valia [...] e mesmo a uma perda parcial ou total de seu capital. As condições 
de exploração direta e as de sua realização não são idênticas. Divergem 
não só no tempo e no espaço, mas também conceitualmente. Umas estão 
limitadas pela força produtiva da sociedade, outras pela proporcionalidade 
dos diferentes ramos da produção e pela capacidade de consumo da 
sociedade [...]. (MARX; ENGELS, 2007, p. 185). 

 

Uma das características básicas do sistema capitalista é que grande parte da 

população não possui outra alternativa a não ser vender sua força de trabalho de 

maneira desfavorável, conduzindo-os à sua exploração. A possibilidade de uma 

independência econômica, garantida por um salário “justo” aos trabalhadores, 

poderia alterar sobremaneira a situação de equilíbrio do sistema capitalista (MARX; 

ENGELS, 2007, p. 185). 

A negociação de um contrato salarial de maneira igualitária – contratante 

versus trabalhador – iria compelir os empresários a oferecer condições de trabalho 

melhores que fatalmente poderiam comprometer o seu lucro.  

Algum país que adotasse esse tipo de estratégia, ou seja, estabelecer um 

salário básico “justo” aos trabalhadores na tentativa de garantir relações de trabalho 
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igualitárias, certamente enfrentaria fuga em massa de capitais, além de outras 

formas de resistência estabelecidas por grupos poderosos, privilegiados e 

poderosos. (MARX; ENGELS, 2007, p. 192). 

Constata-se um crescimento inexorável da desigualdade e da pobreza, tanto 

em escala nacional como global. Partindo do pressuposto de que o capitalismo pode 

ser interpretado como um sistema que se estabelece e se reproduz de acordo com o 

movimento histórico acima descrito, podemos deduzir que a marca fundamental do 

sistema capitalista em sua conjuntura atual é a desigualdade, apresentando-se 

como um sistema historicamente determinado, reproduzindo-se através da 

preservação dessa desigualdade, indispensável à sua perpetuação. Isto nos 

possibilita afirmar que estamos diante de um paradoxo. (MARX; ENGELS, 2007, p. 

194). 

Quanto mais o discurso liberalista se fortalece e destrói fronteiras, mais fraca 

se torna a posição dos trabalhadores em termos de renda, cidadania e poder. 

Quanto mais o mercado detém poder de decisão, mais as elites, os poderosos 

garantem sua posição de poder, pois os mesmos têm o que é realmente apreciado 

pelo mercado, o capital, necessitando que as desigualdades se perpetuem para 

manter seus privilégios. (MARX; ENGELS, 2007, p. 198). 

 

 

2.2 Sustentabilidade Sócio Econômico Ambiental 

 

De acordo com Bellia (1996, p. 23), o termo desenvolvimento sustentável foi 

inicialmente usado por Robert Allen, em seu artigo "How to Save the World".  

Allen, (apud Bellia, 1996, p. 25), define o termo como sendo "o 

desenvolvimento requerido para obter a satisfação duradoura das necessidades 

humanas e o crescimento (melhoria) da qualidade de vida." Portanto, os principais 

elementos que formam o conceito de desenvolvimento sustentável são a 

conservação dos sistemas ecológicos, a importância de um crescimento econômico 

que satisfaça as necessidades sociais e a equidade entre gerações presentes e 

futuras.  

Bellia (1996, p. 25), alerta que os pressupostos do desenvolvimento 

sustentável vão além de preocupações específicas, como a racionalização da 

utilização da energia, ou a concepção de técnicas substitutivas da utilização dos 
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bens não-renováveis ou, ainda, a adequada manipulação de resíduos, 

reconhecendo, principalmente, que a miséria, a degradação do meio ambiente e o 

crescimento desordenado da população estão intrinsecamente relacionados.  

Cada um destes problemas não pode ser resolvido de maneira isolada. 

Sobressaem-se, desta forma, os pontos principais do conceito de desenvolvimento 

sustentável, os quais foram elaborados pela CMMAD (Comissão Mundial sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento) e inseridos no relatório ‘Nosso Futuro Comum’: 

 

[...] tipo de desenvolvimento capaz de manter o progresso humano não 
apenas em alguns lugares e por alguns anos, mas em todo o planeta e até 
um futuro longínquo. Assim, o ‘desenvolvimento sustentável’ é um objetivo a 
ser alcançado não só pelas nações ‘em desenvolvimento’, mas também 
pelas industrializadas [...] atende as necessidades do presente sem 
comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem suas 
próprias necessidades. Ele contém dois conceitos chaves: o conceito de 
‘necessidades’, sobretudo as necessidades essenciais dos pobres do 
mundo, que devem receber a máxima prioridade e a noção das limitações 
que o estágio da tecnologia e da organização social impõem ao meio 
ambiente, impedindo-o de atender às necessidades presentes e futuras [...] 
Em essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de 
transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos 
investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança 
institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro, a fim 
de atender às necessidades e aspirações humanas. (COMISSÃO MUNDIAL 
SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1991, p. 46-49). 
 
 

As inovações tecnológicas podem agir no controle da poluição provocada por 

antigas tecnologias, bem como as restrições em relação à utilização de agentes 

químicos poluentes podem ser eficazes no controle ambiental.  

No entanto, é necessário verificar as consequências da dependência 

tecnológica existente nos processos de transferência da tecnologia provinda de 

países desenvolvidos aos países que estão em desenvolvimento (BELLIA, 1996). 

Para a abordagem da significância da dimensão tecnológica para a elevação, 

manutenção, ou degradação da qualidade de um sistema social, é preciso definir 

grupos de critérios que devem ser utilizados para apurar se determinada tecnologia 

é apropriada ou não.  

De acordo com Bellia (1996, p. 60-61), três ênfases básicas podem ser 

identificadas no desenvolvimento do conceito de tecnologia apropriada: a 

preocupação com o significado sócio-político das tecnologias; o seu tamanho, nível 

de modernidade e sofisticação e o impacto ambiental causado por estas tecnologias.  
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O autor também destaca sete critérios para uma análise multidimensional das 

tecnologias: eficiência econômica; escalas de funcionamento; grau de simplicidade; 

densidade de capital e trabalho; nível de agressividade ambiental; demanda de 

recursos finitos, e grau de autoctonia e auto sustentação. 

Neste sentido,  

 

apesar de a eficiência econômica e a conservação do meio ambiente 
parecerem estar longe de uma solução conciliadora, é possível encontrar ao 
menos algumas soluções parciais em execução na produção sustentável, 
como pesquisa e utilização de formas renováveis de energia. No entanto, é 
preciso que seja promovida a adoção de técnicas que possam garantir a 
diminuição/eliminação do consumo exagerado ou da produção não 
sustentável, no intuito de estabelecer um novo sistema econômico, 
consciente das questões sociais e ambientais (BELLIA, 1996, p.69). 
 
 

  

Sob este aspecto, vale lembrar que, para alcançar o desenvolvimento 

sustentável, a proteção ambiental deve constituir-se como parte integrante do 

processo de desenvolvimento e não pode ser considerada isoladamente deste.  

Brügger menciona que "[...] a crise chamada ambiental nada mais é do que 

uma ‘leitura’ da crise da nossa sociedade." (BRÜGGER, 1994, p. 18).  

No conceito de desenvolvimento sustentável está embutida a utilização dos 

recursos naturais de modo a garantir sua perpetuação, sendo que a forma como o 

conceito foi elaborado abrange o social, o econômico e o ecológico, bem como a 

organização e mobilização da sociedade. A partir da constatação de que os recursos 

ambientais não são infinitos, os mesmos passaram a ser objeto das gestões 

públicas.  

De acordo com Brügger (1994, p.27): 

 

A atual crise ambiental é, portanto, muito mais a crise de uma sociedade do 
que uma crise de gerenciamento da natureza [...] a questão ambiental não é 
apenas a história da degradação da natureza, mas também da exploração 
do homem (que também é natureza!) pelo homem. Mas o que é progresso 
não se discute, principalmente como ele se produz e quem o impulsiona. O 
que se deseja criticar, sim, é a adequação que conduz particularmente à 
perpetuação de uma estrutura social injusta. Analogamente, a expressão 
‘desenvolvimento sustentável’ abrange pelo menos dois significados bem 
gerais: um inclui sua dimensão política e ética e o outro diz respeito 
unicamente ao gerenciamento sustentável dos recursos naturais.[...] muitas 
das intervenções antrópicas que têm degradado os recursos naturais e as 
condições de vida têm sido feitas em nome do ‘progresso’ e do 
‘desenvolvimento’ [...] Progresso e desenvolvimento, entretanto, não têm 
estado sempre associados à qualidade de vida para a maioria da 
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população: na esmagadora maioria das vezes são um eufemismo para 
designar crescimento desordenado, traduzido em ‘modernização da 
pobreza’ 

 

Pode-se constatar que as decisões tomadas na Rio-92, que incluem as ações 

propostas na Agenda 21, não apresentaram resultados práticos significativos até o 

momento. Capra menciona que: 

 

[...] a mudança de paradigmas requer uma expansão não apenas de nossas 
percepções e maneiras de pensar, mas também de nossos valores, [é 
preciso questionar os aspectos do velho paradigma, pois] [...] não 
precisaremos nos desfazer de tudo, mas antes de sabermos isso, devemos 
estar dispostos a questionar tudo [...] a respeito dos próprios fundamentos 
da nossa visão de mundo e do nosso modo de vida modernos, científicos, 
industriais, orientados para o crescimento e materialistas. (CAPRA, 1996, p. 
26-27). 

 

O alcance do desenvolvimento sustentável requer uma maior participação 

cooperativa dos governos, da sociedade organizada e também do sistema de 

mercado.  

Os governos não têm conseguido solucionar de maneira equitativa os 

problemas de acumulação de riqueza e sua distribuição, desnutrição, pobreza, 

desemprego e saúde.  

O modelo de desenvolvimento atual não garante a sustentabilidade global, é 

necessária uma maior preocupação com o desenvolvimento sustentável, que deve 

passar pela implantação das ações propostas na Agenda 21 (CAPRA, 1996, p. 18). 

O desenvolvimento sustentável é um novo modo de pensar em 

desenvolvimento, ultrapassando o lado econômico e se preocupando com as 

questões culturais, sociais, tecnológicas e ambientais, se constituindo em uma 

passagem para que a população mundial amplie suas formas de cooperação. 

(CAPRA, 1996, p. 23). 

Para Acselrad (2001, p. 28), a partir do relatório Brundtland, diversas matrizes 

discursivas têm sido associadas ao conceito de sustentabilidade, entre elas:  

 

[...] a da eficiência – para “combater o desperdício da base material do 
desenvolvimento”; a da escala – com “um limite quantitativo ao crescimento 
econômico e a pressão que exerce sobre os ‘recurso ambientais”; da 
equidade, articulando princípios de ecologia e justiça; da autossuficiência – 
“que prega a desvinculação das economias nacionais e sociedades 
tradicionais dos fluxos do mercado mundial como estratégia apropriada à 
capacidade de auto-regulamentação comunitária da base material do 
desenvolvimento”; e da ética – ‘que inscreve a apropriação social do mundo 
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material em um debate sobre os valores de bem e de mal, evidenciando as 
interações da base material do desenvolvimento com as condições de 
continuidade da vida no planeta’.  

 

O conceito de desenvolvimento sustentável foi ratificado e tomado como 

oficial na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

Rio-92, realizada na cidade do Rio de Janeiro, com a participação de 182 nações e 

da sociedade civil.  

A partir da Conferência, a preocupação com a sustentabilidade tem se 

tornado mais presente nos debates sobre desenvolvimento, com a mudança dos 

rumos de projetos e com a readequação de processos decisórios. Steinberger afirma 

que existem duas noções-chave para a sustentabilidade: a sustentabilidade 

ampliada, que é: 

 
[...] o encontro político entre a agenda ambiental e a agenda social, ao 
enunciar a indissociabilidade entre fatores sociais e ambientais, e a 
necessidade de se enfrentar a degradação ambiental junto com o problema 
da pobreza; [além da sustentabilidade progressiva, que] [...] é vista como 
um processo a ser construído paulatinamente e capaz de romper o círculo 
vicioso da produção excludente e implantar um círculo vicioso. 
(STEINBERGER, 2001, p. 19). 

 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente/Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (MMA/PNUD), estas noções se apoiam em preceitos 

básicos: a ética, que considera a vida dos seres humanos e demais seres; o 

temporal, ligado à necessidade de planejamento em longo prazo; o social, com o 

pluralismo político e a diminuição das desigualdades; e a prática, que visa à 

mudança de hábitos de consumo e comportamento. (apud STEINBERGER, 2001, p. 

22), 

De acordo com People,  

 

algumas ONGs consideram que a sustentabilidade pode ser vista como uma 
“nova crença”, de forma a substituir o conceito de progresso, e construir “um 
novo princípio organizador de um desenvolvimento centrado no povo, sendo 
capaz “de tornar-se a visão mobilizadora da sociedade civil e o princípio 
guia da transformação das instituições da sociedade dominante”. Este novo 
modo de desenvolvimento abrange uma gama de novas propostas, que vão 
de encontro à maior justiça social, melhora da qualidade de vida, com 
ambientes mais dignos e saudáveis, bem como com o compromisso com o 
futuro  (apud  ACSELRAD, 2001, p. 18). 
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Para Steinberger (2001, p. 19), essa nova forma de desenvolvimento envolve 

três posições: a estatista, a comunidade e a de mercado, onde as duas primeiras 

estão ligadas à equidade, e a outra à eficiência. 

Já para Layragues, o desenvolvimento sustentável tem como visão “um 

homem abstrato, desprovido de identidades sociais, econômicas e culturais. Esta 

conduta retiraria o componente ideológico da questão ambiental” (STEINBERGER, 

2001, p. 20). 

Neste sentido, 

 

[...] o desenvolvimento sustentável deve ser, necessariamente, um conceito 
que abarca todas as facetas do desenvolvimento, gerando na prática 
sistemas de manejo específicos em cada setor, porém não para que esse 
setor seja sustentável e sim para que contribua a que o todo seja. 
(REBORATTI apud STEINBERGER, 2001, p. 20). 

 

Romero et. al. (2004, p 7-8) conceituam a sustentabilidade por três 

dimensões: ética, social e econômica, e percebe o espaço físico como objeto, onde 

podem se desenvolver estas dimensões: 

 

a)Dimensão ética da sustentabilidade: é a forma com que a sociedade 
utiliza o meio ambiente, a partir de sua visão de mundo e da posição do 
homem em relação às demais formas de vida. É desta forma que a 
sociedade estabelece os conceitos de justiça ambiental com relação às 
formas de vida não humanas, das gerações futuras e também atuais. 
Assim a sociedade dá valor e toma decisões sobre o meio ambiente; b) 
Dimensão social da sustentabilidade: entendida como a habilidade de 
conservar os mecanismos de manutenção dos processos de 
enriquecimento e, por outro lado, o desenvolvimento de formas de 
compartilhamento, tendo propósito de estimular a integração e a coesão 
social. c) Dimensão econômica da sustentabilidade: está ligada ao bem 
estar econômico, em que há a maximização dos valores de consumo. 

 

 

Atualmente tem se tentando combinar os conceitos de maximização e 

sustentabilidade ambiental, porém sem considerar a possibilidade de ajustes nos 

níveis de consumo. Desta forma, a sustentabilidade é vista como uma restrição 

adicional à busca da eficiência econômica, perdendo-se, assim, grandes 

possibilidades de contribuição entre as áreas econômicas e do meio ambiente. 

(ROMERO et al., 2004, p. 12). 

Tem havido uma ampla difusão e há múltiplas posições referentes ao 

desenvolvimento sustentável.  
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No entanto, Acselrad (2001, p. 20) considera que o conceito ainda está sendo 

construído, sendo “um princípio em evolução” e que poucos sabem o seu 

significado; esta imprecisão demonstra não haver uma hegemonia sobre os 

discursos sobre sustentabilidade. “Entretanto, existem casos em que o 

desenvolvimento sustentável vem sendo erroneamente empregado, utilizado mais 

como uma afirmação de imagem segundo uma jogada de marketing, do que com a 

real procura e emprego da sustentabilidade”. 

A crescente disseminação do conceito tem o seu lado positivo, pois tem 

promovido debates sobre o tema, conscientizando gradativamente toda a sociedade 

em relação aos graves problemas que enfrentamos na atualidade, além da 

participação de entidades não governamentais engajadas. (ACSELRAD, 2001, p. 

28). 

Para Acselrad (2001, p. 25), o desenvolvimento sustentável é tido como algo 

bom e desejável, consensual na sociedade. Por ter este caráter, a sustentabilidade 

funciona como um “divisor de águas”, em que legitima ou não os processos, 

práticas, discursos e atores sociais.  

Tal legitimação fará prevalecer um discurso que se tornará hegemônico, 

separando as supostas boas práticas das ruins. Com isso, quem tiver essa 

hegemonia estará constituído de autoridade para fazer esta distinção e falar em 

sustentabilidade, podendo haver uma luta simbólica por esta autoridade. Quem 

“vencer” falará em nome dos (e para os) que querem a sobrevivência do planeta, 

bem como das comunidades e da diversidade cultural (ACSELRAD, 2001, p. 31). 

As práticas, para serem consideradas sustentáveis, têm de passar pelo 

atributo do tempo, ou seja, ser feita uma comparação entre passado-presente e o 

presente-futuro, para verificar se estas práticas transformaram algo insustentável em 

sustentável; as práticas que forem compatíveis com a qualidade desejada e que 

visem ao futuro serão atribuídas como sustentáveis.  

Para Acselrad (2001, p. 30): “É sustentável hoje aquele conjunto de práticas 

portadoras de sustentabilidade no futuro.”  

No entanto, corre-se o risco de que quem detiver uma posição hegemônica no 

espaço social poderá dominar também o campo da produção das representações e 

idéias, ou seja, quem ditar o que é sustentável poderá gerar o que será considerado 

sustentável (ACSELRAD, 2001). 
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Se o Estado e o empresariado (como forças hegemônicas no projeto 

desenvolvimentista) incorporam a crítica à insustentabilidade do modelo de 

desenvolvimento, passam a ocupar também posição privilegiada para dar conteúdo 

à própria noção de sustentabilidade. (ACSELRAD, 2001). 

Para o autor, a legitimidade e autoridade dos diversos atores que disputam a 

hegemonia da definição de sustentabilidade é importante, pois estes também 

poderão promover discursos alternativos. A referida posição deve produzir uma 

crença na sustentabilidade, que deve estar presente nas instituições e práticas. A 

posição central no discurso da sustentabilidade implica na busca da eficiência na 

utilização dos recursos do planeta, sendo a alocação eficaz destes aquela que 

respeitar as preferências dos consumidores, envolvendo a questão da capacidade 

individual de cada consumidor pagar por esta demanda. (ACSELRAD, 2001). 

Para Acselrad (2001, p. 33-34), a principal motivação da sustentabilidade é 

baseada na eficiência e no combate ao desperdiço das bases materiais do 

desenvolvimento, através da racionalidade econômica a nível global, sendo o 

mercado a instância reguladora do bem-estar dos indivíduos na sociedade.  

Segundo este modelo, o livre mercado é um instrumento de alocação eficiente 

dos recursos planetários.  

Esta eficiência alocativa de recursos se daria também através de uma reforma 

fiscal que envolva uma maior taxação sobre o uso de recursos e a produção de 

rejeitos, corrigindo as distorções que são responsáveis pela degradação ambiental. 

Com uma maior tributação sobre recursos ambientais, poderia ser reduzida a 

tributação sobre o trabalho e o capital, aumentando, assim, o nível de renda e 

emprego e contribuindo para a equidade social. (ACSELRAD, 2001). 

A eficiência alocativa pode ser vista também sob um prisma ético, pois a 

ineficiência microeconômica acarretaria em perda de produtividade, que ampliada a 

nível planetário, comprometeria de forma irresponsável a sobrevivência da 

humanidade.  

Além de se pensar em uma alocação ótima de recursos, deve-se pensar 

também numa escala ótima, grandeza em que a pressão do esforço produtivo, 

agregado sobre uma base material de desenvolvimento, deve ser compatível com a 

capacidade de suporte do planeta. (ACSELRAD, 2001). 

Esta escala está ligada à macroeconomia e não é definida por valores 

econômicos, mas sim por uma decisão social, refletindo os “limites ecológicos”. A 
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redução do consumo global de recursos pode ser alcançada a partir da redução de 

consumo de recursos per capita ou com a redução da população mundial.  

Para Georgescu e Roegan, citados por Acselrad (2001, p. 33), “o máximo de 

quantidade de vida requer uma mínima taxa de exaustão de recursos naturais”. 

De acordo com Daly, citado por Acselrad (2001, p. 36), ao limitar-se o 

crescimento econômico global, podem surgir questões relativas às desigualdades 

internacionais de nível de renda e de qualidade de renda, bem como o 

estabelecimento de uma pressão de maneira diferenciada sobre os recursos 

planetários.  

Desse modo, indica-se que deve ser priorizada a redução do ritmo de 

crescimento dos países desenvolvidos para que os países mais pobres possam se 

desenvolver e alcançar os outros países.  

Estes questionamentos envolvem critérios éticos sobre o padrão das relações 

sociais, pois não se podem reduzir estas escolhas ao nível da “vontade de pagar” 

medida pela renda dos indivíduos.  

Assim sendo, a produção da sustentabilidade está subordinada a 

determinados padrões éticos. O discurso ético está relacionado com as intenções de 

ações que têm como objeto bases materiais comuns. (ACSELRAD, 2001). 

De acordo com Acselrad (2001, p. 37), percebe-se que os pobres são as 

maiores vítimas da degradação ambiental, necessitando-se estabelecer então a 

equidade como princípio da sustentabilidade, não se separando assim justiça de 

ecologia. A raiz da degradação do meio ambiente seria a mesma da desigualdade 

social.  

As questões de escala e de eficiência se colocariam para o discurso de “um 

só mundo”. No entanto, embora interligado ecologicamente, o mundo é fragmentado 

socialmente. (ACSELRAD, 2001, p. 34). 

E para os muitos mundos em que se divide o planeta pela desigualdade social 

através de classes e regiões, “a questão da pressão sobre os recursos ambientais é 

atravessada por temáticas da desigualdade distributiva, da dependência financeira, 

da desigualdade do controle dos mecanismos do comércio e dos fluxos 

tecnológicos” (ACSELRAD, 2001, p. 36). 

Tais mecanismos se originam na desigual correlação de forças econômicas e 

políticas que regulam o acesso de classes e países à base material do 

desenvolvimento. Dessa desigualdade nascem e, ao mesmo tempo, circularmente, a 
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ela alimentam. Como menciona o autor, “[...] ainda que frequentemente subordinada 

aos discursos de equidade e da limitação responsável das escalas de crescimento, a 

proposta ética associa, assim, à sustentabilidade um discurso atualizado sobre 

deveres e obrigações morais relativos às condições de existência da vida.” 

(ACSELRAD, 2001, p. 37-38).  

Já Shiva, (apud Acselrad, 2001, p. 38) considera que “a sustentabilidade 

decorreria então da submissão do mercado às leis de rendimento da natureza, das 

quais depende, por sua vez, a economia da sobrevivência dos povos”. 

De acordo com Daly, (apud Acselrad (2001), sem justiça global, com uma 

participação distribuída da prosperidade, não se conseguirá envolver os países 

pobres na gestão comum do meio ambiente global.  

Em conjunto com o discurso da equidade, surgem propostas de 

autossuficiência econômica das comunidades de produtores que podem ser 

ameaçados pela homogeneização das relações mercantis e monetárias, através da 

desestabilização econômica e cultural. 

Estas comunidades, por desenvolverem relações tradicionais com a natureza, 

das quais dependem para sobreviver, são consideradas sustentáveis. O autor 

levanta outra questão sobre a autossuficiência, em que esta seria contrária ao livre-

comércio e à globalização, pois através de uma maior abertura comercial, se 

acirraria a “competitividade espúria”, havendo a diminuição de salários e uma maior 

exploração do meio ambiente, acima de sua capacidade de suporte. Isso também 

enfraqueceria os Estados nacionais, atores responsáveis por implantar políticas 

domésticas e efetuar os acordos internacionais. (ACSELRAD, 2001, p. 46). 

O desenvolvimento sustentável é redefinir o que é uma sociedade civilizada, 

como fazer com que as pessoas tenham consciência da vida em comunidade e 

saibam lidar com a emissão de gás carbônico e outros impactos ambientais 

causados pelo homem. É necessário saber que existe uma relação social e cultural 

do ser humano com a natureza. (BENATTO, 1994, p. 18). 

 

 
2.3 O Cooperativismo como uma Atividade Econômica  
 
 

De acordo com Benatto (1994, p. 21) “[...] a doutrina cooperativista é uma 

doutrina econômico-social. Fugindo do balizamento das doutrinas capitalistas e 
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socialistas, sem, contudo, legá-las a um plano secundário de isolamento, o 

cooperativismo busca, através do econômico, o social de seu elemento componente 

[...]”. 

O autor chama a atenção para o caráter filosófico do cooperativismo, 

mencionando que o mesmo “é filosofia ao aspirar ao aperfeiçoamento moral do 

homem, pelo alto sentido moral da solidariedade, contribuindo na ação pela melhoria 

econômica” (BENATTO, 1994, p. 21). 

Ao analisar-se o início do cooperativismo, pode-se perceber que o mesmo 

pode ser datado de milhares de anos, se observarmos sob a óptica do ato de 

cooperar. A cooperação entre indivíduos teve início desde que o ser humano 

percebe uma maior eficiência quando deixa de realizar atividades sozinho e passa a 

ter ajuda dos seus semelhantes (BENATTO, 1994, p. 22). 

Ao fazer sua pesquisa, Klaes (1982, p. 38), notou a presença de organizações 

econômicas com características cooperativistas desde a Idade Antiga. Na Idade 

Antiga, especificamente na Grécia, podiam ser constatadas associações com certas 

características cooperativistas nas classes baixa e média. 

Já em Roma, estas experiências podiam ser verificadas junto às associações 

de serralheiros, carpinteiros, entre outras classes de trabalhadores. Em Esparta, por 

sua vez, as experiências cooperativistas aconteciam no campo militar. Na Idade 

Média podem ser observados sistemas organizacionais com caráter cooperativo, 

tanto no ambiente urbano como no rural.  

Em países como Itália, França, Inglaterra e região dos Alpes, os 

trabalhadores rurais passaram a se organizar na transformação e na venda da 

produção leiteira; os germânicos se agrupavam para executar tarefas de interesse 

comum, como a construção de diques, exploração de bosques, sistemas de 

irrigação, entre outros. Existiram várias outras experiências semelhantes, como a 

“zadruga” na Eslováquia e o “mir” na Rússia. (KLAES, 2005, p. 39). 

No meio urbano percebiam-se as “corporaciones” ou “guildas”, que possuíam 

formas operacionais similares às aplicadas atualmente nas cooperativas e nos 

sindicatos. Klaes menciona que estas: 

 

[...] possuíam um espírito marcadamente protecionista, bem como 
defendiam seus membros tanto da concorrência externa quanto de seus 
colegas. Para tanto, fechavam o mercado urbano impedindo a entrada de 
produtos externos e concomitantemente adotavam regulamentações bem 
minuciosas a respeito das categorias dos trabalhadores, dos preços, dos 
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salários, os horários de trabalho, das ferramentas e técnicas e produção, 
chegando inclusive a estabelecer uma ordem econômica igualitária. 
(KLAES, 2005, p. 39). 

 

 

Como é possível observar, formas de produção de cunho cooperativo 

estavam presentes em períodos remotos ao capitalismo e permanecem presentes 

após o seu início. Apesar de o cooperativismo atual ser bastante distinto, é 

necessário considerar estas experiências, presenciadas desde a Idade Antiga até a 

Idade Moderna, para que seja possível uma melhor compreensão histórica do 

cooperativismo.  

Como colocado por Benato, a tipologia das cooperativas também pode ser 

avaliada de acordo com o segmento em que atuam: 

 

a) Segmento agropecuário, composto pelas cooperativas de produtores de 

um ou mais tipos de produtos agrícolas e/ou pecuários; b) Segmento de 

consumo: composto pelas cooperativas de consumo, que visam associar 

pessoas que têm necessidades por um mesmo tipo de produto, afim de 

garantir a estas uma economia de escala; c) Segmento de produção: 

composto pelas cooperativas de bens duráveis e não duráveis; d) Segmento 

de trabalho: composto pelas cooperativas de trabalhadores cujas funções 

poderiam ser desenvolvidas de forma autônoma, como, por exemplo, 

garçons, costureiras, etc.; e) Segmento de crédito: composto por 

cooperativas de crédito rural e urbano, estas por sua vez têm um papel 

imprescindível no cooperativismo. (BENATO, 1994, p. 29). 

 

Existem vários outros segmentos que poderiam ser citados, como o 

educacional, o habitacional e o de mineração, que têm atuação mais específica. 

Algumas soluções são procuradas, com o intuito de manter um efetivo êxito das 

atividades cooperativistas, como cita Pinho: 

 
Na busca de novas dimensões, para atender às necessidades dos 
cooperados e às exigências impostas pela competição da economia de 
mercado, as cooperativas se fortalecem, unindo-se entre si em plano 
vertical (centrais, federações, confederações etc.), horizontal (fusões, 
incorporações, desmembramentos etc.) ou misto. Ou saltam etapas de 
múltiplos tipos (pools de compra e de venda, condomínios de indústrias 
etc.). Ou, ainda, adquirem o controle acionário de empresas-não-
cooperativas, o repasse de incentivos fiscais etc., transformando-se em 
complexos agregados ou hipercooperativas de âmbito multinacional. 
(PINHO, 1977, p. 58). 

 

Uma empresa capitalista é extremamente diferente de uma cooperativa. Na 

empresa raramente é possível presenciar os donos trabalhando diretamente na 
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produção, o poder é exercido unilateralmente, sendo que o principal objetivo é a 

crescente acumulação do capital pelos que investiram no empreendimento. Todas 

as atividades são realizadas visando à garantia do lucro para os donos da empresa 

e acionistas.  

Klaes ressalta que o capitalismo “admite as cooperativas como válvulas de 

escape para a modernização, camuflando realmente um autêntico caso de 

desvirtuamento (decantação utópica), sem, contudo, assumi-lo em sua autenticidade 

ideológica.” (KLAES, 1982, p. 106).  

Devido à ausência de políticas públicas ou privadas de estímulo às 

cooperativas, elas possuem pouco apoio em qualificação técnica, assessoria e 

tecnologias que permitam melhorar seus produtos e serviços. 

Outro desafio fundamenta-se na questão cultural, acompanhada pela falta de 

atenção oferecida pelos dirigentes políticos. Klaes ressalta que: 

 

[...] baseados no esforço próprio e na ajuda mútua dos associados e regidas 
por normas conhecidas como “princípios”, as cooperativas são consideradas 
como um dos meios mais eficazes para aperfeiçoar e democratizar os 
processos econômicos, melhorar as condições de vida e proporcionar bem 
estar geral. (KLAES, 1982, p. 5). 

 

Assim, as cooperativas têm o intuito de estabelecer o crescimento econômico 

simultaneamente ao desenvolvimento social. A opção pelo cooperativismo está além 

da motivação econômica de uma pessoa, pois há a necessidade de se instalar uma 

consciência coletiva, ficando claro que todos serão responsáveis por tomar as 

decisões. As decisões não são impostas aos demais, ou seja, o envolvimento é 

multilateral. As cooperativas têm cunho social, em que a cooperação entre os 

membros está em primeiro lugar.  

         Gaiger (1999, p. 9), cita que: 
 

Vale destacar a renovação do cooperativismo em vários setores 
econômicos. Contrapondo-se ao conservadorismo político e ao perfil 
empresarial do cooperativismo tradicional, proliferam hoje em dia novas 
cooperativas de trabalhadores, nos segmentos de consumo, produção, 
comercialização e serviços. Seu ideário evidencia algumas das 
reorientações no pensamento da esquerda e reafirma valores históricos do 
movimento operário e popular, tais como o direito a condições dignas de 
vida, a desalienação do trabalhador e a democracia substantiva.  
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Como já fora mencionado, o cooperativismo se iniciou na Inglaterra em 1844, 

onde os tecelões lutavam pela sobrevivência logo após a revolução industrial, o qual 

permitiu o surgimento das cooperativas, com o objetivo de enfrentar esta crise.  

Com isso podemos dizer que as cooperativas viabilizam situações em termos 

de dificuldades gerais ao particular. No início foram fundadas cooperativas de 

consumo considerando as necessidades básicas, posteriormente passaram a 

produzir bens e serviços sem objetivo de lucro.  

Como cita o autor Polônio (1999, p. 22), outra viabilidade está no caráter 

social, o qual inspirou o aparecimento das cooperativas, “pois não nasceram para 

fazer frente ao sistema capitalista, mas para reduzir os efeitos perniciosos que este 

exercia sobre os cidadãos”.  

Portanto, a viabilidade das cooperativas se encontra na prestação de serviços 

e não no lucro, conforme determina o artigo 3º da Lei no 5.764/713, onde “Celebram 

contrato de sociedade 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”, e, como afirma Polônio (1999, p. 44), a sociedade 

cooperativa de trabalho tem por finalidade melhorar a remuneração e as condições 

de trabalhos de seus associados, propondo a contratar obras, tarefas, trabalhos, 

serviços públicos ou particulares, coletivamente ou por grupo. 

As cooperativas, por serem entidades sem fins lucrativos, devem constituir 

fundos de reserva. Estes fundos são destinados a reparar perdas e atender ao 

desenvolvimento da sociedade e familiares.  

De acordo com o artigo 28 da Lei no 5.764/71, o qual dispõe da constituição 

dos fundos, determina que 10% da sobra líquida deve ir para o Fundo de Reserva 

Técnica e 5% também da sobra líquida deve ser destinado ao FATES (Fundo de 

Assistência Técnica Educacional e Social), “estes são destinados a prestação de 

assistência ao associado, familiares e para a sociedade e, quando previsto no 

estatuto, aos empregados da cooperativa”. A Assembleia Geral poderá criar outros 

fundos, inclusive rotativos, com recursos destinados a fins específicos (POLÔNIO, 

1999, p. 46). 

Enfim, para constituírem-se em autênticas cooperativas, estas devem estar 

organizadas e funcionar com base nos princípios ou normas fundamentais 

cooperativas. Estes princípios não são de caráter absolutamente imutável, porém 
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devem manter no essencial, sua vigência ao longo dos anos e são objetos de 

reconhecimento praticamente universal. (POLÔNIO, 1999, p. 49). 

O cooperativismo pode ser explicado como um sistema econômico e social 

destinado a organização e distribuição das riquezas por intermédio das 

cooperativas. É um movimento que se baseia em valores de ajuda mútua, 

solidariedade, democracia e participação, buscando satisfazer não somente a 

necessidade de consumo por um bem ou por um serviço, mas também a 

necessidade social e educativa. 

 

 
2.4 Desenvolvimento Sustentável 

 

A noção de desenvolvimento sustentável tem sua origem mais remota no 

debate internacional acerca do conceito de desenvolvimento. Trata-se, na verdade, 

da história da reavaliação da noção do desenvolvimento predominantemente ligado 

à ideia de crescimento, até o surgimento do conceito de desenvolvimento 

sustentável. 

Alguns pontos importantes na discussão desse conceito foram neste século: o 

relatório sobre os limites do crescimento, publicado em 1972, o surgimento do 

conceito de ecodesenvolvimento, em 1973, a declaração de Cocoyok, em 1974,o 

relatório da Fundação Dag-Hammarskjöld, em 1975, e, “finalmente, a Conferência da 

Organização das Nações Unidas (ONU) sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

em 1992”. (POLÔNIO, 1999, p. 46). 

O primeiro impacto foi produzido pelo Clube de Roma. Este clube, uma 

associação de cientistas políticos e empresários preocupados com as questões 

globais, encomenda alguns projetos relacionados a estas questões. Em 1972 surge 

um dos mais conhecidos estudos decorrentes desta ação do Clube de Roma, o 

relatório mundialmente conhecido como The Limits to Growth (POLÔNIO, 1999, p. 

449-50). 

Em 1992, 20 anos depois da reunião pioneira de Estocolmo, uma nova 

conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento é realizada no Rio de 

Janeiro, aumentando o grau de consciência sobre o modelo de desenvolvimento 

adotado mundialmente e também sobre as limitações que este apresenta. 

Finalmente a interligação entre desenvolvimento socioeconômico e as 

transformações do meio ambiente entrou no discurso oficial da maioria dos países 
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do mundo. A percepção da relação entre problemas do meio ambiente e o processo 

de desenvolvimento se legitima através do surgimento do conceito de 

desenvolvimento sustentável (POLÔNIO, 1999, p. 57). 

A relação entre desenvolvimento e meio ambiente é considerada hoje como 

um ponto central na compreensão dos problemas ecológicos. E o conceito de 

desenvolvimento sustentável trata especificamente de uma nova maneira de a 

sociedade se relacionar com seu ambiente de forma a garantir a sua própria 

continuidade e a de seu meio externo. (PERONDI; KIYOTA, 1996, p. 65) 

Entretanto, “a formulação de uma definição para o conceito de 

desenvolvimento sustentável ainda gera diversas interpretações, existindo, segundo 

alguns autores, um certo grau de consenso em relação às necessidades de reduzir a 

poluição ambiental, eliminar os desperdícios e diminuir o índice de pobreza” 

(PERONDI,.; KIYOTA, 1996, p. 68) 

Para Perondi & Kiyota (1996, p. 72), “uma sociedade pode ser considerada 

sustentável quando todos os seus propósitos e intenções podem ser atendidos 

indefinidamente, fornecendo satisfação ótima para seus membros.  

Partindo da definição do Relatório de Brundtland, os autores afirmam que, 

conceitualmente, desenvolvimento sustentável assume uma definição simples, que 

significa “viver dentro do conforto material e em paz com os outros com os meios 

disponíveis na natureza”. Apesar desta aparente simplicidade, existe uma intensa 

discussão acerca das implicações políticas deste conceito (PERONDI; KIYOTA, 

1996, p. 73). 

A necessidade de uma vida justa dentro dos meios fornecidos pela natureza 

é, aparentemente, um dos aspectos mais comuns da definição de desenvolvimento 

sustentável.  

Neste sentido, o crescimento significa “ficar maior enquanto desenvolvimento 

representa ficar melhor” Para Daly, o desenvolvimento sustentável refere-se à 

melhoria social contínua, sem crescer além da capacidade de carga da ecosfera. 

(DALY, 1992, p. 67)  

Daly (1992, p. 71-76) acredita que outras dificuldades, porém, estão 

escondidas no termo desenvolvimento sustentável: 

 

as condições necessárias para viver sustentavelmente (metas ou estados); 

os meios sociopolíticos para alcançar estas metas; 
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as estratégias particulares para resolver problemas presentes (problema da 

fragmentação). 

 

E ainda, para Daly (1992, p. 77-78) as principais causas da tímida entrada da 

agenda ambiental na sociedade são: 

 

 Conflito de interesses; 

 Visões de mundo, paradigmas, diferenciados; 

 Incapacidade de análise; 

 Expectativas crescentes em termos de consumo; 

 Medo de mudanças. 

 

 

2.5 Sustentabilidade Cultural e Geográfica e Indicadores de Desenvolvimento
  

 

Como se observa, existe uma variedade de aspectos relacionados às 

diferentes dimensões da sustentabilidade. Muito embora o ponto de partida das 

diversas abordagens seja distinto, existe um reconhecimento de que há um espaço 

de interconexão ou interseção entre estes diferentes campos (SACHS, 2007, p. 67). 

A sustentabilidade geográfica pode ser alcançada por meio de uma melhor 

distribuição dos assentamentos humanos e das atividades econômicas. Deve-se 

procurar uma configuração rural-urbana mais adequada para proteger a diversidade 

biológica, ao mesmo tempo em que se melhora a qualidade de vida das pessoas. 

A sustentabilidade cultural, a mais difícil de ser concretizada segundo 

Schneider (Schneider, 1999, p. 58) “está relacionada ao caminho da modernização 

sem o rompimento da identidade cultural dentro de contextos espaciais específicos”.  

Para Schneider (1999), o conceito de desenvolvimento sustentável refere-se a 

uma nova concepção dos limites e ao reconhecimento das fragilidades do planeta, 

ao mesmo tempo em que enfoca o problema socioeconômico e da satisfação das 

necessidades básicas das populações. 

Dos métodos desenvolvidos dentro de sociedades rurais até o sistema 

sugerido pelas Nações Unidas, centenas de sistemas de indicadores foram criados e 

apresentados para públicos específicos (SCHNEIDER, 1999). 
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O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) foi 

formalizado em 1995. Tem papel de destaque como política pública voltada para o 

desenvolvimento agrário destinado ao apoio financeiro de atividades agropecuárias 

e não agropecuárias desenvolvidas pelo produtor e sua família (PRONAF, 1995). 

É indiscutível evidenciar que os atuais programas do governo, como o 

PRONAF, constituem-se em importantes medidas para o desenvolvimento da 

agricultura familiar, porém sua efetivação e implementação não atingem número 

significativo em Lapinha da Serra e no município de Santana do Riacho como um 

todo. Muitos dos pequenos proprietários nem ouviram falar da possibilidade de 

obtenção de recursos pelo PRONAF, outros têm dificuldades para atender às 

exigências bancárias e cumprir formalidades para obtenção do crédito.  

O Dashboard of Sustainability foi construído a partir de uma visão holística 

com uma abordagem relacionada à teoria dos sistemas. Na sua forma mais geral, na 

teoria dos sistemas, dois sistemas são considerados: o sistema humano e o 

circundante ecossistema. Já nos modelos específicos, a economia e as instituições 

sociais são consideradas como sistemas separados. O Dashboard of Sustainability 

foi construído a partir desta visão mais recente (NILSSON; BERGSTRÖM, 1995). 

Na visão do grupo que desenvolveu a ferramenta existem alguns critérios que 

devem orientar na escolha dos indicadores. Estes critérios decorrem da experiência 

prática e do conhecimento teórico acumulado pelo grupo que trabalha no 

desenvolvimento desta ferramenta. Embora incompleta esta relação fornece uma 

orientação básica para a escolha dos indicadores mais apropriados na perspectiva 

destes especialistas:  

 

 Relevância política – o indicador deve estar associado com uma ou várias 

questões que são relevantes para a formulação de políticas. Indicadores de 

desenvolvimento sustentável têm o objetivo de aumentar a qualidade no 

processo político e na tomada de decisão para que se considere a biosfera 

como um todo. Para que se tornem efetivos, estes indicadores devem estar 

ligados ao processo político e de tomada de decisão, para que orientem estes 

processos; 

 Simplicidade – a informação deve ser apresentada de uma maneira 

compreensível e fácil para a audiência proposta. Mesmo questões e cálculos 
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complexos devem ser apresentados de uma maneira clara para que o 

público-alvo possa entendê-los; 

 Validade – os indicadores devem realmente refletir os fatos. Os dados devem 

ser coletados de maneira científica, possibilitando sua verificação e 

reprodução. O rigor metodológico é altamente necessário para tornar as 

ferramentas de avaliação de sustentabilidade críveis, tanto para especialistas 

como para o público em geral; 

 Série temporal de dados – deve-se procurar observar as tendências ao longo 

do tempo, com um número relevante de dados. Se existem apenas dois ou 

três dados distribuídos no tempo não é possível observar a tendência, ou 

direção, em que o sistema se move; 

 Disponibilidade de dados de boa qualidade – devem existir atualmente, ou no 

futuro próximo, dados de boa qualidade disponíveis a um custo razoável; 

 Habilidade de agregar informações – indicadores referem-se às dimensões da 

sustentabilidade, e a lista potencial de indicadores que podem estar ligados 

ao desenvolvimento sustentável é infinita. Desta maneira os indicadores que 

agreguem informações de questões amplas são preferíveis; 

 Sensitividade – os indicadores selecionados devem ter a capacidade de 

identificar ou detectar mudanças no sistema. Eles devem determinar 

antecipadamente se mudanças pequenas ou grandes são relevantes para o 

monitoramento; 

 Confiabilidade – deve se alcançar o mesmo resultado efetuando-se duas ou 

mais medidas do mesmo indicador, ou seja, dois grupos ou pesquisadores 

diferentes devem chegar a um mesmo resultado. (NILSSON; BERGSTRÖM, 

1995, p. 68). 

 

 

2.6 Desenvolvimento Sustentável X Cooperativismo 
 

 

Atualmente a humanidade presencia um período de complexas conquistas 

tecnológicas e científicas a uma velocidade crescente. “Este processo ocorre 

constituído nos sistema capitalista, que oferece muitas condições para agilizar os 

processos de mudanças e inovações”. No entanto, esse sistema está em uma crise 
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que acelera a globalização e centralização do capital, manifestando-se por uma 

onda de incorporações, aquisições e fusões de empresas. (BRÜGGER,1994, p. 23) 

A concentração do capital está acompanhada também pela concentração de 

propriedades, de conhecimentos, de decisões e do domínio das tecnologias. O setor 

financeiro exerce grande autonomia no mercado, aumentando o seu controle do 

setor produtivo. Este processo em curso tem sido comandado por grandes empresas 

transnacionais, a procura de abrir novos mercados para a sua demanda de 

produção e também para aumentar suas taxas de lucro, reduzindo seus gastos 

através da exploração dos trabalhadores, aumentando a jornada de trabalho, 

reduzindo salários, eliminando, assim, os direitos dos trabalhadores 

(BRÜGGER,1994, p. 24-25) 

Assim sendo, a globalização trouxe certos benefícios, porém, trouxe também 

inúmeras consequências negativas, principalmente nas questões sociais, como “a 

ampliação do desemprego, a precariedade dos contratos de trabalho, além das 

constantes agressões aos direitos das organizações sindicais e ao equilíbrio do meio 

ambiente”. O que tem ocorrido é uma forte ligação da globalização econômica com o 

liberalismo comercial, que acabam por gerar a inegável contradição concentração do 

capital versus exclusão social (BRÜGGER,1994, p. 32) 

O neoliberalismo aparece como ferramenta das elites econômicas, à crise da 

atualidade, adquirindo aparência de verdade absoluta, principalmente após o 

insucesso das experiências socialistas.  

O objetivo desta concepção econômica é principalmente aumentar as taxas 

de lucro das empresas multinacionais e das instituições financeiras, no intuito básico 

de recompor os níveis de investimento e viabilizar um novo padrão de acumulação e 

nova fase de crescimento da economia capitalista. 

 

2.7 Economia Solidária 

 

A economia solidária é concebida como um "conjunto de atividades 

econômicas de produção, distribuição, consumo, poupança e crédito – organizadas 

sob a forma de autogestão." Trata-se de uma forma de organização da produção, 

consumo e distribuição de riqueza centrada na valorização do ser humano e não 

do capital, caracterizada pela igualdade. (LAVILLE; GAIGER, 2009). 

Ou seja: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Atividade_econ%C3%B4mica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atividade_econ%C3%B4mica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Produ%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distribui%C3%A7%C3%A3o_(economia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Consumo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poupan%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Autogest%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Riqueza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capital
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A economia solidária é uma alternativa inovadora na geração de trabalho e 
na inclusão social, na forma de uma corrente do bem que integra quem 
produz, quem vende, quem troca e quem compra. Seus princípios 
são autogestão, democracia, solidariedade, cooperação, respeito à 
natureza, comércio justo e consumo solidário (LAVILLE; GAIGER, 2009, p. 
45). 
 

 
 

Sob esta ótica, a economia solidária preconiza o entendimento 

do trabalho como um meio de emancipação humana dentro de um processo de 

democratização econômica, criando uma alternativa à dimensão alienante e 

assalariada das relações de trabalho capitalistas.  

Compreende, assim, uma diversidade de práticas econômicas e sociais 

organizadas como cooperativas, associações, clubes de troca, empresas auto 

gestionárias, redes de cooperação, e outras, que promovem atividades de produção 

de bens, prestação de serviços, finanças solidárias, trocas, comércio justo e 

consumo solidário. (LAVILLE; GAIGER, 2009). 

Além disso, a economia solidária possui uma finalidade multidimensional, isto 

é, envolve a dimensão social, econômica, política, ecológica e cultural. Isto porque, 

além da visão econômica de geração de trabalho e renda, as experiências de 

economia solidária se projetam no espaço público, tendo como perspectiva a 

construção de um ambiente socialmente justo e sustentável.  

 Vale ressaltar que a economia solidária não se confunde com o chamado 

"terceiro setor", que substitui o Estado nas suas obrigações legais e inibe a 

emancipação de trabalhadoras e trabalhadores, enquanto sujeitos protagonistas de 

direitos. A economia solidária reafirma, assim, a emergência de atores sociais, ou 

seja, a emancipação de trabalhadoras e trabalhadores como sujeitos históricos. 

Apesar de a expressão economia solidária ter sido criada no Brasil, trata-se 

de um movimento que ocorre no mundo todo e diz respeito 

a produção, consumo e distribuição de riqueza com foco na valorização do ser 

humano. A sua base são os empreendimentos coletivos como 

associações, cooperativas, grupos informais e sociedades mercantis.  

 

2.7.1 Breve Histórico da economia solidária 

 

Pode-se dizer que a economia solidária se origina na Primeira Revolução 

Industrial, como reação dos artesãos expulsos dos mercados pelo advento 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Trabalho_(economia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inclus%C3%A3o_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Autogest%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Democracia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Solidariedade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coopera%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9rcio_justo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Consumo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trabalho_(economia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Emancipa%C3%A7%C3%A3o_humana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cooperativa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%B5es
https://pt.wikipedia.org/wiki/Troca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coopera%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9rcio_justo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ecologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Renda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%A7o_p%C3%BAblico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terceiro_setor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Produ%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Consumo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distribui%C3%A7%C3%A3o_de_riqueza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cooperativa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Primeira_Revolu%C3%A7%C3%A3o_Industrial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Primeira_Revolu%C3%A7%C3%A3o_Industrial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Artes%C3%A3o
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da máquina a vapor. Na passagem do século XVIII ao século XIX, surgem na Grã-

Bretanha as primeiras trade unions  (sindicatos e as primeiras cooperativas. Com a 

fundação da cooperativa de consumo dos Pioneiros de Rochdale (1844), 

o cooperativismo de consumo se consolida em grandes empreendimentos e se 

espalha - primeiro pela Europa e depois pelos demais continentes. 

Mas, desde uma visão intercultural, pode-se afirmar que práticas econômicas 

fundadas em princípios de solidariedade existiram em todos os continentes - e muito 

antes da Revolução Industrial. Práticas solidárias milenares no campo econômico 

foram reconhecidas e têm sido estudadas no cerne das diferentes culturas como 

elementos fundamentais da agregação e coexistência de comunidades humanas.  

Portanto, identificar a economia solidária apenas com as vertentes 

do movimento operário europeu seria um equívoco, pois sua história pode ser 

recontada, por exemplo, a partir das tradições da América pré-colombiana, ou 

dos povos africanos ou asiáticos, tanto quanto dos povos europeus.  

Com as revoluções de 1848, surgem na França cooperativas de produção a 

partir de empreendimentos capitalistas abandonados pelos donos. E, a partir 

de 1850, são criadas na Prússia as primeiras cooperativas de crédito urbanas, 

idealizadas por Franz Hermann Schulze-Delitzsch (1808-1883), magistrado nascido 

em Delitzsch (Saxônia) que fundou bancos populares entre os artesãos e foi o autor 

do projeto que serviu de base à elaboração do primeiro Código Cooperativo, 

promulgado em 27 de março de 1867, na Alemanha. Já as primeiras cooperativas 

rurais foram criadas por Friedrich Wilhelm Raiffeisen, que fundou as chamadas 

"Caixas de Crédito Raiffeisen” (apud SINGER, 1997, p. 138). 

Durante a segunda metade do século XIX e a maior parte do século XX, o 

cooperativismo se difunde e adquire considerável poderio econômico. As grandes 

cooperativas singulares e federadas (de 2º grau, 3º grau e superiores) se empenham 

na disputa dos mercados com grandes conglomerados capitalistas e acabam 

assimilando seus métodos de gestão. No caso das cooperativas de consumo, a 

administração passa a ser dominada por profissionais assalariados e os sócios ficam 

frequentemente reduzidos à condição de meros clientes (apud SINGER, 1997, p. 

138). 

Com a Terceira Revolução Industrial, “a exclusão de grande número de 

trabalhadores do mercado se repete, o que enseja o surgimento de um novo 

cooperativismo, muito mais próximo de suas origens históricas”. Novas formas 
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institucionais de autogestão são inventadas e passam a ser conhecidas como 

economia solidária” (SINGER, 1997, p. 141). 

O movimento de economia solidária tem crescido de maneira muito rápida, 

não apenas na Europa e no Brasil, mas também em diversos outros países. O seu 

crescimento no contexto brasileiro se deve a fatores variados, dentre os quais vale 

destacar a resistência de trabalhadoras e trabalhadores à crescente exclusão, 

desemprego urbano e desocupação rural resultantes da expansão agressiva dos 

efeitos negativos da globalização da produção capitalista (PORTOCARRERO, 2006, 

p. 18). 

Tal resistência se manifesta primeiramente como luta pela sobrevivência, na 

conformação de um mercado informal crescente, onde brotam iniciativas de 

economia popular tais como a atuação de camelôs, flanelinhas, vendedores 

ambulantes etc., normalmente de caráter individual ou familiar. Com a articulação de 

diversos atores, essa resistência também se manifesta na forma de iniciativas 

associativas e solidárias voltadas também à reprodução da vida, mas que vão além 

disso, apontando para alternativas estruturais de organização da economia, baseada 

em valores como a ética, a equidade e a solidariedade e não mais no lucro e 

acúmulo indiscriminado. (PORTOCARRERO, 2006, p. 20). 

Verifica-se no Brasil, durante a última década, a crescente organização da 

economia solidária enquanto um movimento que ultrapassa a dimensão de 

iniciativas isoladas e fragmentadas no que diz respeito à sua inserção nas cadeias 

produtivas e nas articulações do seu entorno, e orientando-se para a articulação 

nacional, a configuração de redes locais e o estabelecimento de uma plataforma 

comum.  

O economista Paul Singer é o titular da Secretaria Nacional de Economia 

Solidária (Senaes) desde a sua criação, em 2003. Singer é também um estudioso da 

economia solidária e se tornou uma referência internacional no tema. 

Portanto, a economia solidária é um modo específico de organização de 

atividades econômicas. Ela se caracteriza pela autogestão, ou seja, 

pela autonomia de cada unidade ou empreendimento, e pela igualdade entre os 

seus membros. 

Existem diferentes autores que se dedicam à conceituação da economia 

solidária, sendo que os principais são Paul Singer e Euclides Mance propõe que a 

economia solidária seja uma estratégia possível de luta contra as desigualdades 
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sociais e o desemprego afirmando que a construção da economia solidária é uma 

destas outras estratégias. “Ela aproveita a mudança nas relações de produção 

provocada pelo grande capital para lançar os alicerces de novas formas de 

organização da produção, à base de uma lógica oposta àquela que rege o mercado 

capitalista”. (SINGER, 1997, p. 1142). 

. Tudo leva a acreditar que a economia solidária permitirá, ao cabo de alguns 

anos, dar a muitos, que esperam em vão um novo emprego, a oportunidade de se 

reintegrar à produção por conta própria individual ou coletivamente 

Já de acordo com Mance (1999. p. 178). o conceito vai além e agrega ao 

conceito a noção não apenas de geração de postos de trabalho, mas sim “uma 

colaboração solidária que visa a construção de sociedades pós-capitalistas em que 

se garanta o bem-viver de todas as pessoas”:  

 

ao considerarmos a colaboração solidária como um trabalho e consumo 
compartilhados cujo vínculo recíproco entre as pessoas advém, 
primeiramente, de um sentido moral de corresponsabilidade pelo bem-viver 
de todos e de cada um em particular, buscando ampliar-se o máximo 
possível o exercício concreto da liberdade pessoal e pública, introduzimos 
no cerne desta definição o exercício humano da liberdade (MANCE,1999. p. 
178). 

 

Na visão de Singer (1997 p. 138), a economia popular solidária é o conjunto 

de “empreendimentos produtivos de iniciativa coletiva, com certo grau de 

democracia interna e que remuneram o trabalho de forma privilegiada em relação ao 

capital, seja no campo ou na cidade”.  

Tolerar ou mesmo estimular a formação de empreendimentos alternativos aos 

padrões capitalistas normalmente aceitos, tais como cooperativas autogeridas é, 

objetivamente falando, “uma forma de reduzir o passivo corrente que se materializa 

em ondas crescentes de desemprego e falências”. Tais empreendimentos 

materializam-se no trabalho coletivo e na motivação dos trabalhadores que os 

compõem, “uma importante fonte de competitividade reconhecida no capitalismo 

contemporâneo” (SINGER, 2004, p. 96). 

Enquanto no fordismo a competitividade é obtida através das economias de 

escala e de uma crescente divisão e alienação do trabalho associadas a linhas 

produtivas rígidas – automatizadas ou não -, na nova base técnica que está se 

configurando, uma importante fonte de eficiência é a flexibilização (WAUTIER, 2003, 

p. 93).  
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No capitalismo, o trabalhador é separado dos meios de produção, que 

anteriormente controlava.  

Segundo Paul Singer (1997, p. 140) "a empresa solidária nega a separação 

entre trabalho e posse dos meios de produção, que é reconhecidamente a base do 

capitalismo”  “[...] A empresa solidária é basicamente de trabalhadores, que apenas 

secundariamente são seus proprietários. Por isso, sua finalidade básica não é 

maximizar lucro mas a quantidade e a qualidade do trabalho"  

A economia solidária, então, apresenta-se como uma "reconciliação" do 

trabalhador com os meios de produção e fornece, uma experiência profissional 

fundamentada na equidade e na dignidade, na qual ocorre um enriquecimento do 

ponto de vista cognitivo e humano. “[...] Com as pessoas mais motivadas, a divisão 

dos benefícios definida por todos os associados e a solidariedade”, pois, ao se 

considerar o interesse dos trabalhadores em garantir o sucesso do empreendimento 

“[...] estimula maior empenho com o aprimoramento do processo produtivo, a 

eliminação de desperdícios e de tempos ociosos, a qualidade do produto ou dos 

serviços, além de inibir o absenteísmo e a negligência" (GAIGER, 2003, p. 78). 

Um dos conceitos, então, que está intrinsecamente ligado à realização de um 

empreendimento solidário é o de desenvolvimento local. Com a tendência de 

aumento do rendimento do trabalho associado, há a busca por promover o 

desenvolvimento local dos aspectos econômico e social, sendo que este define-se 

como o “processo que mobiliza pessoas e instituições buscando a transformação da 

economia e da sociedade locais, criando oportunidades de trabalho e renda, 

superando dificuldades para favorecer a melhoria das condições de vida da 

população local (CATTANI, 2003, p.64-66). 

Gaiger (2003, p. 71) cita quatro características econômicas fazem parte do 

modo de produção capitalista: produção de mercadorias tendo como único objetivo 

o mercado separação dos trabalhadores dos meios de produção transformação do 

trabalho em mercadoria, “sob a forma de trabalho assalariado extração de mais-

valia sobre o trabalho cedido ao detentor dos meios de produção, como meio 

de ampliação incessante do valor investido na produção”. 

Com tudo isso, a principal característica do modelo de desenvolvimento 

capitalista é ser desigual e combinado: parte dos trabalhadores é bem sucedida, “e o 

restante perde suas qualificações e muitos se tornam miseráveis” (GAIGER, 2003, p. 

84). 
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 Isso se dá devido a uma crescente valorização da competição, que, ao 

contrário do senso comum, não é antagônica à cooperação. Ambas coexistem, e o 

que caracteriza o modo de produção dominante na sociedade é a predominância de 

uma ou de outra. Quando a competição sobressai em relação à cooperação, a 

grande tendência é a exclusão daqueles que fracassam ou não estão aptos, 

enfraquecendo o ambiente sistemicamente. Em contrapartida, quando a cooperação 

preside as relações, cria-se um ambiente tolerante e igualitário, tornando possíveis 

processos de recuperação de economias abaladas. 

Segundo Singer, "o único jeito de construirmos uma sociedade socialista, que 

mereça o nome e não seja meramente uma pretensão ou bandeira, é pela 

via democrática. Os valores da democracia são os valores do socialismo. É 

a igualdade, o respeito ao outro. E a economia solidária pretende ser democrática. 

Mas isto é um aprendizado. Este é o ponto.  

Wautier (2003, p. 110) explica sobre a economia solidária: “é orientada do 

ponto de vista sociológico, acentua a noção de projeto, de desenvolvimento local e 

de pluralidade das formas de atividade econômica”, visando “à utilidade pública, sob 

forma de serviços diversos, destinados, principalmente, mas não exclusivamente, à 

população carente ou excluída”. 

Pode-se dizer também que é fundada em relações nas quais as práticas de 

solidariedade e reciprocidade não são utilizadas como meros dispositivos 

compensatórios, mas como fatores determinantes na realidade da produção da vida 

material e social.  

Os empreendimentos da economia solidária buscam implementar soluções de 

gestão coletivas, democráticas e auto gestionárias. As decisões mais importantes 

costumam ser tomadas em assembleias de sócios, em que vigora o princípio de que 

"cada cabeça é um voto" de igual peso, sem que importe a função ou posição 

administrativa desse sócio no empreendimento. (ARROYO, 2006, p. 41). 

Dentre os instrumentos usados para facilitar a comercialização dos produtos 

da economia solidária, como alternativa ao escambo e com finalidades específicas, 

existe a moeda social.  
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2.7.2 Empreendimentos econômicos solidários (EESs) 

 

 

Denominam-se empreendimentos solidários as diversas formas concretas de 

manifestação da Economia Solidária, que são de uma riqueza e diversidade 

consideráveis. Vale ressaltar algumas formas de manifestação da Economia 

Solidária, para se perceber a magnitude e heterogeneidade do segmento de 

empreendimentos solidários:  

 

cooperativas, associações populares e grupos informais (de produção, de 
serviços, de consumo, de comercialização e de crédito solidário, nos 
âmbitos rural urbano); empresas recuperadas de autogestão (antigas 
empresas capitalistas falidas recuperadas pelos/as trabalhadores/as); 
agricultores familiares; fundos solidários e rotativos de crédito (organizados 
sob diversas formas jurídicas e também informalmente); clubes e grupos de 
trocas solidárias (com ou sem o uso de moeda social, ou moeda 
comunitária);ecovilas; redes e articulações de comercialização e de cadeias 
produtivas solidárias; lojas de comércio justo; agências de turismo solidário; 
entre outras. Os empreendimentos solidários caracterizam-se por se 
basearem nos princípios e valores expressos na Carta de Princípios da 
Economia Solidária, dos quais se destacam o exercício da autogestão na 
sua organização interna e o fato de serem supra familiares com caráter de 

atividade econômica (CATTANI, 2003, p. 135). 

 

 
Quando se trata de um empreendimento econômico solidário de produção, o 

seu capital será constituído por cotas, distribuídas por igual entre todos membros, 

que desta forma, são sócios do empreendimento. O princípio geral da autogestão é 

que todos os que trabalham são donos do empreendimento e todos os que são 

donos trabalham no empreendimento (CATTANI, 2003). 

Existem empreendimentos solidários produtivos nas áreas econômicas mais 

diversas: “são associações ou cooperativas agropecuárias, agroindustriais, 

industriais, de transporte, de artesanato, de reciclagem de resíduos sólidos, de 

educação escolar, de hotelaria etc.” (CATTANI, 2003, p. 138). 

 Além de ecovilas e outras iniciativas. São exemplos de empreendimentos 

solidários de consumo são as cooperativas de consumo, habitacionais, de crédito e 

mútuas de seguros gerais, de seguro de saúde, clubes de troca etc. No âmbito da 

economia solidária, o conceito de freguês ou cliente - típico da economia capitalista - 

é substituído pelo conceito de parceiros de projeto (CATTANI, 2003). 
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2.7.3 O papel dos Gestores públicos 

 

Os gestores públicos, composto por representantes de governos municipais e 

estaduais que tenham em sua gestão programas explicitamente voltados à 

Economia Solidária. “Este segmento se faz representar nacionalmente por uma rede 

de gestores públicos, que tem cadeira na Coordenação Nacional do FBES  como 

uma das entidades/redes nacionais” (CATTANI, 2003, p. 98). 

As entidades de assessoria e fomento à economia solidária normalmente se 

organizam na forma de associações sem fins lucrativos (ONGs) ou órgãos 

universitários (incubadoras tecnológicas e grupos de extensão) e prestam serviços 

de apoio e fomento aos empreendimentos solidários, seja na forma de ações de 

formação (tanto técnica quanto econômica e política), “seja na forma de apoio direto 

(em estrutura, assessoria, consultoria, elaboração de projetos e/ou oferecimento de 

crédito) para a incubação e promoção de empreendimentos” (CATTANI, 2003, p. 

102). 

A Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Universidade de 

São Paulo é um exemplo de entidade de fomento, ao lado das dezenas de outras 

incubadoras universitárias brasileiras. 

 
 

2.8 A importância das cooperativas agrícolas 

 

Segundo Bialoskorski Neto (1997, p. 39), o homem vem utilizando o 

cooperativismo desde a pré-história, mas ele teve seu maior desenvolvimento no 

século XIX com a Revolução Industrial e o advento do capitalismo e as condições 

sociais que passavam por uma crise geral.  

De acordo com Gallo et. al. (2000), as ideias cooperativistas surgiram na 

Inglaterra em virtude da Revolução Industrial, no final do século XVIII, que deixou 

muitos artesãos sem trabalho.  

Com isso foram conquistando espaço as ideias de Robert Owen, que 

defendia a distribuição igualitária dos ganhos, entre os donos e todos os 

trabalhadores.  

Em 1844, surge na cidade de Rochdale, a primeira sociedade cooperativista, 

a “Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale”, que uniu alguns tecelões para 
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adquirir bens de consumo com preços melhores e também para obterem melhores 

condições de trabalho e reduzir o desemprego (GALLO et al, 2000, p. 46) 

 Tendo como objetivos principais a promoção e o fortalecimento das 

cooperativas em todo o mundo, assim como dos seus princípios e valores, a ACI tem 

sua sede em Genebra na Suíça, reunindo mais de 657.00 cooperativas e 780 

milhões de cooperados (OCEPAR, 2005).  

Ainda de acordo com a OCEPAR (2005), no Brasil, cabe a OCB – 

Organização das Cooperativas Brasileiras, representar o cooperativismo nacional.  

Sediada em Brasília, teve sua fundação em 1971 com a fusão da ABACOOP 

e da UNASCO para representar o cooperativismo brasileiro que atualmente é 

composto por mais de 7.026 cooperativas e mais de 5.258.600 cooperados.  

A característica principal da sociedade cooperativa é a sua finalidade, que 

visa oferecer aos seus cooperados melhores condições econômicas e sociais, já que 

a sociedade em si não possui finalidade lucrativa.  

Desta forma, a sociedade serve como instrumento de promoção dos 

interesses de seus membros.  

Para Zurita et. al. (2004, p. 71), as cooperativas se distinguem das demais 

sociedades pelas seguintes características:  

 

número ilimitado de associados; variabilidade do capital social, 
representação por quotas; limitação do número de quotas do capital social 
para cada associado; impossibilidade de cessão de quotas do capital social 
a terceiros, estranhos à sociedade; singularidade de voto; necessidade de 
quórum para realização da assembleia geral; retorno das sobras líquidas do 
exercício, proporcionalmente às operações realizadas pelo associado; 
existência de fundos de reserva para assistência técnica educacional e 
social; neutralidade política e indiscriminação religiosa, racial, social e de 
gênero; prestação de assistência aos associados e, se previsto no estatuto, 
extensível aos empregados; área de admissão de associados limitada às 
possibilidades de reunião, controle, operações e prestação de serviços.  

 

Zurita (2004, p. 78) afirma ainda que  

 

as grandes vantagens do cooperativismo é que ele é uma forma de 
organização que aumenta o nível de renda, facilita o relacionamento do 
produtor com o mercado oligopolizado, possibilita a diminuição de custos de 
transação dos produtores rurais devido à forma organizacional cooperada, 
tem a distribuição pro rata das sobras do exercício, o que possibilita preços 
menores a longo e médio prazo, reduzindo os custos de produção e 
portando aumentando a renda do produtor.  
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As diferenças entre as sociedades cooperativas e as sociedades empresárias 

é que as cooperativas são sociedades de pessoas, geram condições de produção e 

trabalho aos cooperados, são deliberativas com um voto por cooperado, tem 

participação democrática, as assembleias precisam de quórum para serem válidas. 

(ZURITA et al. 2004). 

Além disso, o retorno é proporcional às operações realizadas pelo cooperado, 

possuem número ilimitado de sócios, as quotas não podem ser transferidas para não 

cooperados, o objetivo social é exercido pelos cooperados, a relação trabalhista é 

entre a cooperativa e seus empregados (ZURITA et al. 2004). 

No que diz respeito à relação civil entre cooperativa e cooperados, esta não é 

sujeita a falência, e são sociedades sem fins lucrativos, enquanto as empresárias 

são sociedades de capital, tem a função de gerar lucro para os acionistas, os votos 

são proporcionais ao número de ações ou cotas, o sócio majoritário é quem decide. 

(ZURITA et al. 2004). 

Ressalte-se ainda que o quórum tem base no capital social, os dividendos são 

proporcionais à participação no capital social, ela tem número limitado de sócio, o 

trabalho é executado pelos empregados, a relação trabalhista é entre empresa e 

empregados, e a relação civil entre empresa e sócios, esta sujeita a falência e 

possui fins lucrativos (ZURITA et al. 2004).  

O cooperativismo tem como princípios básicos, a solidariedade, a igualdade, 

a liberdade, a fraternidade, pois parte do pressuposto que a formação das 

cooperativas são organizações voluntárias, abertas a todas as pessoas “que tenham 

capacidade para utilizar seus serviços e assumir as responsabilidades como 

membros, e são organizações democráticas controladas por seus membros” que 

participam ativamente na formulação de suas políticas e na tomada de decisões. 

(WILKE, 2005, p. 62). 

Os princípios do cooperativismo foram consolidados em setembro de 1995 

por representantes de cooperativas do mundo inteiro em um congresso realizado em 

comemoração ao Centenário da Aliança Cooperativa Internacional, e são  de adesão 

voluntária e livre; gestão democrática, participação econômica dos membros, 

autonomia e independência, educação, formação e informação, intercooperação e 

interesse pela comunidade, propondo: 

 
a) adesão voluntária e livre: as cooperativas são organizações voluntárias, 
abertas a todas as pessoas que tem capacidade para utilizar seus serviços 
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e assumir as responsabilidades como membros. b) gestão democrática e 
livre: as cooperativas são organizações democráticas, controladas pelos 
seus membros, que participam da formulação das políticas e tomada de 
decisões. c) participação econômica dos membros: os membros contribuem 
equitativamente para a formação do capital das suas cooperativas e 
controlam-no democraticamente. Os excedentes são destinados ao 
desenvolvimento das cooperativas. d) autonomia e independência: as 
cooperativas são organizações autônomas, de ajuda mútua, controladas 
pelos seus membros. e) Educação, formação e informação: as cooperativas 
promovem a educação e a formação dos seus membros, dos 
representantes eleitos e dos trabalhadores, para que estes possam 
contribuir, com desenvolvimento do grupo. f) Intercooperação: as 
cooperativas servem de forma mais eficaz aos seus membros e dão mais 
força ao movimento cooperativo, trabalhando em conjunto, através das 
estruturas locais, regionais, nacionais e internacionais. g) Interesse pela 
comunidade: as cooperativas trabalham para o desenvolvimento sustentado 
das suas comunidades, através de políticas aprovadas pelos cooperados. 
(WILKE, 2005, p. 67-68). 

 

 

O cooperativismo integra os regimes de economia planejada e de livre 

mercado, tanto no meio urbano quanto rural, é o instrumento pelo qual a sociedade 

se organiza por meio de ajuda mútua para resolver diversos problemas do cotidiano 

e encontrar formas de geração de emprego e renda (WILKE, 2005).  

Este modelo é um importante agente de progresso, serviços, tecnologia, 

qualidade de vida e renda no mundo inteiro. No Brasil, o cooperativismo vem 

contribuindo para a geração de riquezas, sendo um importante segmento para o 

crescimento da economia e dos bons resultados na balança comercial.  

Bialoskorski Neto (1997, p. 48), afirma que “o cooperativismo é mais intenso 

no setor primário da economia, a agricultura, devido às estruturas de mercado”, 

cerca de 2/3 das cooperativas do Brasil estão ligadas ao setor agropecuário e 

localizadas nas regiões Sul e Sudeste, em virtude de a agricultura ser um setor 

primário, que interage com mercados muito ativos. 

A produção agrícola cada vez mais tem que atender às exigências dos 

mercados em busca de melhores resultados na comercialização. Dessa forma, 

produtores e agroindústrias necessitam mudar padrões de produção que em outros 

períodos eram toleráveis, mas, passam a não ser mais aceitos.  

Se antes os agricultores tinham apenas a preocupação de produzir e colocar 

o seu produto no mercado, torna-se mais frequente o mercado demandar os 

produtos com os vários padrões, tanto de características mensuráveis como a cor, 

tamanho, como foi produzido, se respeita convenções sociais, normas ambientais, 

entre outras (CATTANI, 2003, p. 141). 
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Porém, seguir uma série de padrões introduz custos, desde mudanças nas 

técnicas de produção, até a contratação de auditorias por terceiros. Conforme as 

escalas de produção, alguns custos como os de auditoria podem tornar o uso desse 

procedimento inviável, o que requer uma maior organização da produção, por 

exemplo, em estruturas organizacionais como associações e cooperativas.  

A produção agrícola é relatada como uma das cadeias produtivas da 

fruticultura mais organizada, visando padrões de qualidade e aceitação, porém, é e 

na qual os pequenos produtores podem obter padrões de processo de produção e 

produtos semelhantes às grandes empresas. Um dos fatores determinantes para o 

alcance da excelência nesse modelo de negócio “é a permanência de uma maior 

organização colaborativa, especialmente nas cooperativas que permitem a 

divulgação e acompanhamento das mudanças requeridas pelos mercados” 

(CATTANI, 2003, p. 141). 

Ou seja, mesmo pequenos produtores familiares conseguem produzir de 

forma semelhante às grandes empresas, com um acompanhamento técnico 

difundido principalmente pelas cooperativas e também com auditorias externas que 

atestam os padrões de produção e produtos. Assim, a importância do sistema 

cooperativista para atender às exigências dos mercados propicia muitas 

oportunidades aos produtores, por exemplo, melhores níveis de renda bem como 

melhorias na geração de empregos e no desenvolvimento regional.  

 

2.9 Processos de certificação e rastreabilidade  

 

No âmbito do fomento é importante ressaltar o que se refere à geração de 

trabalho e renda via implantação ou melhoria de estruturas físicas e produtivas de 

empreendimentos solidários rurais e urbanos (GAIGER, 1999; 2003). 

O apoio direto aos empreendimentos promove, junto com outras ações de 

qualificação e de criação de redes de comercialização, “a instrumentalização e a 

organização dos pequenos produtores, tendo em vista a sustentabilidade de suas 

iniciativas econômicas e produtivas” (GAIGER, 2003, p. 95). 

Esta ação é realizada por meio de convênios com entidades públicas e 

privadas sem finalidade lucrativa que executam projetos em economia solidária no 

âmbito local ou municipal da sociedade civil organizada e gestores públicos.  
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As prioridades devem ser discutidas e implementadas com a participação 

efetiva da comunidade envolvida, através de um instrumento formal nominado de 

Plano de Investimento Municipal (PIM).  

As atividades relacionadas ao apoio a cooperativas, formação e divulgação 

“dizem respeito a ações relativas à formação dos trabalhadores, gestores públicos e 

entidades de apoio e fomento”. (SHINEIDER, 1999, p. 67). 

 As ações referem-se à implantação de incubadoras de empreendimentos 

econômicos solidários, atividades de formação de educadores para atuação em 

economia solidária, divulgação da economia solidária nos municípios, realização e 

apoio de eventos de economia solidária, apoio ao mapeamento regional dos 

empreendimentos econômicos solidários.  

A criação e o fomento às incubadoras de empreendimentos econômicos 

solidários “têm como objetivo melhorar as condições dos EESs, por meio da 

transferência de tecnologia social em gestão e produção, além de desenvolver 

ações sociais e políticas com os coletivos solidários”. (SHINEIDER, 1999, p. 68). 

Esse processo fundamentado em uma metodologia de trabalho, que toma por 

referência a educação popular e valoriza a cooperação e a autogestão, busca 

oferecer e construir conjuntamente ferramentas para que os empreendimentos 

tornem-se sustentáveis nos aspectos econômicos, sociais, políticos e de gestão.  

Um modelo de incubadoras desenvolvido há um tampo pela Senaes o 

Programa Nacional de Incubadoras de Cooperativas Populares (Proninc), é voltado 

para implantação e manutenção de estruturas de incubação em universidades. 

(GAIGER, 1999; 2003). 

Pode-se citar como exemplo, o formato assumido pelas incubadoras no 

Estado da Bahia que é inédito no Brasil. No âmbito federal já vem sendo 

desenvolvido pela Senaes o Programa Nacional de Incubadoras de Cooperativas 

Populares (Proninc), voltado para implantação e manutenção de estruturas de 

incubação em universidades públicas brasileiras. Apesar de guardar muitas 

semelhanças com o Proninc, algumas particularidades diferenciam o projeto baiano: 

 

 a) a possibilidade de investimento direto ao empreendimento incubado (em 
máquinas e equipamentos, por exemplo) com recursos do projeto 
submetido, atendendo, inclusive, a uma demanda histórica desse segmento; 
b) a inclusão, como proponente na execução, além das universidades 
públicas, de universidades privadas e organizações da sociedade civil com 
experiência no apoio a grupos solidários; c) a diferenciação em três 
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modalidades de incubadora – universitárias, territoriais e temáticas, no 
segmento aquicultura e pesca e artesanato; e d) a estratégia de divulgação 
e sensibilização, pode contar com visitas técnicas aos  territórios de 
identidade com o intuito de realizar uma sensibilização acerca da temática 
da economia solidária. (HENSON E REARDON, 2005, p. 67, apud OLIVA et 
al., p. 54) 
 
 

Sob esta ótica, a segurança do alimento ou alimento seguro (food safety) 

deve ser uma das maiores preocupações por parte de cooperativistas devido a 

muitos acontecimentos envolvendo a presença de contaminações nos alimentos.  

Além das exigências por parte de compradores como as cadeias de 

supermercados exigem os mecanismos de certificação e rastreabilidade. 

 Henson e Reardon (2005, p. 67) descrevem que “cadeias de supermercados, 

mesmo em mercados de regiões em desenvolvimento onde não há consumidores ou 

governantes com capacidade de monitorar a respeito”.  

Dessa forma, os supermercados têm incentivado e definido normas privadas 

de segurança dos alimentos, pelo menos para produtos “arriscados” como frutas, 

legumes e produtos lácteos “no que se refere aos resíduos de pesticidas e 

contaminação bacteriana que causam problemas de saúde aos seus clientes” 

(PERONDI; KIYOTA, 1998, p. 79). 

Os processos de certificação e rastreabilidade, além de serem exigências dos 

mercados, podem facilitar a coordenação das cadeias produtivas, permitindo um 

melhor monitoramento das atividades e compartilhamento de responsabilidades com 

os diversos atores sociais.  

Farina (2003, p. 23) aponta que a adoção de padrões de referência no 

mercado final facilita a coordenação entre o consumidor e o ofertante, “pois reduz os 

custos de aquisição de informação e limita situações sujeitas ao risco moral (moral 

hazard), criadas pela falta de informação dos compradores e pela possibilidade que 

os vendedores dissimulem problemas de qualidade”.  

Assim, a adoção de padrões por uma coletividade permite que a produção 

seja realizada em pequenas explorações e as eficiências decorrentes da 

comercialização “podem ser obtidas pela ação cooperativada, ou seja, mesmo a 

produção sendo realizada por diversos agentes, no mercado global os produtos são 

semelhantes” (FARINA, 2003, p. 25) 

Porém, é preciso que os produtores percebam os incentivos em adotar ou não 

determinada certificação, para que essa não seja apenas um mecanismo de gerar 
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mais custos no processo produtivo, não sendo reconhecida e valorizada pelos 

mercados, ou seja, é preciso que seu uso alcance algum diferencial em relação à 

quem não usa (FARINA, 2003, p. 28-29).. 

Nassar (2003) descreve que o sucesso da certificação está associado: a) à 

eficiência e aos custos de seu monitoramento e, b) ao poder de exclusão exercido 

pelo aparato institucional.  

O monitoramento é o sistema de controles criado para garantir e verificar se 

os agentes certificados seguem as regras e procedimentos. Ao aparato institucional, 

que estabelece as regras da certificação, permite que se exerça o poder de 

exclusão, impedindo a entrada de “caronas” no processo que poderiam usufruir dos 

benefícios sem arcar com os seus custos. (PERONDI; KIYOTA, 1998, p. 83). 

No Brasil, há adoção de vários sistemas de certificação e rastreabilidade na 

agropecuária, mas, um dos primeiros a ser adotado foi a Produção Integrada de 

Frutas (PIF) é um Programa de avaliação da conformidade do sistema de produção 

com a participação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial (INMETRO) em conjunto com o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), 

outras empresas de Pesquisa Agropecuária Estaduais, Universidades, Certificadoras 

Privadas e o Setor Produtivo (HENSON E REARDON, 2005, p. 69-70). 

O Programa tem o objetivo de produzir frutas de qualidade, priorizando a 

sustentabilidade, a aplicação de recursos naturais, a substituição dos insumos 

poluentes, o monitoramento dos procedimentos e a rastreabilidade de todo o 

processo produtivo, tornando-o economicamente viável, ambientalmente correto e 

socialmente justo.  

O PIF teve início entre 1998 e 1999, pois, o Brasil necessitava de um 

instrumento que pudesse orientar e institucionalizar “um sistema de produção que 

atendesse às exigências dos mercados compradores e fosse factível à realidade 

brasileira, levando em consideração a credibilidade e confiabilidade do sistema e 

dos trabalhos que seriam desenvolvidos no país” (ANDRIGUETO et al., 2008).  

O PIF é um dos protocolos de certificação, porém, existem outros protocolos 

específicos como o EUREPGAP (atual GLOBALGAP), British Retail Consortium 

(BRC), Tesco Nature’s Choice (TNC), no caso desse último específico da rede de 

supermercados britânica Tesco. Entre os vários protocolos há algumas 

diferenciações, mas todos eles prezam o controle da produção do campo à mesa, 
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sendo que “ isso se dá por mecanismos de rastreabilidade e com auditorias de uma 

organização independente da produção, mais conhecida como certificadora ou 

Organismo de Avaliação da Conformidade.” (FARINA, 2003, p. 42) 

Assim, “há os requisitos de rastreabilidade e adoção de produtos que não 

agridam a saúde e que não causem problemas ao setor produtivo como a 

disseminação de pragas, são condições básicas que não são barreiras ao comércio, 

mas sim, uma necessidade”. Porém, outros padrões que estão sendo adotados 

como a preocupação com o meio ambiente e outras normas, “caem na dificuldade 

de avaliar os riscos causados pelo seu não cumprimento, nesse caso adota-se 

geralmente o princípio da precaução” (HENSON E REARDON, 2005, p.85). 

 

2.9.1 A organização da produção via cooperativas  

 

A produção agropecuária muitas vezes se caracteriza por diversos produtores 

dispersos em regiões diferentes com uma heterogeneidade de formas de produzir, o 

que dificulta o acesso aos mercados, pois não se consegue manter escalas na 

comercialização de produtos mais homogêneos (SHINEIDER, 1999, p. 41). 

Os pequenos produtores podem ter dificuldade de inserir-se nos mercados, 

pois pela quantidade produzida, podem ter dificuldades de acessar serviços de 

assistência técnica, crédito, bem como o pagamento de auditorias para acompanhar 

os processos de certificação e rastreabilidade.  

(SHINEIDER, 1999, p. 41-42) orienta que “algumas estruturas podem auxiliar 

no processo de transferência de tecnologias e informações na cadeia produtiva para 

alcançar um maior êxito nas mudanças ocorridas nessa, dentre essas estruturas, as 

cooperativas e associações são mecanismos usados”.  

Essas estruturas, que são organizações e arranjos institucionais, ganharam 

importância e reemergiram com a liberalização dos mercados agrícolas nos países 

em desenvolvimento, “para organizar os pequenos produtores, de forma que esses 

possam atender a algumas demandas do mercado” como a escala de produção em 

busca de melhorar as negociações “com as grandes redes, padrões de produtos e 

sistemas de produção e diminuir custos de transação, pois produtores atomizados 

necessitam de maiores relações” e, portanto, mais transações, assim, diminuem-se 

os custos de operações na entrada e saída nos mercados (PINHO, 1996, p. 69-70) 
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No Brasil, a prática do cooperativismo está muito ligada à área agrícola desde 

o início. Há muitas cooperativas que agregam diversos produtores auxiliando as 

atividades de produção.  

Segundo Pinho (1996, p. 69),  

 

a prática cooperativista brasileira inicia-se a partir de 1932, motivada pelo 
estímulo do Poder Público ao cooperativismo como um instrumento de 
reestruturação das atividades agrícolas, bem como pela promulgação da lei 
básica do cooperativismo brasileiro ocorrida naquele mesmo ano, o que 
passou a definir melhor a estrutura dessa forma diante de outras formas de 
associação.  

 

O cooperativismo hoje no Brasil é orientado pela Organização das 

Cooperativas Brasileiras (OCB) em nível federal e pelas organizações estaduais, 

que seguem as delimitações da OCB (apud PINHO, 1996, p. 73). 

 Assim, é um movimento regido por leis, no qual as organizações que são 

denominadas por essa razão social, necessitam seguir as orientações e regras de 

conduta.  

Segundo Romero et al (2004, p. 78), as cooperativas são sociedades de 

pessoas, onde “cada cooperado ou cooperativa singular como no caso de 

cooperativas de cooperativas ou centrais, têm direito a apenas um voto, 

diferenciando das sociedades de capital onde o voto é proporcional ao capital".  

Além disso, “não visam lucro como uma empresa, mas a partição entre os 

cooperados”. O sistema cooperativista brasileiro pode ser uma grande alavanca para 

a popularização das boas práticas que resultam em alimentos seguros, “levando-se 

em conta que o sucesso do processo está condicionado à mudança de 

comportamento de todos os elos da cadeia produtiva” (ROMERO et al, 2004, p. 91) 

Para essas organizações é delegado o dever de promover, fomentar e 

orientar os seus associados e, ao mesmo tempo, negociar com os outros elos da 

cadeia (fornecedores de insumos, agroindústrias, redes de distribuição), garantindo 

a justa remuneração aos produtores pelo processo de qualidade levado a cabo nas 

propriedades rurais, garantindo que as matérias-primas sejam processadas de forma 

a assegurar a continuidade do processo de certificação e que nos pontos de venda 

os produtos sejam cuidados da mesma forma (PORTOCARRERO, 2006, p. 89).  

Desta forma, dos produtores que seguem os padrões,” há alguém que os 

represente e que possa contribuir com as correções e assumir parte das 
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responsabilidades”. Assim, a certificação por parte dos cooperados “permite que a 

cooperativa possa adotar esse mecanismo para controlar a qualidade da produção, 

de forma que esse controle dá-se por meio das auditorias por uma organização 

independente da produção, a certificadora”. (PORTOCARRERO, 2006, p. 92). 

As cooperativas têm como principal função promover ganhos de escala para 

permitir que os pequenos produtores cooperados possam direcionar seus produtos 

para mercados mais distantes. A importância maior delas, no entanto, “é permitir 

que, com sua estrutura de seleção, embalagem e frigoríficos, façam o 

armazenamento do produto por um maior período de tempo, o que permite a 

comercialização da fruta o ano todo”. (PORTOCARRERO, 2006, p. 94). 

O importante nesse aspecto é a organização e o controle do processo 

produtivo para permitir que os cooperados possam beneficiar-se dos ganhos de 

escala que podem diminuir custos de adoção dos sistemas e facilitar a inserção em 

novos mercados, devido ao maior volume de produção, pois, “tanto os técnicos das 

cooperativas quanto os profissionais da certificadora destacam que produtores 

ligados a cooperativas aponta para um fator importante já que permite adotar a 

rastreabilidade e a certificação em pequenas áreas” (SHINEIDER, 1999, p. 67). 

O agrupamento de produtores permite ganhos de economia de escala, ou 

seja, com um maior número de produtores em uma região que adotam a certificação 

diminuem-se os custos operacionais de deslocamento, pagamentos de profissional e 

outros serviços por parte da certificadora.  

Com uma maior concentração de produtores em uma região, “os custos por 

produtor ou especialmente por área tornam-se mais baixos, o que torna mais 

acessível o uso da certificação”. Nas cooperativas, esse maior número de 

produtores, “além da diminuição dos custos operacionais, também permite um maior 

poder de negociação entre as partes, pois se faz um contrato direto com a 

cooperativa, o que diminui as transações e permite um contrato de maior valor”. 

(SHINEIDER, 1999, p. 69-70). 

O sistema cooperativo também é visto como vantajoso para a inserção em 

novos mercados, pois, além das contribuições de economia de escala, também há 

possibilidade de uma marca única ou o marketing de um produto com determinadas 

características, o que permite uma maior difusão desse produto e da marca da 

organização.  
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Na PI e nos processos de rastreabilidade como um todo, a visão de cadeia 

produtiva é muito importante, pois as características iniciais vão sendo incorporadas 

com outras ao longo dessa. Assim, “há a necessidade que estruturas intermediárias 

entre a produção e o consumidor, como as de classificação e embalagem (packing 

houses) também sejam aderidas e certificadas ao sistema, pois isso dificulta que 

agentes intermediários se aproveitem em fraudar o sistema”. (POLÔNIO, 1999, P. 

43). 

As cooperativas constituem mecanismos importantes, já que fornecem essa 

estrutura intermediária de packing houses que, “além das tarefas de limpeza, 

classificação e embalagem, é onde se insere normalmente as marcas e códigos que 

o consumidor final terá à disposição para consultar como foi produzido esse produto 

e as etapas que percorreu desde o campo” O “[...] uso da rastreabilidade e 

certificação como um mecanismo de gestão é relatado pela certificadora como o 

principal incentivo atual de as cooperativas ainda estarem adotando a PIM”, já que 

muitas outras empresas deixaram de certificar a PIM e passaram a adotar outras 

certificações, de acordo com as exigências dos seus compradores. Além disso, a 

diluição de custos pelos vários cooperados permite que o valor por tonelada também 

se reduza. (POLÔNIO, 1999, p. 45). 

O incentivo a essas formas cooperativas ou associativas é visto como de 

grande utilidade para a difusão desses mecanismos aos pequenos produtores. Toda 

a produção segue as normas da PIF, pois segundo os técnicos, não se separa uma 

forma de produzir para um mercado para outro. Mas, os maiores requisitos de 

qualidade se dão pelo mercado externo. Porém, no mercado nacional também surge 

uma maior preocupação e controle quanto a esse aspecto, fazendo com que o setor 

produtivo promova mudanças. (POLÔNIO, 1999, p. 48). 

 Órgãos como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) coleta 

amostras de produtos no mercado nacional para verificar a conformidade e se não 

causa danos à saúde dos consumidores.  

Mesmo no sistema cooperativo, a adoção da certificação e rastreabilidade 

aumenta os custos e uma estratégia adotada pelos agentes é fazer de seu uso um 

instrumento de apoio para diminuir os custos totais de produção.  

No entanto, muitos produtores, principalmente os com áreas menores, pouco 

utilizam esses dados na gestão da atividade, sendo que é apontado pelos técnicos 

das cooperativas como um dos grandes entraves do uso das informações para o 
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gerenciamento, “o baixo grau de escolaridade dos produtores e alguns fatores 

culturais como o maior tempo na atividade e consequentemente a dificuldade de 

mudança e a ideia de que se começar a calcular tudo verá que está no prejuízo e 

desestimulará em atuar nessa atividade”, ou seja, da forma que vem sendo 

conduzida nos vários anos e obtendo um retorno desejado, os produtores não veem 

tantos incentivos para adotar os procedimentos de gerenciamento da atividade. 

(POLÔNIO, 1999, p. 48).  

A produção orientada via cooperativas também permite uma maior interação 

com outras organizações como as universidades e empresas produtoras de 

insumos. “A interação dos pesquisadores com as cooperativas e também com 

algumas empresas foi considerada como um ponto positivo de estímulo de adoção 

do sistema”. (POLÔNIO, 1999, p. 49). 

A implantação de experimentos (áreas demonstrativas) nas empresas e 

propriedades dos cooperados contribuiu para que os padrões fossem construídos 

dentro de um nível mais prático, para que sua adoção posterior fosse mais próxima 

da realidade do setor produtivo. Mesmo a PI sendo voluntária, quando o produtor se 

propõe a certificá-la, há necessidade de seguir normas formais, dentre essas a 

obrigatoriedade de treinamentos aos profissionais envolvidos na produção.  

As cooperativas possuem equipes técnicas responsáveis pela assistência 

técnica e oferecimento de treinamentos aos seus cooperados (produtores), uma das 

exigências da PIM, já que seria difícil cada produtor ter que contratar um 

responsável técnico. Assim como relata a coordenação inicial da PIM, “esse sistema 

incentivou a capacitação e exercício da responsabilidade dos técnicos, pois o 

treinamento obrigatório e atualização permanente desses os habilitaram para 

conduzir de forma eficaz os pomares”. (POLÔNIO, 1999, p. 52-53). 

No caso dos pequenos produtores, os técnicos das cooperativas são também 

responsáveis por acompanhamento das áreas dos cooperados, auxiliando para que 

esses possam seguir os padrões exigidos pelos protocolos de certificação adotados. 

Tanto a coordenação atual quanto a anterior destacam que o conhecimento 

acumulado na cultura da maçã e a presença de organizações como as cooperativas 

e representes dos produtores contribuem para que o sistema obtenha êxito em ser 

adotado e, mesmo não sendo adotado formalmente por muitos produtores, foi a 

base de outros sistemas privados de rastreabilidade e certificação.  
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No entanto, em cadeias produtivas com menor organização, não significa que 

dê certo. Foi relatado como de grande importância que o processo seja gradativo, 

assim pode-se não iniciar o processo diretamente com a PI, mas com outros 

sistemas, como as Boas Práticas Agrícolas (BPA), e, com o conhecimento 

acumulado, vão ocorrendo os incentivos e facilitando a adoção de outros sistemas.  

A busca por ganhos de escala e redução de custos operacionais são de 

grande importância para se adotar as certificações e rastreabilidade. As novas 

exigências dos mercados podem promover ganhos aos consumidores com a 

produção de um alimento mais seguro, mas também, pode dificultar que alguns 

produtores tenham condições de comercializar em muitos mercados.  

Dessa forma, a produção cooperada permite que mesmo pequenos 

produtores possam adotar os padrões de produção requeridos pelos mercados e 

principalmente com uma orientação técnica que é oferecida por parte dos 

profissionais das cooperativas, já que o Estado em muitas situações acompanha 

pouco os produtores na assistência técnica e extensão rural.  

Na cadeia produtiva a organização é essencial para inserir os pequenos 

produtores nos mercados, mas, é preciso também levar em consideração 

características da atividade como a concentração em algumas áreas. 

(SCHNNEIDER, 1999). 

Para as cooperativas, as certificações facilitam o controle da produção na 

medida em que os produtores tem que seguir determinados padrões e são 

fiscalizados por uma organização externa que é a certificadora. Outros benefícios é 

a adoção dos mecanismos de certificação e rastreabilidade também permitiu a 

diminuição de alguns insumos, mas ainda cabe que os dados gerados possam ser 

mais usados como mecanismo de gestão da atividade. (SCHNNEIDER, 1999, p. 22). 

De acordo com Schnneider (1999, p. 23), “as cooperativas, em nome do 

princípio da integração, buscam a inserção social, ao contrário do sistema capitalista 

que exclui e marginaliza em nome do individualismo e da competição”, visto ser uma 

concentração de pequenos produtores rurais, artesanais, consumidores, prestadores 

de serviços. 

A integração/concentração de empresas que representam vários 

coproprietários cooperativados é um processo que reforça as condições para uma 

melhor redistribuição de rendas e oportunidades (SCHNNEIDER, 1999, p. 24). 
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Em outros termos, significa a construção de redes que partam do âmbito local 

e evoluem para o regional, municipal, estadual e nacional, na direção de formas 

mais adequadas e autônomas de desenvolvimento.  

Schineider (1999, p. 25) cita que é formando correntes de sinergia que 

lentamente, fluam passo a passo “de baixo para cima”, “das bases para a s cúpulas”, 

“do pequeno em direção ao grande”, que se conseguirá construir um modelo 

econômico e de sociedade que seja mais identificado com as realidades e 

necessidades locais.  

O cooperativismo é um sistema estrutural fundamental e capaz de contribuir 

substancialmente com o desenvolvimento regional de maneira sustentável, ainda 

que esteja inserido dentro do sistema capitalista.  

A integração concebida pelas cooperativas “representa milhões de 

cooperados, coproprietários, em um processo que fortalece as condições que podem 

levar a melhor redistribuição das oportunidades e da renda” (SCHNNEIDER, 1999, 

p. 21). 

As cooperativas dos diversos ramos, como as empresas capitalistas, sofrem a 

pressão por mais competitividade e eficiência, “demandando gerência, capitalização, 

marketing, transparência, profissionalismo, controle de custos, qualidade de 

produção, qualificação dos trabalhadores envolvidos, fusões, legislação, entre 

outros”. (SCHNNEIDER, 1999, p. 22). 

No entanto, as cooperativas são criadas para servir aos seus membros, e, 

desse modo, precisam se adaptar à realidade internacional, sem se desvirtuar de 

sua identidade, de seus princípios, de suas características específicas.  

As cooperativas estão relacionadas com questões como pleno emprego, 

justiça social, distribuição de renda, segurança alimentar, defesa da natureza, ou 

seja, elas proporcionam o desenvolvimento local e regional sustentável, assumindo, 

desse modo, um importante papel. (SCHNNEIDER, 1999, p. 26). 

O cooperativismo pode, então, se constituir como uma ponte entre o mercado 

e o bem-estar das comunidades e das pessoas. Suas atividades devem buscar a 

geração de sobras, no entanto, este não é o seu fim, seu objetivo principal. As 

cooperativas podem, assim, auxiliar na construção da valorização do humano, em 

detrimento do capital. (COVRE, 1991, p. 18). 

O desenvolvimento não pode ser concebido apenas pelo lado econômico, 

mas também deve considerar os recursos naturais, os recursos humanos, assim 
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será possível obter um desenvolvimento sustentável. As pessoas precisam ser os 

elementos principais das organizações, visando o progresso social.  

Nas cooperativas a base é a equidade entre as pessoas, que confiam umas 

nas outras, permitindo-se trabalhar de maneira solidária. Dessa forma, as 

cooperativas se constituem em ferramenta para a participação, parceria e 

organização social. 

Pode-se ainda fazer uma análise a partir do conceito de cidadania. De acordo 

com Covre (1991, p. 26-27), ser cidadão é ser o sujeito que, tendo direito à vida no 

sentido pleno, procura construí-lo coletivamente, "não só em termos de 

necessidades básicas, mas de acesso a todos os níveis de existência, incluindo o 

mais abrangente, o papel do homem no universo". Ser cidadão é ser sujeito agente 

e receptor. Agente, pois trabalha para conquistar direitos e receptor, na medida em 

que recebe e usufrui dos benefícios sociais. 

 Covre (1999, p.28) explica que há três conjuntos de direitos que se 

correlacionam e que são elementos da construção da cidadania: 

 

 Direitos civis: de locomoção, de liberdade, de expressão;  

 Direitos sociais: alimentação, habitação, saúde, educação;  

 Direitos políticos: deliberação do homem sobre a vida, ao direito de ter 

a livre expressão de pensamento e de prática política e religiosa.  

 

Ser cidadão também é ter deveres, compromissos, responsabilidades, 

cumprir as normas elaboradas e decididas de maneira coletiva. O cidadão, ao 

cumprir seus deveres, irá assumir responsabilidades conjuntamente à comunidade, 

“votando e/ou fazendo parte do governo, pressionando através de movimentos 

sociais, participando de associações comunitárias, seja no partido, no sindicato, na 

escola, no bairro ou na cooperativa” (COVRE, 1991, p. 32). 

 O cidadão é o indivíduo que, ao se dar conta da situação em que vive, forma 

uma consciência crítica das realidades internacional, nacional e local, buscando, 

coletivamente, transformar a realidade em algo melhor.  

Ainda, conforme enfatiza Covre (1991, p. 36), a cidadania pressupõe: 

 

Ela não se esgota na dimensão político-participativa, mas abrange 
igualmente a dimensão econômico-produtiva, bem como a dimensão 
cultural, traduzindo se na capacidade organizada de conceber e efetivar um 
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projeto próprio de desenvolvimento. Participar na elaboração e execução de 
um projeto de desenvolvimento é uma oportunidade que permite desdobrar 
a produção, a renda e o trabalho, para atingir outras dimensões, 
especialmente a dimensão qualitativa. 

 

A construção da cidadania não se dá apenas com participação periódica na 

política, por ocasião das eleições. Ela é uma participação importante, mas não 

suficiente para fazer avançar o espaço da cidadania. Em face da crescente 

complexidade na administração e no controle das instâncias do poder da sociedade 

atual, a construção da cidadania deve ocorrer num esforço de participação 

permanente, num empenho cotidiano de construção da democracia econômica, 

social e cultural e também no empenho pela preservação do meio ambiente. Ela tem 

condições de efetivar-se, não agindo individualmente, mas, sobretudo, através das 

associações, dos sindicatos, dos movimentos sociais, das cooperativas, etc. 

A cidadania não pode ser outorgada por decreto, ela é conquistada. “As 

sociedades que chegaram a garantir atributos e conquistas avançadas à população 

passaram por transformações profundas e radicais”. Onde há instituições 

cristalizadas em benefício apenas de setores minoritários dominantes, onde o 

Estado é o parceiro preferencial da acumulação, da exploração e da exclusão, “mais 

necessário se torna organizar-se e mobilizar-se para a conquista constante e 

cotidiana da cidadania” (COVRE, 1991, p. 67) 

Na conquista da cidadania urge superar a desarticulação e integrar os 

movimentos populares, promovendo a construção de baixo para cima, eliminando as 

perversas desigualdades existentes e “a crescente concentração versus exclusão no 

plano das camadas sociais, dos municípios, dos estados, do país e do mundo” 

(COVRE, 1991, p. 67) 

           As Redes de Solidariedade se constituem como formas atuais de expansão 

da cidadania. As redes de solidariedade são uma forma eficaz de fazer avançar o 

espaço da cidadania. (COVRE, 1991, p. 36-37). 

O referido autor ainda destaca cinco aspectos relativos às redes solidárias: 

É uma promoção ‘de baixo para cima’, que elimine ou pelo menos diminua as 

gritantes desigualdades e exclusões existentes, precisa fazer ampliar o capital 

social. Este foi muito esquecido até agora e deve ser fomentado junto e ao lado do 

capital econômico, do capital político e do capital cultural.  
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São elementos componentes do capital social as diversas redes que 

constituem a comunidade cívica (instituições, serviços, relacionamentos), ou seja: 

“Organizações voluntárias e associações dos mais diversos tipos; A sensação de 

pertença à comunidade cívica; O sentimento de solidariedade e igualdade entre os 

membros dessa comunidade; As normas de cooperação, reciprocidade e confiança 

que governam o funcionamento das redes” (COVRE, 1991, p.39) 

Sob esta visão, a cidadania torna-se hoje cada vez mais o suporte da 

articulação entre a legitimidade, a igualdade e a integração social. É ela que 

“fomenta a ‘necessidade’ das virtudes cívicas, tão necessárias para uma 

participação ativa da cidadania na construção de uma sociedade mais justa, 

equitativa, democrática e participativa” (COVRE, 1991, p.32). 

Desta forma, “a construção da cidadania requer uma clara consciência do 

ambiente provocado pela abertura indiscriminada à globalização, que gerou um 

clima de desigualdade, de super exploração, de exclusão que tanto emperram a 

modernização das estruturas sociais, gerando resultados muito aquém das suas 

expectativas. (COVRE, 1991, p.43). 

Com as múltiplas mudanças em curso, explodindo em todas as direções e a 

velocidades crescentes,  

 

verifica-se hoje em muitos ambientes um processo de "dissolução social", 
com a significativa perda de capital social. Estão presentes neste processo 
o esvaziamento e a perda da credibilidade das entidades associativas, 
sindicais e cooperativas, a anomia, a desintegração, a pulverização, a 
atomização, o desequilíbrio, a instabilidade, a desafeição, o retraimento aos 
grupos primários (refúgio na família, na pequena comunidade, no clã e na 
tribo), a ruptura ou a perda de identidades (locais, municipais, regionais), 
entre outros. (COVRE, 1991, p.56). 

 

O desenvolvimento local se constitui em um processo endógeno em 

pequenos agrupamentos comunitários e unidades territoriais, capazes de 

proporcionar uma maior dinâmica da economia e melhorar a qualidade de vida da 

população. Este processo representa uma peculiar modificação na base econômica 

e na organização da sociedade local, proveniente de uma mobilização social, em 

busca da exploração de suas potencialidades e capacidades”. (PESSOA, 2003). 

Para assegurar a consistência e sustentabilidade deste processo, o 

desenvolvimento precisa “’aumentar as oportunidades sociais e viabilizar a 

competitividade econômica no local, elevando a renda e, ao mesmo tempo, 
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garantindo a preservação do meio ambiente”. Embora o desenvolvimento local tenha 

um forte cunho endógeno, o mesmo “está introduzido em um contexto mais amplo e 

complexo, interagindo com suas influências negativas e positivas, representando 

uma integração com a realidade nacional”. (PESSOA, 2003, p. 67). 

O desenvolvimento local/regional só acontece associado às iniciativas de 

mobilização da coletividade, pois requer que os atores locais estejam envolvidos em 

um projeto de interesse comum. Caso contrário, as modificações ocorridas não 

representam em um efetivo desenvolvimento e não se traduzem na melhoria da 

qualidade de vida de forma sustentável. Portanto, “o desenvolvimento local/regional 

significa o resultado de um desejo conjunto da sociedade, dando viabilidade e 

sustentação a ações e iniciativas aptas a gerar a transformação da realidade” 

(PESSOA, 2003, p. 78). 

Diante deste contexto, “as cooperativas podem ser um instrumento que pode 

fortalecer o conceito de cidadania, aumentando a mobilização da sociedade”. No 

processo de globalização pode ser estabelecido como contraponto o fortalecimento 

do poder local e regional Os espaços em que podem ser construídos, a coletividade 

auxilia a reforçar o estabelecimento de iniciativas coletivas locais.  (PESSOA, 2003, 

p.82). 

No espaço local, onde há uma maior homogeneidade econômica, social e 

cultural, valores assumidos em grupo, há uma maior possibilidade de encontrar 

soluções para “situações de desigualdade, desemprego, injustiça, fome, entre 

outros. Desse modo, há uma maior possibilidade de as pessoas assumirem 

compromissos de maneira recíproca, pois as mesmas têm problemas comuns”. 

(BECK, 2003, p. 45). 

Portanto, o local, o regional, se constitui em um espaço potencial para a 

formação de cooperativas, que, “devido à sua forma de atuação, poderá 

proporcionar um desenvolvimento regional sustentável” (BECK, 2003, p. 59). 

Apesar do crescente processo de globalização, existe uma influência 

crescente de iniciativas preocupadas com o desenvolvimento regional.  “Ao mesmo 

tempo em que se consolidam organizações internacionais, manifestam-se ações que 

visam recuperar raízes locais”. (BECK, 2003, p. 61). 

De acordo com Beck: 
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[...] a globalização não significa somente de localização, mas pressupõe a 
re-localização, deriva do próprio cálculo econômico. Ninguém pode produzir 
num âmbito global, literalmente falando. Mesmo as indústrias que produzem 
e comercializam globalmente seus produtos, devem desenvolver laços 
locais. Isso em primeiro lugar porque sua produção surge e se rege sobre 
esteios locais, e em segundo lugar, porque também os símbolos 
globalmente comercializados devem ser filtrados através de material que 
brota da cultura local [...]. No entanto, de localização e re-localização não 
expressam automaticamente o renascimento da dimensão local. Em 
conjunto, envolvem múltiplas consequências, mas implicam, sobretudo, que 
a cultura local não pode mais justificar-se, determinar-se e renovar-se 
diretamente na sua unicidade contra o mundo. O local e o global não se 
excluem, mas são um aspecto do global, onde a globalização significa 
também o unir-se, o encontrar-se de culturas locais, que neste contexto 
devem redefinir seus conteúdos. (BECK, 2003, p. 66). 

 

 

Para Beck (2003, p. 69), é importante a consequência deste pensamento: “A 

globalização – aparentemente o que é enormemente grande, o que é externo, o que 

enfim chega e esmaga todo o resto – pode ser colhida nas pequenas coisas 

concretas de todos os dias, na própria vida, nos símbolos culturais [...]”  

Baumann, ao analisar o nexo entre o global e o local, conclui que ambos 

podem ser faces da mesma medalha, mas onde as duas partes da população 

mundial vivem em lados diferentes e só veem uma face: 

 

 
Alguns são cidadãos do mundo, outros estão amarrados ao seu posto [...]. A 
globalização [junção entre globalização e localização] é, em primeiro lugar e 
antes de tudo, uma nova repartição de privilégios e de privação de direitos, 
de riqueza e pobreza, de possibilidades e de falta de perspectivas, de 
potência e impotência, de liberdade e ausência da mesma. Poderia dizer-se 
que a globalização é um processo de neo  estratificação mundial, no curso 
da qual vem sendo construída uma nova hierarquia sociocultural mundial 
[...]. O que para uns é uma escolha livre, para outros é um destino 
implacável e impiedoso. Isso porque os primeiros crescem em concentração 
de poder, riqueza e conhecimentos e os segundos crescem continuamente 
de número e se aprofundam cada vez mais no desespero, provocado por 
uma existência privada de perspectivas. (BAUMANN apud BECK, 2003, p. 
75-76). 

 

 

A tendência de abertura sem limites à globalização, sendo conseqüência de 

um processo de mundialização do capital, levou a um crescente desmanche das 

economias regionais e locais. O capital internacional procura, prioritariamente, locais 

e atividades que possam lhe oferecer maiores taxas de lucro, ou seja, “Com o 

avanço do capitalismo e da globalização, as economias locais foram desmanchadas, 
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enfraquecidas, desacreditadas, marginalizadas. Muitas comunidades têm perdido 

sua autonomia”. (BECK, 2003, p. 71). 

Dessa forma, é necessário resgatar a identidade das comunidades locais, 

fortalecendo lideranças, organizações sociais, culturais e econômicas, 

desencadeando, assim, seu potencial gerador de oportunidades e riquezas. Nesse 

contexto, “o cooperativismo tem muito a contribuir no estímulo para a criação de 

polos regionais e locais de desenvolvimento sustentável, pois os associados de uma 

cooperativa são membros da comunidade”. (BECK, 2003, p. 72). 

As cooperativas praticam a democracia e decidem de maneira coletiva o 

destino das sobras geradas, “priorizando também a aplicação do excedente gerado 

na comunidade, no município, na região em que estão inseridas”. Além de serem 

importantes geradoras de renda que garantem o sustento dos associados a preços 

justos, visto que “o aumento da renda tende a ser investida no local em que as 

cooperativas atuam” (BECK, 2003, p. 76). 

A mutualidade pode contribuir substancialmente para fortalecer as 

comunidades, gerando ajuda mútua nas comunidades mais necessitadas de apoio, 

e também promovendo cooperação entre cooperativas pertencentes a ramos 

diferentes, reforçando e ampliando o cunho comunitário das mesmas, contribuindo 

com um desenvolvimento mais abrangente das comunidades nas quais estão 

inseridas (PINHO, 1996, p. 45). 

O cooperativismo promove a integração dos indivíduos nas associações 

locais, fortalecendo uma cultura de ajuda mútua para além do interior da 

cooperativa, rumo à comunidade. Esta força pode ficar ainda maior, ao passo em 

que ocorre a integração com outros órgãos e entidades, ampliando seus horizontes, 

sempre permanecendo sob a gestão das associações locais e dos associados 

individuais, já que “as cooperativas são criadas pelo povo, que as forma de baixo 

para cima”. (PINHO, 1996, p. 59). 

Por isso, elas têm uma firme base democrática, que não teriam se elas se 

constituíssem de cima para baixo. Tal base democrática, “construída de baixo para 

cima, do local para o regional, deste para o âmbito estadual, o nacional e o 

internacional, não se obtém rapidamente, requer tempo, persistência e vontade 

política” (PINHO, 1996, p. 59). 

É através de uma série de vantagens, que as cooperativas se apresentam 

como organizações de profundo conteúdo humano e social: “[...] as cooperativas, ao 
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operarem razoavelmente como cooperativas, prestam relevantes serviços aos 

associados e à comunidade local e regional e, por isso, elas já há muito tempo são 

efetivamente empresas cidadãs.” (PINHO, 1996, p. 59). 

São algumas das vantagens conforme PINHO (1996, p. 59-60): 

 

 2.9.2 Vantagens econômicas  

 

 As cooperativas fomentam a poupança e orientam a qualidade dos 

artigos e serviços, nas cooperativas de distribuição. 

 Produzem rendas maiores e regularizadas nas cooperativas de 

produção, de produtores e de prestação de serviços. 

 Realizam a promoção econômica e a elevação geral do nível de 

vida dos associados e da própria comunidade na qual a 

cooperativa está inserida. 

 São um instrumento eficaz contra a intermediação supérflua, os 

monopólios e outras manifestações especulativas. 

 As cooperativas são a solução gradual e pacífica dos conflitos 

econômicos. 

 As cooperativas atenuam os inconvenientes ou os desvios dos 

sistemas econômicos vigentes, em especial as do capitalismo. 

 As cooperativas situam-se entre os mais eficientes instrumentos de 

distribuição social e regional da renda. 

 As cooperativas são importantes reguladoras de preços no 

mercado: no caso das cooperativas de consumo, pressionam em 

prol de preços descendentes, beneficiando o consumidor em geral; 

no caso de cooperativas de produtores, pressionam em prol dos 

melhores preços que beneficiem o produtor em geral. 

 

2.9.3 Vantagens sociais, educativas e morais. 

 

            De acordo com Pinho (1996, p. 62-64): 

 

a) As cooperativas promovem a humanização da economia. 
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b) Fomentam a democratização da economia e o avanço da própria 

democracia política, na medida em que pretendem fazer vigorar a 

democracia no complexo e contraditório campo da economia e do 

mundo empresarial. Por isso estão criando as condições para uma 

participação madura na democracia política e social. 

c) Promovem a difusão da consciência e do trabalho solidário. 

d) Preservam a autonomia, a dignidade pessoal e a liberdade 

individual dentro de uma ação comum. 

e) Fomentam a vigência de elevadas normas éticas, sobretudo num 

contexto tão pleno de tensões e de luta por interesses, quanto é o 

econômico. 

f) Aperfeiçoam a educação popular, através do estímulo ao esforço 

próprio e à ajuda mútua. 

 

Considerando as vantagens que as cooperativas oferecem, em todos os 

campos, é possível afirmar que as mesmas têm impactos positivos sobre a 

comunidade local. As cooperativas são organizações que objetivam, em primeiro 

lugar, oferecer benefícios aos seus associados. Esse sólido vínculo com os 

associados passa a ampliar-se com a comunidade regional, tendo especialmente a 

responsabilidade de garantir que o desenvolvimento social, cultural e econômico das 

comunidades seja também sustentável. (PINHO, 1996, p. 64): 

As cooperativas também têm a responsabilidade de atuar constantemente a 

favor da proteção do meio ambiente dessas regiões. Os associados devem decidir, 

coletivamente, o nível de intensidade e de quais maneiras a cooperativa irá efetuar 

suas contribuições à comunidade. (Pinho,1996, p. 62-64): 

Para garantir sua permanência em um mercado amplamente competitivo, as 

cooperativas acabam por difundir inovações na produção. Como exemplo, pode-se 

citar cooperativas rurais, que adotam o sistema agro ecológico na sua produção, 

agregando valor aos produtos. “O uso intensivo de produtos químicos é altamente 

prejudicial ao meio ambiente, contaminando recursos hídricos, animais, pessoas”. 

Assim, as “cooperativas que adotam o sistema agro ecológico na produção de 

alimentos orgânicos garantem a sustentabilidade do meio ambiente, preservando os 

recursos naturais.” “[...] além disso, promovem a segurança alimentar, oferecendo 
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produtos sadios à população, isentos de ingredientes prejudiciais à saúde” 

(BENATO, 1994, p. 107-108). 

As cooperativas, devido às suas características peculiares, não se isolam em 

relação à comunidade na qual está inserida, sendo sensíveis às condições sociais, 

dando uma importante contribuição para o bem-estar da comunidade, promovendo, 

também dessa forma, o desenvolvimento sustentável da comunidade. O princípio de 

preocupação com a comunidade coloca a cooperativa e os associados a serviço da 

comunidade, irradiando benefícios junto à mesma. Essa atuação pode se fortalecer 

a partir de parceria com outras organizações da sociedade, a favor do 

desenvolvimento sustentável e de uma distribuição mais justa da renda, dos bens e 

dos serviços. (BENATO, 1994, p.108). 

O movimento cooperativo deve somar forças com outras organizações da 

sociedade, podendo, por exemplo, verificar meios de diminuir a violência crescente, 

o desemprego, a degradação da saúde, a fome, a agressão à natureza, entre outros.  

As cooperativas precisam evitar atitudes que se contraponham aos interesses 

gerais da comunidade, procurando conciliar seus interesses, pois as cooperativas 

estão ao mesmo tempo a serviço dos associados e do conjunto da comunidade. 

Portanto, não são verdadeiramente cooperativas as atitudes “que defendem apenas 

os interesses de grupos de associados e se negam a avaliar as consequências 

gerais de determinados procedimentos”, bem como “atitudes que se aproveitam de 

conjunturas econômicas favoráveis para impetrar rendimentos desproporcionais a 

favor dos associados, em prejuízo dos interesses da maioria da população”. 

(BENATO, 1994, p. 110). 

Dessa forma fica fortalecida a noção de que as cooperativas são 

organizações cidadãs, principalmente pela força de seus valores e princípios.  

A cooperativa pode contribuir em vários sentidos. Sendo uma das 

características do desenvolvimento sustentável a preocupação a favor de um 

desenvolvimento econômico eficiente e adequado à realidade local e regional, as 

gerais da comunidade, procurando conciliar seus interesses, pois as cooperativas 

estão ao mesmo tempo a serviço dos associados e do conjunto da comunidade 

(GALLO et al, 2000, p. 34). 

Portanto, “não são verdadeiramente cooperativas as atitudes que defendem 

apenas os interesses de grupos de associados e se negam a avaliar as 

consequências gerais de determinados procedimentos”, bem como atitudes que se 
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aproveitam de conjunturas econômicas favoráveis para “impetrar rendimentos 

desproporcionais a favor dos associados, em prejuízo dos interesses da maioria da 

população”. As cooperativas precisam trabalhar pelo bem de seus associados sem 

perder de vista que não devem agredir os interesses da comunidade (BENATO, 

1994, p. 65) 

Dessa forma fica fortalecida a noção de que as cooperativas são 

organizações cidadãs, principalmente pela força de seus valores e princípios. Uma 

associação de pessoas na cooperativa requer a utilização dos melhores meios 

administrativos para o alcance de uma progressiva melhoria da qualidade de seus 

produtos e serviços. Em decorrência do princípio da educação, capacitação e 

informação cooperativa, a cooperativa busca introduzir e assimilar metodologias e 

técnicas modernas para garantir a concorrência e competitividade no mercado, na 

exigência de qualidade total. (PESSOA, 2003). 

Também partindo deste princípio, a cooperativa investe na formação 

permanente de seus dirigentes, associados, técnicos e funcionários (NASCIMENTO, 

2000, p. 56-57). 

Como a cooperativa é uma organização sob o controle democrático dos 

associados, quando são gerados excedentes, os mesmos tendem a ser investidos 

no próprio local em que vivem e atuam os associados. Dessa forma, as cooperativas 

promovem melhores condições de vida e de renda aos seus associados e, 

indiretamente, para a comunidade local, constituindo-se em um dos melhores 

mecanismos de distribuição social e regional da renda. (NASCIMENTO, 2000, p. 56-

57). 

Desse modo, boa parte da riqueza gerada em uma região retorna para a 

mesma, graças ao funcionamento das cooperativas, que faz com que o associado 

participe dos resultados do empreendimento no local onde habita. O 

desenvolvimento capitalista, em oposição, além de concentrar a renda e o poder, 

desestrutura e desmancha as economias locais e regionais. 

De acordo com outra característica do desenvolvimento sustentável, que é a 

promoção de um desenvolvimento justo e equitativo socialmente, em que o ser 

humano não deveria estabelecer diferenças econômicas, culturais, entre outros, o 

cooperativismo pode contribuir, também neste caso, para fazer avançar a cidadania, 

em suas dimensões sociais, econômicas, políticas e culturais. (BECK, 2003). 
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Como a cooperativa exerce a democracia em todos os seus campos de 

atuação, seja socialmente ou economicamente, a mesma pode constituir-se em uma 

irradiadora de participação e democracia, expandindo a cidadania/democracia do 

campo político-eleitoral para os campos econômicos e sociais. A democracia liberal 

atua apenas no campo político, é necessário que a mesma avance para o campo 

econômico e social da sociedade (BECK, 2003). 

A democracia social e econômica pretende que a igualdade de direitos esteja 

presente sobre o controle da propriedade e sobre o controle dos processos de 

produção e distribuição de bens e serviços culturais, sociais e econômicos. É preciso 

estender cada vez mais a oferta de serviços de saúde, educação, cultura, habitação, 

entre outros, para todos os cidadãos, de igual forma, não somente para setores 

exclusivos e privilegiados.  

Nesse contexto, a mídia também deve exercer seu papel, direcionando seu 

poder de formação de opiniões e de convencimento para além de um bem-estar 

material e econômico, em um fim de consumismo de serviços e bens materiais, mas 

igualmente para a valorização dos bens humanos e culturais.  

Beck (2003, p. 59-60) cita que: 

 

[...] a desigualdade é o mais importante problema ecológico do planeta; ao 
mesmo tempo, esse é o mais importante problema de desenvolvimento. 
Consequentemente, uma análise integrada do gênero de população e da 
alimentação, da perda de espécies vivas e de recursos genéticos, de fontes 
de energia, da indústria e da colonização humana, mostra que todos estes 
fatores estão em estreita relação, e não podem ser consideradas como se 
fossem independentes um do outro.  

 

O desenvolvimento regional sustentável requer democracia e participação. A 

democracia não pode agir somente no campo representativo, conferindo a cada 

cidadão a igualdade de voto, pois a ampliação da cidadania exige que ocorra o 

estabelecimento da democracia social e econômica.  

Sob esta ótica, o cooperativismo é um importante aliado na busca de 

expansão das formas de participação e democracia, contribuindo com o aumento da 

distribuição do poder, da riqueza, do domínio da tecnologia, do conhecimento, entre 

outros, beneficiando um número crescente de pessoas, a partir de uma efetiva 

democracia em todos os campos (BECK, 2003). 

Desde seu início, o cooperativismo atribuiu a cada cooperado a igualdade de 

voto, ou seja, para cada pessoa, um voto. Além disso, nas cooperativas, predomina 
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uma democracia participativa em que a participação se estende para além do voto e 

de forma periódica, “mas também através de participação nas reuniões de consultas 

e decisões, de maneira contínua e permanente, estabelecendo sugestões, 

proposições, apoio, mas também criticando quando necessário e fiscalizando, 

controlando os dirigentes eleitos” (BECK, 2003, p. 23). 

Essa cultura de participação exercida pelos cooperados se amplia para a 

sociedade, pois o associado que está acostumado a participar frequentemente na 

atuação na cooperativa também irá aplicar suas experiências ao praticar seus 

direitos e deveres de cidadão no contexto social e político mais amplo. (BECK, 2003, 

p. 34). 

As reflexões sobre alternativas e modelos de desenvolvimento que sejam 

capazes de arcar com os desafios e problemas econômicos, ambientais e sociais da 

contemporaneidade, têm levado à construção de uma concepção de 

desenvolvimento conhecida como desenvolvimento sustentável.  

Os esforços de desenvolvimento local/regional devem incorporar os princípios 

da sustentabilidade, assegurando a permanência e continuidade em longo prazo dos 

progressos e melhorias na organização econômica, na qualidade de vida e na 

conservação dos recursos naturais. (BECK, 2003). 

Uma premissa do desenvolvimento sustentável é que o mesmo “deve 

satisfazer as necessidades da população sem comprometer a sobrevivência das 

gerações futuras, sendo então uma resposta aos problemas sociais e ao processo 

de degradação ambiental” provocado pelo crescimento desordenado da economia.  

O aumento das atividades econômicas, no grau de padrão de consumo atual, 

tende a “degradar a natureza e os recursos naturais, comprometendo a qualidade de 

vida futura da população”. Muitos recursos naturais não são renováveis e, “mesmo 

os renováveis, se forem explorados com uma intensidade superior ao seu ritmo de 

reprodução, também começam se esgotar” (BECK, 2003, p. 36). 

Este processo de degradação tende a gerar solidariedade entre as pessoas, 

ao passo em que a insustentabilidade do desenvolvimento em cada 

localidade/região contribui para a destruição da natureza e compromete a 

sobrevivência no planeta. 

Uma premissa do desenvolvimento regional sustentável é a constante 

preocupação com a preservação do meio ambiente. Isso requer uma consciência 

ecológica, que, segundo Morin (2002, p. 47-48), começa pelo esforço de entender 
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melhor nossa condição humana. Interrogar nossa condição humana implica em 

questionar primeiro nossa posição no mundo.  

Os progressos simultâneos da cosmologia, das ciências da Terra, da 

ecologia, da biologia, da pré-história nos anos 60-70, “modificaram as ideias sobre o 

universo, a Terra, a Vida e sobre o próprio homem” (MORIN, 2002, p. 51). 

O humano continua esquartejado, partido como pedaços de um quebra-

cabeça ao qual falta uma peça. As diversas ciências especializadas de hoje nos 

oferecem uma visão fragmentada do homem, estamos sujeitos a um pensamento 

redutor, que restringe a unidade humana a um substrato puramente bio-anatômico. 

As próprias ciências humanas são fragmentadas e, assim, a complexidade 

humana torna-se invisível. Mas hoje, paradoxalmente, assiste-se ao agravamento da 

ignorância do todo, enquanto avança o conhecimento das partes. Por isso demanda-

se no mundo das ciências e dos diversos saberes humanos uma crescente 

perspectiva transdisciplinar que transcenda a visão fragmentada, especializada hoje 

dominante (MORIN, 2002). 

O mundo e o homem devem ser vistos numa dimensão multidimensional. Isso 

significa, ainda segundo Morin (2002, p. 51),  

 

devemos assumir a consciência de que vivemos segundo quatro condições: 
nossa condição cósmica, onde no gigantesco e complexo cosmos 
encontramos nossas origens, nossa condição física onde nós, os seres 
vivos, somos um elemento da diáspora cósmica, algumas migalhas da 
existência solar.  
Mas devemos igualmente assumir nossa condição terrestre, onde somos a 
um só tempo seres cósmicos e terrestres. A vida nasceu de convulsões 
telúricas, e sua aventura correu perigo de extinção, ao menos por duas 
vezes.  

 

A vida desenvolveu-se não apenas em diversas espécies, mas também em 

ecossistemas em que as depredações constituíram a cadeia de dupla face: a da vida 

e a da morte. Por isso, quando há a séria ameaça da extinção de espécies animais e 

de plantas, devemos ser cada vez mais sensíveis à preservação da biodiversidade. 

Por fim, nessa consciência ecológica, devemos igualmente assumir nossa 

condição humana: 

 

A hominização conduz a um novo início. O conceito homem tem duplo 
princípio: um princípio biofísico e um psico-sócio-cultural, um remetendo ao 
outro [...]. Somos originários do Cosmos, da natureza, da vida, mas devido à 
própria humanidade, à nossa cultura, à nossa mente, à nossa consciência, 
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nos tornamos estranhos ao mesmo, que nos parece secretamente íntimo 
[...]. Desenvolvemo-nos além do mundo físico e vivo. 
Neste além é que tem lugar a plenitude da humanidade [...]. Trazemos no 
seio de nossa singularidade não somente toda a humanidade e toda a vida, 
mas também quase todo o cosmos, incluindo seu mistério que jaz no fundo 
da natureza humana. (MORIN, 2002, p. 56). 

 

Em uma atualidade em que cada vez mais o mercado impõe sua ordem na 

busca irrestrita apenas do bem-estar individual, a preocupação social, econômica 

ambiental, cultural, entre outros, deve constituir-se de um modo mais amplo, 

orientando a ação do homem em todas as instâncias de sua vida. (MORIN, 2002, p. 

57). 

A cultura da empresa capitalista, com seus valores, se projeta de maneira 

crescente em direção ao lucro, ao pragmatismo, à eficiência, à competitividade, 

ultrapassando o âmbito da empresa e chegando, muitas vezes, no contexto das 

relações comunitárias, familiares e privadas. Na empresa capitalista, o capital tem 

primazia, sendo que todos os fatores de produção estão subalternos ao capital, ao 

seu interesse de lucro, de acumulação e de concentração. O capital define as 

decisões, as políticas, prioridades das empresas, se apropriando exclusivamente do 

lucro gerado. (MORIN, 2002, p. 61). 

Todas as atividades subjacentes à empresa capitalista têm como motivação 

fundamental a geração de lucro, promovendo a acumulação e a concentração do 

capital nas mãos de poucos. Já nas cooperativas, o capital está subordinado aos 

trabalhadores, aos associados, que, reunidos coletivamente nas assembleias gerais, 

“assumem o controle de todas as situações: apropriam-se das decisões e dos 

excedentes gerados no processo de produção, e, tendo como lógica o bem estar 

coletivo, distribui melhor os serviços, os bens e os excedentes gerados” (GALLO et 

al, 2000, p. 48). 

Com os agravamentos das questões sociais e com a exclusão de um número 

crescente de pessoas dos processos de produção e distribuição dos bens e 

serviços, atualmente um maior número de empresas tem procurado assumir maiores 

responsabilidades sociais na comunidade. As empresas capitalistas “têm feito isso 

com frequência, assumindo algumas responsabilidades sociais nas comunidades, no 

entanto, o fazem visando melhorar sua imagem perante o público consumidor”, no 

intuito de aumentarem suas vendas e obterem maiores lucros. (GALLO et al, 2000, 

p. 67). 
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Já as cooperativas se empenham em oferecer serviços aos associados e à 

comunidade, sem o objetivo de lucro, em que o capital é um elemento importante 

para o seu desempenho, porém não é o seu fim, como no capitalismo.  

Desse modo, a adoção de ações de cunho social nas comunidades em que 

estão inseridas é mais autêntica. Esta concepção é uma consequência natural da 

prática da sua doutrina, dos seus princípios. Atuando assim, as cooperativas 

contribuem para diminuir as graves contradições presentes nas questões sociais, 

aprofundadas pelos conceitos praticados pelo neoliberalismo. (GALLO et al, 2000, p. 

68). 

Sendo assim, é possível afirmar que o cooperativismo pode contribuir 

fundamentalmente para a promoção do desenvolvimento regional sustentável, em 

todas as suas instâncias. 

 

 
2.9.4 Sustentabilidade Sócio Econômica Ambiental X Cooperativismo 
 

 

De acordo com Augusto de Franco (2002, p. 52), desenvolvimento 

sustentável local integrado e sustentável é um novo modo de promover o 

desenvolvimento que possibilita o surgimento de comunidades mais sustentáveis, 

capazes de suprir suas necessidades imediatas, descobrir ou despertar suas 

vocações locais e desenvolver suas potencialidades específicas, além de fomentar o 

intercambio externo, aproveitando-se de suas vantagens locais.  

As estratégias regionais assumem um significado econômico-social, 

destinando a criar um mercado interno capaz de manter crescimento acelerado e 

autossustentável, e do ponto de vista da produção, permite a progressiva 

descentralização econômica.  

A intervenção governamental em âmbito regional, deve ser feita enfatizando-

se a “convergência de objetivos nacionais e regionais, a sustentabilidade do 

processo de desenvolvimento, a parceria, a seletividade e a continua busca de 

níveis mais elevados de eficiência e produtividade no uso dos recursos disponíveis”. 

A proposta básica no desenvolvimento regional está em eliminar as distorções 

de mercado e deficiências estruturais que possam afetar regiões menos 

desenvolvidas e, ao mesmo tempo, explorar o seu potencial de desenvolvimento e 
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criar capacidade competitiva, possibilitando que regiões como a Lapinha da Serra 

em estudo, possa crescer de forma  sustentada. 

As cooperativas introduzem inovações e forçam as empresas mercantis a 

também se inovarem, mudando também a maneira de pensar e de agir das outras 

empresas, condicionado alterações dos padrões operacionais. De acordo com 

Amorim (2003, p. 61), a atuação de empresas cooperativas serviria como 

instrumento para dinamizar a economia, tornando-a eficiente e trazendo lucros aos 

setores que geralmente ficam a disposição de interesses voltados ao 

desenvolvimento local.  

Segundo Crúzio (2000, p. 13) cooperativas são sociedades de pessoas, com 

forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas à falência, 

constituídas para prestar serviços aos associados.  

De acordo com o artigo 4º da Lei 5.764 de 16 de dezembro de 1971:  

 
Art. 4º As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza 
jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para 
prestar serviços aos associados, distinguindo-se das demais sociedades 
pelas seguintes características:  
I - adesão voluntária, com número ilimitado de associados, salvo 
impossibilidade técnica de prestação de serviços;  
II - variabilidade do capital social representado por quotas-partes;  
III - limitação do número de quotas-partes do capital para cada associado, 
facultado, porém, o estabelecimento de critérios de proporcionalidade, se 
assim for mais adequado para o cumprimento dos objetivos sociais;  
IV - insensibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, estranhos à 
sociedade;  
V - singularidade de voto, podendo as cooperativas centrais, federações e 
confederações de cooperativas, com exceção das que exerçam atividade de 
crédito, optar pelo critério da proporcionalidade;  
VI - quórum para o funcionamento e deliberação da Assembleia Geral 
baseado no número de associados e não no capital;  
VII - retorno das sobras líquidas do exercício, proporcionalmente às 
operações realizadas pelo associado, salvo deliberação em contrário da 
Assembleia Geral;  
VIII - indivisibilidade dos fundos de Reserva e de Assistência Técnica 
Educacional e Social;  
IX - neutralidade política e indiscriminação religiosa, racial e social;  
X - prestação de assistência aos associados, e, quando previsto nos 

estatutos, aos empregados da cooperativa; 

XI - área de admissão de associados limitada às possibilidades de reunião, 
controle, operações e prestação de serviços. (BRASIL, 1971). 

 

As sociedades cooperativas se enquadram em três tipos de classificação 

especifica, de acordo com sua dimensão e objetivos: 

 

Singular ou de 1º grau: tem como objetivo prestar serviços diretos ao 
associado. É composta por um mínimo de 20 pessoas físicas e não é 
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permitido o ingresso de pessoas jurídicas com as mesmas ou correlatas 
atividades econômicas das pessoas físicas que a compõe. Central e 
Federação ou de 2º grau: tem como objetivo organizar os serviços das 
filiadas, facilitando a utilização recíproca dos serviços. É composta por, no 
mínimo, três cooperativas singulares e excepcionalmente pode admitir 
pessoas físicas.  Confederação ou de 3º grau: tem como objetivo organizar 
em maior escala os serviços das filiadas. É constituída por no mínimo três 
cooperativas centrais ou de federações de qualquer ramo de atividade 
SANTOS et al, 2012, p. 21). 
 

 

Para Santos et al (2012, p. 23) as cooperativas apresentam as seguintes 

características:  

 
Sociedade de Pessoas e não de Capital: é composta e representada por 
pessoas (associados) e não constituída pelo montante de capital social que 
os associados possuem na organização. Autogestão: a gestão da 
cooperativa é realizada pelos próprios associados, através da realização de 
assembleias todos possuem direito a um voto, independentemente de seu 
capital social integralizado. Dupla Natureza (ou identidade): a cooperativa 
possui natureza econômica, a qual os cooperados são proprietários e 
natureza social em que os cooperados são usuários.  Propriedade Comum: 
os riscos e benefícios gerados pela cooperativa são de propriedade 
conjunta de todos os associados. (SANTOS et al, 2012, p. 23). 

 

De acordo com Crúzio (2000), a principal diferença entre uma cooperativa e 

uma empresa privada é a tomada decisão sobre os fins da organização. Na empresa 

privada quanto maior o capital individual for investido, maior será a influencia sobre 

as decisões e controle da empresa. Na cooperativa as decisões são concretizadas 

por todos os sócios, independente da quantidade de capital investido na 

organização, o qual é realizado com base no principio “um homem, um voto”, por 

meio da “Assembleia Geral dos Sócios”, onde todos participam e opinam nas 

decisões da organização.  

As cooperativas apresentam as seguintes características de acordo com 

Crúzio:  

 

[...] livre ingresso de pessoas: os associados podem adquirir um número 
mínimo de quotas determinado pela quotas-partes que compõem o total 
do capital social da organização; o associado que tiver com suas 
obrigações em dia, pode se desligar da cooperativa quando desejar; não é 
permitido que estranhos ou terceiros adquirem as quotas-partes; não é 
possível realizar transferências de quotas-partes para terceiros, apenas 
para familiares, caso o associado vir a falecer;  todos os associados tem 
direito de votar nas reuniões da Assembleia Geral dos Sócios, exceto as 
cooperativas de crédito em que o voto é realizado através do critério de 
proporcionalidade, de acordo com o número de associados da 
cooperativa; as sobras líquidas do exercício são distribuídas aos 
associados de acordo com a proporção de operações realizadas pelos 
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mesmos na organização, salvo se a Assembleia Geral dos Sócios optar 
por outra decisão; para superar as possíveis perdas econômicas as 
cooperativas constituem um Fundo de Reserva; para investirem na 
educação dos associados e seus familiares apresentam um Fundo de 
Assistência Técnica, Educacional e Social. (CRÚZIO, 2000, p. 45-46). 

 

 

As cooperativas são fundadas pela comunidade, com o objetivo de promover 

qualidade e bem estar para a sociedade. Gerando benefícios econômicos e sociais, 

a fim de combater a desigualdade social. 

Na concepção de Santos et al (2008), cooperado é um trabalhador autônomo 

que presta serviços por conta própria a um ou a mais tomadores de serviços.  

Não é subordinado, não recebe salário, recebe remuneração prevista em 

contrato e ainda não possui a mesma estabilidade e garantia como um trabalhador 

que possui vínculo empregatício regido pela Consolidação das Leis de Trabalho 

(CLT). Ainda corre riscos de ter prejuízos no decorrer da prestação de seus serviços, 

como por exemplo, um orçamento mal elaborado, conforme explica os autores. 

(SANTOS et al 2008, p. 34) 

Além das responsabilidades individuais, os cooperados possuem 

responsabilidade coletiva, onde os diretores não podem tomar decisões sem a 

aprovação da Assembleia Geral dos cooperados. Como por exemplo: aprovação dos 

planos de trabalho da Cooperativa; aprovação da prestação de contas do Conselho 

de Administração e parecer do Conselho Fiscal; aprovação de distribuição de 

sobras; aumento de Capital na cooperativa; aquisição e venda de bens móveis e 

imóveis, entre outros (SANTOS et al 2008, p. 36) 

Assim como os cooperados têm obrigações, também têm direitos. A seguir 

estão listadas algumas das obrigações que as cooperativas possuem com seus 

associados conforme cita Crúzio:  

 

 
tratar de forma igualitária todos os cooperados, evitando vantagens e 
benefícios extras; o cooperado deve ser remunerado de acordo com a 
quantidade serviços realizados para a cooperativa; não criar vínculo 
empregatício com a organização, conforme apresenta o parágrafo único, 
art.442, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); as quotas-partes dos 
associados devem ser registras no livro de matrícula da organização 
comprovando que o mesmo é proprietário;  instituir um Fundo de Reserva, 
com o valor correspondente a 30% das sobras líquidas do exercício, a fim 
de cobrir danos e perdas e contribuir com o desenvolvimento da 
cooperativa; criar um Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, 
destinado aos associados, familiares e possíveis empregados contratados, 
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cujo montante seja equivalente a 10% das sobras líquidas do exercício; 
apresentar aos cooperados os resultados financeiros e os benefícios 
econômicos resultantes das operações efetuadas pelos mesmos  (CRÚZIO, 
2000, p. 51). 

 
 

Em caso de incompatibilidade de objetivos da cooperativa com o cooperado 

pode ocorrer as seguintes situações  

 

 
 Demissão: o associado de livre e espontânea vontade requer seu pedido 
de afastamento da cooperativa, o qual não poderá ser negado pela 
administração, desde que o mesmo esteja em dia com suas obrigações.  
 Eliminação: a eliminação do associado é realizada através de decisão e 
aprovação do Conselho de Administração, por desrespeito à lei, ao estatuto 
ou às normas internas da cooperativa.  
 Exclusão: ocorre devido a dissolução da sociedade jurídica, por óbito da 
pessoa física, por incapacidade civil não suprida ou por não atender os 
requisitos estatutários de ingresso ou permanência na cooperativa  
(CRÚZIO, 2000, p. 53). 
 

 

Os cooperados auxiliam as cooperativas prestando serviços e gerando receita 

para que as mesmas possam cumprir com suas obrigações sociais. 

Em 1995, a Aliança Cooperativa Internacional em seu congresso Centenário, 

afirmou que os valores cooperativos estão fundamentados na ajuda mútua, 

democracia, igualdade, equidade e solidariedade conforme menciona (CRUZIO, 

2000, p. 61). 

O mesmo autor cita que através da tradição de seus pioneiros, a ACI reiterou 

a relevância dos valores éticos da honestidade, dos mecanismos democráticos de 

consulta e informação dos associados, da responsabilidade social e da associação 

voluntária de pessoas para se ajudarem. Assim, a ACI anuncia os sete princípios 

cooperativistas.  

 

 
2.10 Princípios do Cooperativismo 
  
 

De acordo com a OCB (2013), “os sete princípios do cooperativismo são as 

linhas orientadoras por meio das quais as cooperativas levam os seus valores à 

pratica [...]”, constatando-se que o “cooperativismo se fortalece e cresce 

mundialmente”. Esses princípios constituem “a base da filosofia do cooperativismo 
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com o objetivo da reformulação dos meios econômicos e sociais e também 

apresentam o modelo cooperativista adotado em todo o mundo”. 

O cooperativismo é bem aceito e apoiado pela sociedade, devido aos 

benefícios que o mesmo proporciona, realizando ações em prol a comunidade e 

proporcionando emprego para os indivíduos, contribuindo assim para o crescimento 

econômico mundial.  

 

 

2.10.1 Ramos do Cooperativismo 
 

 

O art. 5º da Lei nº 5.764/71, define que: “Art. 5º As sociedades cooperativas 

poderão adotar por objeto qualquer gênero de serviço, operação ou atividade, 

assegurando-lhes o direito exclusivo e exigindo-lhes a obrigação do uso da 

expressão "cooperativa" em sua denominação,” e, dessa forma,  “[...] facilitando sua 

organização em confederações, federações e centrais aprovadas pelo Conselho 

Diretor da OCB, em 04 de maio de 1993. De acordo com a mesma organização as 

cooperativas se dividem em: 

 

Ramo Agropecuário: constituído por produtores rurais ou agropastoris e de 
pesca. Seus meios de produção são destinados ao cooperado [...] essas 
cooperativas atendem a cadeia produtiva, desde o preparo da terra até a 
industrialização e comercialização dos produtos; Ramo Consumo: 
subdividido em duas categorias em cooperativas de consumo fechadas e 
abertas. As fechadas são compostas apenas por pessoas que possuem 
vinculo a uma mesma cooperativa, sindicato ou profissão que geralmente 
oferecem dependências e recursos para o andamento da cooperativa. As 
abertas são compostas por qualquer pessoa que se interesse em se 
associar. São destinadas à compra de artigos de consumo a seus 
cooperados; Ramo Crédito: é composta por cooperativas cujo objetivo é 
promover a poupança e financiar necessidades ou empreendimentos de 
seus cooperados “[...] o ramo está organizado em cooperativas de crédito 
rural, crédito mútuo e crédito Luzzatti [...]”. Ramo Educacional: são 
constituídas por profissionais em educação, alunos, pais de alunos, 
empreendedores educacionais e de atividades afins. O objetivo principal 
desse ramo cooperativista é promover o ensino e a educação, vale ressaltar 
que esse ramo é voltado em prol da sociedade, o seu êxito é mensurado de 
forma diferenciada das demais atividades econômicas envolvidas no 
cooperativismo; Ramo Especial: as Cooperativas Sociais, constituídas com 
a finalidade de inserir as pessoas em desvantagem no mercado econômico, 
por meio do trabalho, fundamentam-se no interesse geral da comunidade 
em promover a pessoa humana e a integração social dos cidadãos, e 
incluem entre suas atividades: I – a organização e gestão de serviços sócios 
sanitários e educativos; e II – o desenvolvimento de atividades agrícolas, 
industriais, comerciais e de serviços (SANTOS et al, 2012, p. 76-79), 

: 
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Ramo Habitacional: envolve as organizações dedicadas à construção, 

manutenção e administração de conjuntos habitacionais.  

Ramo Infra estrutura: abrange as cooperativas cujo objetivo é prestar 

serviço ao quadro social. Esse ramo presta serviços diretamente 

essenciais à sociedade como energia elétrica e telefonia.  

Ramo Mineral: desenvolvido pelas cooperativas que tem a finalidade de 

pesquisar, extrair, lavrar, industrializar, comercializar, importar e exportar 

produtos minerais.  

 Ramo Produção: destinado à produção de um ou diversos bens e 

produtos, explorados pelos seus cooperados e destinados à cooperativa 

(Também se enquadra a este trabalho de dissertação).  

Ramo Saúde: composto por cooperativas destinadas a prestação de 

serviços promovendo a prevenção e promoção da saúde humana. Essas 

cooperativas são constituídas por médicos, psicólogos, odontólogos, entre 

outros, incluindo também os usuários desses serviços.  

Ramo Trabalho: formado por cooperativas cujo objetivo é organizar e 

administrar um empreendimento próprio não identificado com os outros 

ramos já conhecidos. Esse segmento é extremamente abrangente, pois 

podem integrar nessas cooperativas profissionais de diversas áreas.  

Ramo Transporte: abrange as cooperativas que prestam serviços de 

transporte de cargas e passageiros. Esses transportes podem ser 

individuais de passageiros (táxi e moto táxi), transporte coletivo de 

passageiro (vans e ônibus), transporte de cargas (caminhão, motocicletas, 

entre outros).  

 Ramo Turismo e Lazer: cooperativas que prestam serviços para gerar 

bem estar social á sociedade, como a prestação de serviços turísticos, 

lazer, entretenimento, esportes, artísticos, eventos e de hotelaria. 

(SANTOS et al, 2012, p. 87). 

 

Na concepção de Chiavenato (2008), avaliação é um procedimento para 

estimar o valor, a excelência e as qualidades de algo. É um meio poderoso de se 

detectar e resolver problemas a fim de melhorar a qualidade e a rotatividade das 

organizações.  
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Uma avaliação pode apresentar resultados positivos ou negativos em relação 

aos seus objetivos de acordo com uma série de fatores, como: coleta das 

informações utilizadas; variáveis utilizadas; critérios de análise, conceitos atribuídos, 

princípios, valores e habilidades do avaliador, ressaltando que ressalta que “avaliar 

um desempenho é um dos principais requisitos utilizados no processo de gestão, 

como no planejamento, execução e controle da empresa e na tomada de decisão”. 

Diante dos conceitos apresentados, pode se entender que avaliação de 

desempenho é a atribuição de um conceito a determinada atividade de acordo com 

o que foi preestabelecido, como por exemplo, as metas e os resultados a serem 

alcançados (CHIAVENATO, 2008). 

Portanto, avaliação de desempenho é um “processo comum para as 

empresas”, pois diante do mercado competitivo gerado pela sociedade é possível 

“corrigir as imperfeições na estrutura da empresa, avaliar o índice de desempenho 

econômico e financeiro, a qualidade dos produtos e serviços, a função de gestão de 

pessoas e a eficácia organizacional da empresa como um todo” para se obter 

melhores resultados. (CHIAVENATO, 2008, p. 65). 

A medição de desempenho é um processo pelo qual se decide o que medir e 

se faz a coleta, acompanhamento e análise dos dados. Além do processo de 

medição, é necessário realizar a avaliação de desempenho, definido como “um 

processo em que são estabelecidos os padrões, as especificações, os requisitos, os 

valores ou os julgamentos para determinar o grau de desempenho que satisfaz as 

necessidades e as expectativas dos clientes e processos” (CHIAVENATO, 2008, p. 

82). 

A medição de desempenho tem como função orientar a melhoria indicando o 

que precisa melhorar e onde os recursos “devem ser disponibilizados para identificar 

as oportunidades de melhoria e apresentar os impactos do processo de 

desempenho na organização”. (CHIAVENATO, 2008, p. 82). 

Nas organizações a avaliação de desempenho está voltada para a medição, 

avaliação e monitoramento de quatro aspectos principais, conforme cita Chiavenato: 

 

Resultados: resultados reais que se pretende alcançar em um determinado 
período; Desempenho: técnicas instrumentais que se pretende por em 
prática; Competências: competências individuais ou coletivas que os 
indivíduos agregam á organização. [...] Fatores críticos de sucesso: 
aspectos fundamentais para o sucesso e o desempenho organizacional 
(CHIAVENATO, 2008, p. 83). 
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O mesmo autor relata que muitas empresas desenvolvem sistemas de 

avaliação para acompanhar os resultados financeiros, custos de produção, 

quantidade e qualidade de bens produzidos, satisfação dos clientes e desempenho 

individual dos colaboradores.  

Chiavenato (2008, p. 84-86) apresenta os principais objetivos da avaliação de 

desempenho:  

 

 Avaliar a eficiência e o desempenho das atividades assumidas 

pelos gestores;  

 Identificar os departamentos que necessitam de ações 

corretivas;  

 Realizar comparações entre os setores que compõem a 

organização e verificar as áreas que necessitam de melhorias;  

 Garantir que os gestores estão dispostos e motivados para 

alcançarem os objetivos da organização.  

 

De acordo com Chiavenato (2004, p. 36), o papel desempenhado pela função 

de acompanhamento, controle e avaliação no processo de gestão das cooperativas 

é avaliar o desempenho do modelo de gestão, através de comparações entre a 

situação real apresentada da organização “e as metas e os objetivos previstos. 

Assim, o produto final da avaliação é a informação da situação geral da cooperativa, 

a qual existe alguns fatores que influenciam no processo de avaliação nas 

cooperativas, representado pela motivação, capacitação, informação e tempo”. 

Chiavenato (2004, p. 78) ainda aponta os principais objetivos da avaliação de 

desempenho:  

 

Avaliar a eficiência e o desempenho das atividades assumidas pelos 
gestores; Identificar os departamentos que necessitam de ações corretivas; 
Realizar comparações entre os setores que compõem a organização e 
verificar as áreas que necessitam de melhorias; Garantir que os gestores 
estão dispostos e motivados para alcançarem os objetivos da organização.  
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As cooperativas podem trabalhar com as seguintes categorias de indicadores 

desenvolvidos pela Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade a (OLIVEIRA 

(2003, p. 18): 

 

 A satisfação do cliente (cooperado ou não), que avalia a 

situação da organização diante de seus concorrentes. Na prática 

pode considerar como indicadores dessa categoria, o nº de 

reclamações; frequência de vendas; percentual de participação no 

mercado;  

 O desempenho financeiro, que avalia situação financeira da 

cooperativa utilizando indicadores com o propósito de calcular a taxa 

de retorno sobre o investimento; o custo médio dos produtos e a 

margem sobre as vendas;  

 O desempenho operacional, que estima o desempenho da 

cooperativa na execução de suas atividades como o tempo utilizado 

no processo operacional, o volume das vendas e quantidade vendida 

por cada vendedor;  

 O clima organizacional, que mede o nível de satisfação dos 

indivíduos envolvidos na cooperativa, utilizando a taxa de rotatividade 

do pessoal, taxa de absenteísmo e nº de sugestões dos funcionários.  

 

Oliveira (2003, p. 32) ressalta que ainda é possível utilizar o estilo de gestão 

adotado pela cooperativa para avaliar seu desempenho, o qual reflete “o nível de 

liderança dos executivos, os valores da organização como a qualidade, 

responsabilidade social e os resultados econômico-financeiros, ou seja, as sobras 

alcançadas”. 

Seguindo essa linha de indicadores, ainda pode-se utilizar o Balanced 

Scorecard, que é composto de um conjunto de medidas de desempenho, com 

objetivos estratégicos e competitivos que abrangem quatro perspectivas: financeira, 

clientes e processos internos assim como aprendizado e crescimento. 

O Balanced Scorecard complementa as medições financeiras com a 

avaliação sobre o cliente, identificando falhas nos processos internos e as 

possibilidades de crescimento estrutural da cooperativa na concepção de 

(OLIVEIRA, 2003, p. 33). 
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Devido à competitividade entre as empresas, colocou-se em pauta a 

relevância das organizações “buscarem alternativas menos onerosas para financiar 

suas atividades e a necessidade de acompanhar e avaliar seu desempenho diante 

do mercado”. Diante desse cenário competitivo, muitas empresas ”buscam melhorar 

a eficácia do negócio, com novas filosofias de gestão, programas de qualidade, 

redução de custos, entre outros”, com o intuito de melhorar o desempenho da 

empresa. (OLIVEIRA, 2003, p. 33). 

Essa exigência no modelo de gestão é decorrente de diversos fatores, como: 

“a conscientização dos clientes, que exigem produtos e serviços de qualidade; a 

concorrência de mercado, visto que as organizações estão inseridas em um 

mercado global agressivo.” Assim, “[...], os funcionários, que passaram a ter 

consciência de sua importância para a empresa e finalmente, a comunidade em 

geral, que tem exigido das instituições responsabilidades sociais” (OLIVEIRA, 2003, 

p. 33-34). 

O mesmo autor afirma que todos esses fatores contribuem com a 

necessidade de gerenciar de forma clara e transparente os recursos da organização, 

pois não são apenas os sócios ou os acionistas que cobram melhores 

desempenhos, outros agentes da sociedade têm manifestado interesse pela forma 

como as organizações são administradas, com isso percebe-se a relevância da 

avaliação de desempenho organizacional.  

As cooperativas podem utilizar dois métodos para avaliar seu desempenho: a 

avaliação da eficiência econômico-financeira e a avaliação da eficiência político-

social. Neste sentido, a avaliação econômico-financeira tem como objetivo verificar a 

situação de caixa, liquidez, capacidade de geração de resultados (lucro) da empresa 

e avaliar a rentabilidade do negócio. “A avaliação da eficiência político-social tem 

como objetivo verificar o desempenho social de uma entidade perante aos seus 

compromissos assumidos com a sociedade” (SPOLADOR, 2001, p. 40). 

Conforme Spolador (2001, p. 41), foram criadas diversas metodologia para 

mensurar o desempenho nas empresas. As metodologias mais utilizadas são: 

“método contábil/patrimonial, método do fluxo de caixa descontado, método dos 

múltiplos, também conhecido como método de avaliação relativa e método Economic 

Value Adde – EVA”.  

Para avaliar o sucesso ou fracasso de uma organização pode-se utilizar o 

sistema tradicional de mensuração de desempenho financeiro, através de 
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demonstrações contábeis. “A análise de demonstrações contábeis é o processo de 

interpretar os dados obtidos nos relatórios contábeis e gerar informações úteis e 

necessárias para a tomada de decisão de seus usuários, conforme apresenta” 

(SPOLADOR, 2001, p. 43).  

Para Spolador (2001, p. 44), “o método de Fluxo de Caixa Descontado, 

incorpora em um único momento todos os parâmetros econômicos fundamentais da 

avaliação a saber: benefícios econômicos esperados do caixa, risco associado a 

esses resultados previstos e a taxa de retorno do capital investido”. É calculado pelo 

valor presente de todos os fluxos previstos de caixa no futuro, descontado pelo custo 

de oportunidade dos investidores, que no caso das cooperativas, denominado como 

associados.  

De acordo com Spolador (2001, p. 56) a Avaliação Relativa ou por Múltiplos 

(EVA) “é um método que pressupõe que o valor de uma organização pode ser 

estimado em função dos múltiplos de outras empresas (empresas comparáveis)”.  

Outro método para mensurar o desempenho da cooperativa é o Valor 

Econômico Agregado (Economic Value Added – EVA). EVA é uma medida de 

criação de valor identificado no desempenho operacional da organização, conforme 

apresentado pelos relatórios financeiros. O qual indica se a empresa está sendo 

capaz de cobrir todos os seus custos e despesas, até mesmo o custo de capital 

próprio, e consequentemente gerar riqueza aos seus acionistas (SPOLADOR, 2001, 

p. 60). 

Outros métodos também podem ser observados para a mensuração de 

desempenho, como a Análise Fatorial, Análise de Regressão, Análise por Envoltória 

de Dados (DEA), Balanced Scorecard, dentre outros. (SPOLADOR, 2001, p. 62). 

Segundo Zylbersztajn (1995, p. 32) “as cooperativas são organizações de fins 

econômicos e não lucrativos que apresentam particularidades em sua estrutura”. 

Devido a essas particularidades “os indicadores de desempenho dessas 

organizações devem ser tratados com diferencial, deve se analisar os índices que 

apresentam os indicadores econômicos e os indicadores sociais da cooperativa”.  

 Conforme relata Zylbersztajn (1995, p. 34), ao se analisar a eficiência 

econômica das cooperativas “faz-se importante analisar também a eficiência social 

da mesma, pois  devido à especificidade da sua natureza, os mecanismos clássicos 

de avaliação de desempenho podem não refletir o real desempenho organizacional” 

já que é através de um enfoque multidisciplinar, “que se reflete sobre a necessidade 
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de conjunção dos aspectos sociais e políticos ao processo de análise econômico-

financeiro para verificar a consistência da relação da economia e democracia 

desempenhadas nas cooperativas”.  

Menegário (2000, p.54-56), desenvolveu um estudo de indicadores 

socioeconômicos na avaliação financeira das cooperativas agropecuárias, o qual 

afirma que os indicadores socioeconômicos interferem na transparência das 

cooperativas e que uso de indicadores econômico-financeiros melhora o nível de 

desempenho dessas organizações.  

 

2.11 Indicadores de Eficiência Político-Social na Cooperativa 
 
 

 Eficiência Social 

 Eficiência dos Recursos Humanos 

 Rotação do Pessoal 

 Associados por Funcionários 

 Associados por Técnicos 

 Faturamento por Funcionário 

 Faturamento por Associado 

 Crescimento no Quadro Social  

 Participação em Assembleias  

 Participação Social 

 Capital Social por Associado 

 Associados Ativos / Associados Totais 

 Representatividade 

 
Menegário (2000, p.54-56), ainda cita outro exemplo de indicador social, que 

permite verificar o comprometimento dos sócios da cooperativa, o qual busca 

informações que indiquem outros aspectos, como “o grau de satisfação dos clientes 

e os serviços prestados pela cooperativa”. A criação desse indicador considera a 

“frequência em que o empreendimento enfrenta em seu ciclo operacional, como por 

exemplo, a jornada de trabalho acordada entre os sócios da cooperativa, o 

cumprimento de prazos com os clientes”. 

A agricultura sempre foi o guia da economia brasileira. As políticas públicas 

para a agricultura, até meados da primeira metade da década 1990, “eram quase 
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que exclusivamente para o setor patronal, restringindo significativamente o acesso a 

recursos financeiros para a produção do segmento identificado, hoje como 

agricultura familiar” (SINGER, 2004, p. 89). 

 A partir dos anos 1990 pode-se observar um crescente interesse pela 

agricultura familiar no Brasil, que se materializou em políticas públicas. Dentro 

destas políticas encontra-se o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar, conhecido como PRONAF, lançado em 1996 pelo Decreto nº. 1.946, de 

28/06/96, é uma das políticas públicas do Governo Federal para apoiar os 

agricultores familiares, sendo a primeira política pública diferenciada para estes. A 

coordenação do Programa é do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). (apud 

MATTEI, 2006, p. 23). 

O objetivo do PRONAF é fortalecer a atividade e o pequeno agricultor familiar, 

de forma a integrá-lo à cadeia de agronegócios, proporcionando aumento de renda e 

agregando valor ao produto e a propriedade a partir da modernização do sistema 

produtivo, valorização e profissionalização dos produtores e familiares. Para isso, 

oferece linhas de financiamento rural adequadas à sua realidade. 

Compreender as relações do PRONAF com o desenvolvimento e 

fortalecimento da agricultura familiar, permite verificar se o modelo de 

desenvolvimento agrícola tem se voltado ao padrão produtivista ou tem se colocado 

como um modelo alternativo. (MATTEI, 2006, p. 23). 

 Sabe-se que o PRONAF, embora sendo resultado de reivindicações dos 

sindicatos rurais e dos agricultores de pequenas propriedades também representa 

uma iniciativa do Governo Federal em estimular o desenvolvimento destes, 

viabilizando a concessão de créditos com taxas e prazos adequados e buscando 

promover a geração de trabalho e renda através do apoio a práticas que valorizem 

as potencialidades locais nas atividades rurais. (MATTEI, 2006). 

 
 
2.11.1 A lei X agricultura familiar  
 

O despertar da cidadania é um dos mais libertários momentos da vida de 

crianças, jovens e adultos. É quando a noção de direitos e deveres transcende 

meros interesses individuais para traduzir “uma nova visão de mundo, que reflete a 

responsabilidade de cada pessoa na construção de valores coletivos plenos, plurais 
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e democráticos” que assegurem o “bem-estar humano e o respeito a todas as 

formas de vida em suas mais variadas manifestações”. Entre esses valores coletivos 

se consagram o direito a um meio ambiente saudável e o dever ético, moral e 

político de preservá-lo para as presentes e futuras gerações. (CATTANI, 2003, p. 

19). 

A consolidação desse princípio como ato de cidadania, condição essencial 

para construirmos uma sociedade sustentável no país, impõe uma tarefa 

educacional – inadiável e primordial – que aproxime a informação do consumidor, 

“desde a sua mais tenra idade, estimulando-o a se manifestar como força capaz de 

liderar mudanças, que se fazem urgentes e necessárias, nos padrões de 

desenvolvimento do país”. Infelizmente ainda sobrevive entre nós o mito da 

abundância e da inesgotabilidade dos recursos naturais” (CATTANI, 2003, p. 47-48). 

O consumismo adquiriu uma perigosa e equivocada condição de valor social, 

“cuja dimensão assume contornos preocupantes em uma sociedade que ainda não 

aprendeu a relacionar suas atitudes individuais ou coletivas de consumo à produção, 

à degradação ambiental e à consequente perda da qualidade de vida das pessoas” 

(FARINA, 2003, p. 65). 

Com esta dissertação mantive vivo um compromisso de gestão integrada de 

políticas institucionais que consolida a implementação de uma política de governo. 

Ela visa ao fortalecimento das responsabilidades da sociedade com o exercício 

pleno da cidadania, compreendida nas esferas de decisões de consumo dos 

indivíduos, “no contexto de seus estilos de vida, de suas relações com a natureza, 

com os seus semelhantes, com a sua escola, com o seu lugarejo, com o seu 

município, com o seu estado e país e com toda a mega diversidade que ele encerra” 

(FARINA, 2003, p. 70). 

Atuando e fazendo educação juntos, disponibilizam-se informações e 

conceitos que têm alcance e utilidade no dia-a-dia e na vida das pessoas, que 

permitem aos usuários desta cooperativa “uma oportunidade de reflexão sobre 

qualidade de vida e a cadeia complexa de relacionamentos culturais, 

socioambientais e econômicos envolvidos na perspectiva do consumo”. 

(BIALOSKORSKI NETO, 1997, p.15). 

É preciso, assim, fortalecer a capacidade das pessoas de atuarem, individual 

ou coletivamente, na construção de um novo padrão de consumo, ambiental e 

socialmente responsável “onde o consumo excessivo e perdulário de uns não 
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usurpe o direito ou prejudique as justas necessidades de consumir o mínimo 

indispensável à qualidade de vida de outros segmentos menos privilegiados da 

sociedade” (BIALOSKORSKI NETO, 1997, p. 30-31). 

Um dos componentes da economia do meio ambiente é o estudo da 

valoração dos recursos naturais e de seus métodos. “[...] Esta questão se deve 

principalmente ao fato de que nos processos produtivos ‘viga mestra do processo 

econômico’ ocorrem externalidades negativas, principalmente ambientais”. 

(BIALOSKORSKI NETO, 1997, p. 33). 

O desenvolvimento sustentável, nos dias atuais, “age diretamente nas 

decisões administrativas e econômicas dos agentes da sociedade, baseado nisto o 

presente estudo apresenta uma análise teórica de valoração econômica ambiental” 

(BIALOSKORSKI NETO, 1997, p. 34). 

Nos últimos anos a busca pelo desenvolvimento econômico sustentável 

determinou o surgimento de novas concepções dentro das ciências de gestão. Prova 

disso é o aparecimento da economia do meio ambiente, que, mesmo sendo recente, 

já apresenta toda uma série de estudos e análises que visam dar subsídio à tomada 

de decisões dos agentes econômicos. 
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CAPÍTULO 3 METODOLOGIA 

 

 

 

3. 1 O caso em análise: caracterização 

  

 

 Lapinha da Serra é um vilarejo que pertence ao município de Santana do 

Riacho, MG, com prefeitura em Santana do Riacho e filial em cardeal Mota (Serra do 

Cipó), sendo que a comarca fica localizada em Jaboticatubas. 

Há um site disponibilizado para acesso a informações: 

http://www.portalserradocipo.com. . Para chegar à Serra da Lapinha segue-se o 

mapa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalserradocipo.com/
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Serra da Lapinha:  

 

Figura 1: Lapinha da Serra e seus Lagos (APA Morro da Pedreira) 

          Fonte: acervo pessoal do autor 

 

Figura 2: Lapinha da Serra vista do topo do Pico do Breu e seu cruzeiro 

          Fonte: acervo pessoal do autor 



 

 

108 

 

 

Figura 3 Lapinha e suas cachoeiras vista da beira do primeiro Lago 

          Fonte: acervo pessoal do autor 

 

 

 

Figura 4 
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Figura 5: Foto do entardecer do entorno do Parque Nacional da Serra do 

Cipó, mais precisamente Lapinha da Serra inserida (Apa Morro da Pedreira) 

          Fonte: acervo pessoal do autor 

 

O Bioma Cerrado, que constitui a região onde o estudo em questão está 

inserido, no vilarejo de Lapinha da Serra, município de Santana do Riacho,                                    

está inserido na Apa morro da Pedreira, entorno do Parque Nacional da Serra do 

Cipó.  

 

 

 

Figura 5 Cachoeira do Tatu 

          Fonte: acervo pessoal do autor 
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Com uma área de 588.384 quilômetros quadrados, cerca de 7% de todo o 

território nacional, o Estado de Minas Gerais) apresenta um relevo  acidentado, em 

que se destacam as serras da Mantiqueira e do Espinhaço. 

As altitudes variam de, aproximadamente, 80 a 2.890 metros, no pico da 

Bandeira, divisa com o Estado do Espírito Santo, Minas Gerais, possuindo um dos 

maiores potenciais hídricos do país, com cinco grandes bacias (São Francisco, Rio 

Grande, Rio Paranaíba, Rio Doce e Rio Jequitinhonha) drenando cerca de 90% de 

sua área, enquanto outras bacias menores respondem pelos 10% restantes. 

A diversidade de seu relevo, os recursos hídricos, conforme pode ser visto 

nas figuras de 1 a 5, além das características do solo, garantem paisagens 

diferenciadas, com ambientes específicos. Associado ao relevo e aos recursos 

hídricos, o clima contribui  para a ocorrência de uma rica cobertura vegetal, que 

pode ser dividida em três  biomas: O Cerrado: é o que cobre a maior parte do Estado 

(60%), Mata Atlântica (32%) e Caatinga (8%), cujas formações respondem pela 

diversidade de suas paisagens. 

Como consequência, a flora é fértil em tipologias (ALMEIDA, 1987, p. 43) “que 

se apresentam em grandes áreas, com suas fisionomias particulares. Todos esses 

fatores também resultam numa fauna igualmente diversificada”.  

O Cerrado “é o bioma que ocupa a maior parte do Estado. Ocorre em regiões 

de estação seca, assim definida pela duração de aproximadamente  de quatro a 

cinco meses de estiagem”. Recobre parte do chamado Triângulo Mineiro e 

praticamente toda a faixa que se estende do centro ao noroeste do Estado, com 

todas as suas fisionomias, de Cerrado propriamente dito a cerradões e campos 

rupestres. Trata-se de um bioma com uma flora altamente rica, na qual há a 

predominância de espécies lenhosas de várias famílias, como o Pequi (Caryocar 

brasiliense), o Murici (Byrsonima spp.)o Jatobá (Hymenaea spp.) a Sapucaia 

(Bowdichia sp.,Pterodonsp.), entre outras. (ALMEIDA, 1987, p. 43-44) 

 O Cerrado ‘bioma que ocupa uma área de mais de 2 milhões de quilômetros 

quadrados  no território brasileiro, sendo que 80% desta área localiza-se nos 

Estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins, 

além do Distrito Federal (FERRI, 1961. p 189-89). 

O aparecimento das formações  vegetais do Cerrado é explicado 

primeiramente pelas teorias pedológicas: em que a vegetação seria dependente de 
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aspectos  e geológicos, como deficiências  minerais, saturação do solo por 

elementos tais como a bauxita, alumínio, diferenças de drenagens e profundidades 

do solo. 

Segundo pelas teorias climáticas pelas quais a vegetação seria o resultado do 

clima, principalmente em função da limitação sazonal de água no período seco. 

Terceiro pelas teorias bióticas, nas quais a vegetação seria o resultado da 

ação do homem, principalmente pelo uso frequente de fogo, ou ainda resultantes da 

atividade de outros agentes da biota, como as formigas. (FERRI, 1961. p 191). 

Convém salientar que não se trata de uma cobertura vegetal uniforme, pois, 

no sentido amplo e geral, o Cerrado é um complexo vegetacional, onde pode-se 

encontrar desde formações campestres, passando gradualmente ou bruscamente, 

de uma para outra. 

Dentro do Cerrado tem-se Campo Limpo, Campo Sujo, Campo Cerrado, 

Cerrado propriamente dito, e o Cerradão (floresta mesófila, esclerofila), além das 

inclusões de mata ciliar ou de galeria, mata seca (floresta mesófila 

estacional),Veredas, Buritizais e Campos Rupestres(Campos pedregosos de 

altitude).Na área de estudo, existem todas estas sub divisões do bioma Cerrado 

acima descritos (FERRI, 1961. p 191). 

Do interior do Brasil aos limites dos demais biomas, a área do Cerrado 

compreende segundo Almaida (1987, p. 43) 2.036.448 km² (IBGE, 2004), 

abrangendo os estados de Minas Gerais, Bahia, Goiás, Tocantins, Piauí, Maranhão, 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e Rondônia e o Distrito 

Federal. Esta extensão representa 22% do território brasileiro (Barbosa 2008). 

Percorre a distância do norte ao sudeste, entre os biomas da Amazônia, Caatinga, 

Mata Atlântica e Pantanal. 

O Cerrado é responsável por 5% da biodiversidade do planeta e é uma das 

savanas mais ricas do mundo, mas é também um dos biomas mais ameaçados. 

Possui apenas 7,5% de sua área protegida por unidades de conservação. “O total 

acumulado de desmatamento no Cerrado em 2002 era aproximadamente de 80 

milhões de hectares. 54 milhões de hectares são ocupados por pastagens cultivadas 

e 21,56 milhões de hectares por culturas agrícola” (BARBOSA, 2008, p. 78-79). 

Apresenta duas estações bem marcadas: inverno seco e verão chuvoso. 

Possui solo de savana tropical - deficiente em nutrientes, mas rico em ferro e 

alumínio. O que favorece a coloração vermelha amarelada, arenoso, permeável e 
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com baixa fertilidade natural. A superfície tem pouca capacidade de absorver água, 

mas abrigam grandes bacias hidrográficas, as três das maiores bacias hidrográficas 

da América do Sul (Tocantins-Araguaia, São Francisco e Prata), conforme OIKOS - 

Pesquisas Aplicadas (apud BARBOSA, 2008, p. 79). 

De acordo com Almeida (1987, p. 75)  “o uso sustentável da biodiversidade do 

Cerrado é realidade para comunidades tradicionais, servindo como geração de 

renda, segurança alimentar e qualidade de vida à população regional”. Sua 

aplicação está na utilização de plantas medicinais, frutas nativas, criação de 

abelhas, manejo de animais silvestres, ecoturismo, condimentos, artesanato e etc. 

Resguarda uma vegetação normalmente baixa, com plantas esparsas de 

aparência seca, entre arbustos esparsos e gramíneos, e o cerradão, um tipo mais 

denso de vegetação, de formação florestal. O bioma guarda outras surpresas, a 

beleza dos chapadões, relevo característico da região central do Brasil. (FERREIRA, 

et. al., 2007, p. 35). 

Ribeiro (2005, p. 48) relata que os fatores temporais e espaciais são 

responsáveis pela ocorrência das formações florestais no Cerrado. Referindo-se ao 

primeiro fator, “alterações climáticas e geomorfológica ao longo do tempo geológico, 

levaram às expansões e retrações das florestas úmidas e secas”. “[...] As florestas 

úmidas se expandiram nas interglaciações (temperaturas mais altas e úmidas) e 

retraíram-se nas glaciações (frio e seco) do Quaternário, ocorrendo o inverso com as 

florestas secas”  

Sítios úmidos, como os cursos de rios, permitiram a permanência de alguns 

remanescentes de florestas úmidas entre as florestas secas. Quanto ao segundo 

fator, “em escala espacial as formações florestais são influenciadas por variações 

locais hidrográficas, topográficas, de profundidade do lençol freático e fertilidade e 

profundidade dos solos” (RIBEIRO, 2005, p. 48). 

O Cerrado é, portanto, de acordo com Ferreira (2007, p.14) “um mosaico 

vegetacional com características distintas, que se conecta com quase todos os 

outros biomas do Brasil, constituindo área de transição entre eles e representando 

um ponto de equilíbrio entre as paisagens brasileiras.  

Fatores abióticos (químicos e físicos) como o clima, frequência de queimadas, 

profundidade do lençol freático e outros, proporcionam uma vegetação diferenciada 

dos outros biomas, que possibilita essa heterogeneidade fisionômica e riqueza de 

espécies. (RIBEIRO, 2005, p. 52). 
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De acordo com Ribeiro, (2005), estima-se que o Cerrado “seja composto por 

935 aves, 298 mamíferos e 268 répteis. Calcula-se que sua flora possa alcançar de 

4 a 10 mil espécies de plantas vasculares. Como possui importantes recursos 

hídricos, sua relevância aumenta”. (RIBEIRO, 2005, p. 52). 

Embora tenha sido excluído da Constituição Federal de 1988 como patrimônio 

nacional, no capítulo sobre o meio ambiente (Art. 24, Título VIII, Capítulo VI, § 4º), 

pela sua relevância ecológica, esse ecossistema é considerado como hotspot2 para 

a conservação da biodiversidade mundial (apud CARVALHO, 2007, p.46)  

Essa heterogeneidade fisionômica e alta biodiversidade são evidenciadas na 

rica quantidade de uso e manejo do Cerrado pelas populações humanas que o 

habitaram historicamente.  

De acordo com Ribeiro (2005, p. 54), os recursos utilizados incluem “caça, 

pesca, madeira, óleos, fibras, plantas medicinais, frutos nativos, formando um 

complexo cultural cujas origens remontam há mais de doze mil anos e chegam até a 

atualidade”. 

Inúmeras populações vivem no Cerrado hoje, e sobrevivem dos seus recursos 

naturais, utilizando-os de forma sustentável. “Os insumos do Cerrado são utilizados 

como geração de renda, segurança alimentar e qualidade de vida para as 

comunidades”. [...] Essas comunidades fazem parte do patrimônio histórico e cultural 

brasileiro e detêm um amplo conhecimento tradicional da 

biodiversidade” (CARVALHO, 2005 apud SARAIVA & SAWYER, 2007, p. 12). 

A devastação do Cerrado também ameaça a oferta de recursos hídricos do 

país. Considerado ―a caixa dá água do Brasil, o bioma concentra as nascentes das 

bacias hidrográficas Rio Cipó, Rio das Velhas, Rio São Francisco, Rio Araguaia, Rio 

Tocantins, Rio Paraná e Rio Paraguai (RIBEIRO, 2005, p. 58). 

O desmatamento recente no Cerrado está concentrado no oeste da Bahia, na 

divisa com Goiás e com Tocantins, e no norte de Mato Grosso e de Minas Gerais. As 

áreas coincidem com as regiões produtoras de grãos e de carvão.  

Os principais fatores do desmatamento, em todo o bioma, estão na expansão 

das lavouras de cana de açúcar e de soja, além da produção de carvão e das 

queimadas (naturais ou provocadas). (RIBEIRO, 2005, p. 58). 

                                                           
2 Hotspot é um termo usado para designar toda área prioritária para conservação, isto é, de alta 
biodiversidade e ameaçada no mais alto grau. 
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Carvalho (2005, p. 49), complementa afirmando que a pecuária também tem 

contribuído para a destruição do Cerrado, principalmente por causa do modelo de 

produção extensivo, “que chega a destinar mais de um hectare para cada boi, o que 

exige reflorestamento, reintroduzindo espécies frutíferas”, algumas já extintas nesta 

região estudada. 

As populações tradicionais do Cerrado além das comunidades indígenas 

incluem também os povos negros ou miscigenados que, por muito tempo, ficaram 

em relativo isolamento nas áreas deste bioma. Estes aprenderam a retirar do 

Cerrado recursos para alimentação, utensílios e artesanato. São os quilombolas, 

geraizeiros, vazanteiros, sertanejos, ribeirinhos. O Ministério do Meio Ambiente 

reconhece que estas comunidades aproveitam os recursos do bioma geralmente de 

forma racional, equilibrada e sem prejudicar significativamente os ecossistemas 

(MMA, 2004, p. 21).  

Lapinha da Serra é formada por quilombolas, fugidos das Extrações inglesas 

de Curralinho no final do Ciclo do Ouro e Diamantes. A questão das populações 

tradicionais exige uma revisão, a fim de precisar a acepção que se deseja dar ao 

termo, “pois sem um acordo comum sobre o conceito, o sentido das palavras, será 

quase impossível examinar a situação e a importância de tais populações”. (MMA, 

2004, p. 22). 

O novo conceito de populações tradicionais é resultante da preocupação que 

a humanidade passou a ter como o meio ambiente, nos últimos trinta anos.  

Conforme (SILVA, 2010, p. 34), a análise da destruição e da conservação dos 

recursos naturais, permitiu perceber a existência de populações capazes de utilizar e 

ao mesmo tempo conservar tais recursos, estes grupos humanos passaram a ser 

chamados de "Populações Tradicionais". 

A inserção dos povos tradicionais no contexto do meio ambiente passou a 

existir a partir da discussão sobre a presença de seres humanos nas Unidades de 

Conservação. Os países pioneiros na criação de Unidades de Conservação 

estabeleceram uma tradição de que dentro das mesmas não poderia haver a 

presença dos humanos.  

Porém, ainda conforme (SILVA, 2010, p. 38), a situação encontrada em 

países em desenvolvimento, como o Brasil, que apenas há poucos anos criaram 

suas áreas de preservação e conservação,” obrigou a examinar com maior 

profundidade a relação entre o homem e o meio ambiente”.  
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Foi observado que realmente existem populações cuja ação é altamente 

benéfica para a conservação do meio ambiente. 

As populações tradicionais também devem tomar consciência de que o meio 

onde moram deve ser fiscalizado por eles próprios, uma vez que eles vivem de tais 

recursos naturais. 

 Olmos relata que: 

 

Os povos tradicionais têm um histórico impressionante de domesticação de 
plantas e animais que gerou o que são, efetivamente, novas espécies. Nas 
Américas, povos pré-colombianos criaram a abóbora, o milho, a batata, a 
mandioca, o feijão, a pupunha sem espinho, a quinua, a alpaca, a lhama, a 
cobaia e o cão pelado peruano. Todos são resultado de seleção artificial feita 
ao longo de milhares de anos, e tremendamente diferentes de seus ancestrais 
selvagens, as populações alijadas dos núcleos dinâmicos da economia 
nacional. Ao longo de toda a história do Brasil, adotaram o modelo da cultura 
rústica, refugiando-se nos espaços menos povoados, onde a terra e os 
recursos naturais ainda eram abundantes. Foi possibilitada sua sobrevivência e 
a reprodução desse modelo sociocultural de ocupação do espaço e exploração 
dos recursos naturais, com inúmeros variantes locais determinados pela 
especificidade ambiental e histórica das comunidades que neles persistem 
(OLMOS, 2009, p.11). 
 

 

O grande problema são os vestígios que o ser humano deixa no meio 

ambiente, como também, algumas espécies que não toleram as atividades humanas 

e desaparecem.  

Portanto, é prudente que sejam efetivados investimentos, pesquisas e 

projetos, que contribuam na capacitação de comunidades tradicionais e moradores 

agroextrativistas, em regiões próximas a reservas e unidades de conservação, que é 

o caso deste trabalho, onde a comunidade em questão(Lapinha da Serra), está 

inserida na APA Morro da Pedreira, unidade de proteção do entorno do Parque 

Nacional da Serra do Cipó. (OLMOS, 2009, p. 43). 

  

3.2 Tipo de pesquisa  

 

Com base na metodologia de estudo de caso de Yin (1996), buscou-se uma 

pesquisa mais profunda das características das cooperativas, observando seu 

impacto no cotidiano das populações em questão, tendo como marco referencial os 

critérios de análise, seleção, treinamento, formação continuada e feedback. 
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Na linha traçada houve inicialmente uma revisão bibliográfica auxiliando na 

construção de um referencial teórico metodológico capaz de responder ao problema 

da pesquisa e balizar a linha a ser seguida. 

Realizou-se ainda uma pesquisa de campo valendo-se da técnica da 

observação participativa e da entrevista semiestruturada. 

 

3.3 Universo e amostra 

 

O universo da pesquisa é a região da Lapinha e a amostra corresponde a 

20% dos cooperados da abordagem do estudo de caso e os dados levantados.  

 

3.4 Coleta de dados 

 

A coleta dos dados, conforme exposto anteriormente, foi feita junto à 

população de Serra da Lapinha/Santana do Riacho. Tais informações fundamentam 

o processo evolutivo da pesquisa sobre a viabilidade Cooperativa Sustentável de 

Doces do Cerrado em Serra da Lapinha/Santana do Riacho em suas principais 

características e, principalmente, em suas particularidades. 

Aplicou-se uma entrevista semi estruturada a uma população estimada em 

20% do total abrangido, de forma aleatória. 

 

3.5 Análise dos dados 

 

Após consolidada a etapa acima, foram analisados os dados obtidos, 

mediante a observação ao longo do tempo específico e as respostas às entrevistas 

no âmbito do estudo de caso, visando obter fidedignidade na interpretação. Parte-se 

daí, para um diagnóstico da situação delimitada por meio da reflexão das 

características específicas da criação de uma cooperativa consubstanciados nos 

pressupostos de Yin (1996). 

 

3.6 O Estudo de caso 

 

Esta pesquisa se fundamenta na metodologia de estudo de caso de Yin 

(1996). Para sua escolha, Yin (1996) sugere a análise de três fatores: o tipo de 
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problema a ser resolvido, o controle que o investigador possui sobre os 

acontecimentos e o grau de foco em eventos contemporâneos, em contraste com 

eventos históricos. 

Com relação ao primeiro ponto e conforme abordado anteriormente, o tipo de 

pesquisa deste trabalho é exploratório com nuances descritivas e explicativas, 

tentando responder como e por que as cooperativas de fabricação de doces podem 

ser consideradas o marco referencial na mudança dos paradigmas em modelo e 

estratégias de negócios e até que ponto o êxito de um empreendimento desta 

natureza é influenciado pelo perfil e comportamento de seus cooperados em tempos 

de concorrência acelerada.  

Sobre o segundo ponto, mencionado por Yin (1996), o controle sobre tais 

fenômenos por parte do investigador é muito pequeno, não podendo interferir 

diretamente nas decisões das mudanças focadas no trabalho. 

Por fim, o trabalho delimita-se ao analisar formas e estratégias inovadoras 

para que as empresas que optam por este canal de distribuição de seus produtos 

possam garantir sua posição privilegiada diante das concorrentes.  

Nessa direção, Yin (1996) destaca três situações nas quais um estudo de 

caso é mais apropriado:  

 Quando representa o caso decisivo no que concerne a se testar 

uma teoria bem formulada, dado que é necessário um caso único, 

que satisfaça todas as condições para se confirmar, contestar ou 

estender uma teoria; 

 Quando se trata de um caso raro ou extremo; 

 Quando lida com um caso revelador, tendo o investigador a 

oportunidade única de analisar um fenômeno até então inacessível. 

 

     Assim a presente pesquisa trata-se de um fenômeno enquadrável no primeiro e 

terceiro itens.  

 

 

3.7 Tratamento dos dados 

 

Os dados utilizados como medida foram tratados de forma não estatística, isto 

é, de forma qualitativa, pois estudos qualitativos permitem um relacionamento mais 
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próximo do pesquisador com o fenômeno estudado,  propiciando uma análise mais 

profunda, completa e rica, mas implicando em uma possível subjetividade.  

Logo, tal tipo de estudo não permitirá generalizações, mas identificará 

características de forma mais detalhada, permitindo quem se interesse pelo tema 

tomar decisões específicas a respeito. 

 

 

3.8 Limitações do método 

 

Sobre a metodologia de estudo de caso, uma das principais limitações é que 

não poderão ser realizadas generalizações estatísticas dos resultados encontrados, 

apenas generalizações analíticas. Além desta limitação, surgem ainda as seguintes 

dificuldades com relação ao levantamento e processamento dos dados: 

Existe a limitação da seleção de entrevistados que, dada à impossibilidade de 

se entrevistar todos os envolvidos no processo, aqueles enquadrados foram 

analisados de acordo com medidas pré-definidas; 

Como a maior parte da análise da pesquisa depende da qualidade das 

entrevistas e da sinceridade e imparcialidade dos respondentes, tentou-se evitar ao 

máximo a indução destas respostas, sabendo do risco envolvido neste processo; 

Dada à necessidade de limitar o período da análise e considerando que o 

estudo não se propõe a analisar o caso sob a perspectiva histórica, alguma 

mudança relevante pode não ter sido considerada; 

Alguns aspectos não foram estudados por saírem do escopo deste trabalho. 

Não foram considerados, por exemplo, o desenho e efetividade de dados e 

proposições financeiras em razão de sua extensão, nem a estrutura de custos que 

será abordada apenas indiretamente. 

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, não existe um processo fechado de 

sistematização, podendo impactar na interpretação dos resultados. 

          YIN (1996) ainda menciona uma última limitação, oriunda da metodologia de 

um estudo de caso, que seria a vulnerabilidade potencial deste tipo de pesquisa 

acabar não sendo o caso que se imaginava que fosse de início, não tendo as 

características que se julgam necessárias para que ele seja suficiente por si só. 

 

 



 

 

119 

3.9 Reiterando a importância das cooperativas 

 

A cada ano, o mercado está mais competitivo e o profissional deve prestar 

atenção na concorrência, na qualidade de serviços, garantias, bom atendimento e 

tecnologia, entre outros, que são fatores agregados ao serviço e que hoje fazem a 

diferença em qualquer mercado.  

A gestão do capital humano da cooperativa contribui para a garantia de 

satisfação do consumidor e determina seu diferencial competitivo. Principalmente no 

que concerne às atividades de comunicação concebida e desempenhada com o 

objetivo de entender, atender e reter clientes de forma a alcançar os objetivos 

traçados.  
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4 RESULTADOS: ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 
4. 1 - Roteiro das entrevistas (ANEXO 1) 
 

As entrevistas efetuadas procuraram seguir as seguintes etapas: 

Esclarecimento aos respondentes sobre os objetivos do trabalho; 

Realização de perguntas de aquecimento; 

Realização de perguntas para a compreensão do processo de 

desenvolvimento do relacionamento; 

Realização de perguntas para a compreensão dos principais fatores que 

influenciam a relação; 

Realização de perguntas de complementação, para avaliar melhor alguns 

fatores específicos ou pontos não esclarecidos de maneira adequada.  

  Vale esclarecer que a técnica é não estruturada e, portanto, não houve um 

roteiro fixo nas entrevistas realizadas. Em razão disso, tanto as perguntas 

relacionadas como as próprias etapas do roteiro, nem sempre ocorreram na ordem 

apresentada.  

       Além disso, nem todas as perguntas necessárias foram realizadas, pois, muitas 

vezes, o entrevistado respondia a uma determinada questão ao tratar outro tópico. 

Dessa forma, o estudo buscou analisar a viabilidade da criação de uma 

cooperativa visando à fabricação de doces de frutas e seus derivados. 

Utilizou-se para a metodologia a aplicação de entrevistas semi estruturadas 

com o objetivo de documentar ações e/ou atividades relevantes que porventura 

promovam o alcance dos objetivos ora propostos. 

Seguem-se os depoimentos dos entrevistados, cujos nomes são fictícios para 

preservar sua identidade. 

Depoimento 1:  

Ao ser questionada sobre suas expectativas como cooperada, e da produção 

de doces artesanais+. ela diz que  

 
Estou esperando que esta cooperativa venha trazer uma renda melhor para 
toda a família. Temos a tradição de plantar frutas e aproveitar as frutas 
nativas. Com esta nova iniciativa muitas famílias, inclusive de idosos apenas 
pode ter melhor qualidade de vida. Para os jovens é uma expectativa e uma 
oportunidade para ficarem onde têm suas raízes [...] (MARIA SUZANA, 
pequena comerciante). 
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Quais as perspectivas que você vê nesta iniciativa? 

 

Nós estamos acompanhando muito alegres o processo da cooperativa e já 
estamos participando da troca de sementes, catalogando todo o tipo de 
frutas que temos em abundância na região, para que todos sejam 
beneficiados. Vamos arregaçar as mangas e trabalhar solidariamente e o 
lema é ‘um por todos e todos por uma via cooperativa de doces’ contando 
com a oportunidade de ter renda própria e melhorar a visão da Lapinha que 
amamos e queremos vencer aqui onde nascemos e criamos nossos filhos e 
netos e fomos criados por nossos antepassado. Só que eles não tiveram 
essa sorte (DONANA, 72 anos. doceira) 

 
 

Com a revitalização da riqueza do Cerrado, busca-se “uma maneira de 

minimizar os impactos da crise do emprego, e da crise econômico- social”. Frente às 

mudanças nas relações do mundo do trabalho, “estas pessoas são capazes de 

reagir junto ao processo de exclusão dentro do desenvolvimento do capitalismo” 

(SINGER, 2002, p. 78).  

E para a localidade, os jovens e os idosos, quais os pontos mais fortes neste 

empreendimento? 

 

Antes de tanta tecnologia, os jovens, os pais, a família toda, tinha mais 
união, vivia da roça e para a família. Agora com celular e com computador, 
o jovens não querem ficar na roça. Eu acho que esta cooperativa com tudo 
organizadinhos e um salário que os jovens receberem eles podem ter os 
mesmos benefícios da cidade e continuar estudando. (JOSÉ BELCHIOR, 67 
anos, lavrador). 
 

 

O que você acha espera com a implantação do projeto de fabricação de 

doces e licores 

 

Nós, eu e meu marido, estamos animados. Principalmente porque sempre 
fizemos doces e licores, seguindo a tradição da família, mas não tem renda 
certa e vendemos aqui mesmo, não tem valor e não tem como estocar 
produtos.Com a cooperativa, pomos até exportar, melhorar a conservação, 
aprender novas técnicas, garantir a sobrevivência. Além disto tudo, a 
cooperativa pode abrir portas para o turismo, melhorar a cidade, a vida da 
gente, principalmente pelo apoio da prefeitura (SÔNI A DA SAÚDE SANTOS, 
aposentada). 
 
 

Qual a importância da família no repasse das receitas para os novos 

membros? 
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Nossa família toda, inclusive pais irmãos e avós, temos a tradição de 
doceiros no sangue e queremos passar para nossos descendentes. Sempre 
quisemos, mas a instabilidade do mercado na lapinha, além de muita 
pobreza, não ajuda para ter uma renda fixa que dá para todos terem seu 
ganho. O objetivo desta cooperativa une o útil ao agradável, porque 
podemos trabalhar com o produto da região, plantar espécies diferentes em 
grande quantidade, uns ajudando os outros e todos trabalhando em 
união.(CEZARINA, dona de casa, doceira, 65 anos) 

 

Você acredita que esta iniciativa poderá gerar renda para as famílias e evitar 

o êxodo rural? 

 
Se é verdade que precisa segurar e manter motivadas as pessoas no 
campo, é preciso dar condições, não pra nós que já temos família criada, 
mas para nossos filhos e netos que já crescem pensando em sair da roça e 
buscar novos rumos em centros grandes. Imagine com esta violência e 
maus costumes da cidade. Perdemos nossos filhos para o mundo...(JOANA 
CIRENEIA, 47 anos agricultora). 

 

Você considera importante o processo de catalogação de sementes e cultivo 

de mudas sob a orientação de técnicos? 

Nós da comunidade já estamos trabalhando com a seleção de sementes, 
fazendo catálogo de espécies frutíferas, trocando experiências e , enquanto 
isto, já produzimos com o que colhemos nativo e dos pomares. Alguns 
técnicos foram chamados e fizeram palestras, prometendo treinamento de 
higiene pessoal e dos ambientes de produção, além de outros aspectos 
para tornar a cooperativa ma realidade forte e produtiva. Isto é bom para 
todos, Prefeitura, turismo, renda familiar e lazer, porque, para mim, trabalho 
com doces é lazer. (DEILON ALVES DE JESUS, 71 anos, comerciante) 

 

 

4.2 Contextualização 

 

As considerações acerca deste capítulo reforçam o exposto ao longo do texto 

e demonstram que, efetivamente a Cooperativa Sustentável de Doces do Cerrado 

em Serra da Lapinha/Santana do Riacho surge como um diferencial em relação à 

geração de renda e emancipação ético política de pequenas comunidades rurais 

             A partir do depoimento das pessoas entrevistadas, pode-se perceber a 

importância e a capilaridade da Cooperativa Sustentável de Doces do Cerrado em 

Serra da Lapinha/Santana do Riacho. 

À medida que muitos trabalhadores e trabalhadoras têm acesso à renda e à 

ocupação através de iniciativas de organizações solidárias e autogestionárias cresce 

no Brasil um debate sobre a Economia Popular e Solidária. O presente capítulo 
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discute a um projeto cooperativo que busca gerar oportunidades para a população 

de Lapinha e Serra do Cipó, regiões carentes do Estado de Minas Gerais.  

Dessa forma, o estudo busca analisar a viabilidade da criação de uma 

cooperativa visando à fabricação de doces e seus derivados. 

Utilizou-se para a metodologia a aplicação de entrevistas semi estruturadas 

com o objetivo de documentar ações e/ou atividades relevantes que porventura 

promovam o alcance dos objetivos ora propostos. 

Seguem-se os depoimentos dos entrevistados, cujos nomes são fictícios para 

preservar sua identidade. 

Depoimento 1:  

 
Estou esperando que esta cooperativa venha trazer uma renda melhor para 
toda a família. Temos a tradição de plantar frutas e aproveitar as frutas 
nativas. Com esta nova iniciativa muitas famílias, inclusive de idosos apenas 
pode ter melhor qualidade de vida. Para os jovens é uma expectativa e uma 
oportunidade para ficarem onde têm suas raízes [...] (MARIA SUZANA, 
pequena comerciante). 
 

Pelo relato, observa-se que as cooperativas proporcionam aos seus 

associados uma nova perspectiva social, educacional e profissional, promovendo a 

inclusão destes na sociedade e no mercado de trabalho, caracterizando uma 

organização de Economia Popular e Solidária. (SINGER, 2002, p. 78). 

Para Singer (2002, p. 81), as cooperativas ou organizações autogestionárias 

surgem como reação aos efeitos nocivos da globalização. Essas iniciativas ganham 

espaço em meio à crise de empresas falidas, dando novo norte ao modelo 

organizacional. Estes empregados, agora cooperados retomam seu trabalho, a fim 

de garantir sua renda de maneira alternativa e também como uma forma de 

desenvolver a participação e garantir a cidadania.  

Depoimento 2:  

 

Nós estamos acompanhando muito alegres o processo da cooperativa e já 
estamos participando da troca de sementes, catalogando todo o tipo de 
frutas que temos em abundância na região, para que todos sejam 
beneficiados. Vamos arregaçar as mangas e trabalhar solidariamente e o 
lema é ‘um por todos e todos por uma via cooperativa de doces’ contando 
com a oportunidade de ter renda própria e melhorar a visão da Lapinha que 
amamos e queremos vencer aqui onde nascemos e criamos nossos filhos e 
netos e fomos criados por nossos antepassado. Só que eles não tiveram 
essa sorte (DONANA, 72 anos. doceira). 
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Com a revitalização da riqueza do Cerrado, busca-se “uma maneira de 

minimizar os impactos da crise do emprego, e da crise econômico- social”. Frente às 

mudanças nas relações do mundo do trabalho, “estas pessoas são capazes de 

reagir junto ao processo de exclusão dentro do desenvolvimento do capitalismo” 

(SINGER, 2002, p. 78).  

Como afirma Schneider (2004, p. 12): “As cooperativas são uma resposta 

para os problemas impostos pela globalização”. [...] Por um lado, geram empregos, 

por outro, elas são um contrapeso à concentração de riquezas. E se as 

cooperativas, em nome do princípio da integração buscam a concentração, no 

cooperativismo, “tal concentração não representa a exclusão, como no modelo 

capitalista’ 

. Sobre este aspecto, tem-se o depoimento de um agricultor: 

 

Antes de tanta tecnologia, os jovens, os pais, a família toda, tinha mais 
união, vivia da roça e para a família. Agora com celular e com computador, 
o jovens não querem ficar na roça. Eu acho que esta cooperativa com tudo 
organizadinhos e um salário que os jovens receberem eles podem ter os 
mesmos benefícios da cidade e continuar estudando. (JOSÉ BELCHIOR, 67 
anos, lavrador). 
 

 

De fato, a cooperativa é uma concentração de associados produtores rurais, 

artesanais, poupadores, consumidores, prestadores de serviços, “pois é um 

processo que reforça as condições para uma melhor redistribuição da renda e das 

oportunidades” (NETO, 2003, p. 131).   

As cooperativas, numa visão ampla, são iniciativas que incorporam conceitos 

de economia popular solidária na busca de solidificar suas estruturas 

organizacionais e alcançar tanto as expectativas de seus cooperados quanto as 

metas produtivas propostas (NETO, 2003, p. 132-3).  

O intuito da cooperativa não é a extinção da propriedade privada, mas sim 

uma nova forma de privilegiar o social o modelo pelo qual pessoas que buscam o 

mesmo ideal e/ou objetivos afins tanto pelo apelo social, econômico e cultural, com 

objetivo de adquirir autonomia sobre o produto e/ou serviço com democracia na 

gestão de seu negócio. (NETO, 2003, p. 133).  

Segundo Pinho (2004), citado por Mauad (2001, p. 89), “a cooperativa ou 

cooperação é considerada uma forma coletiva de organização ou sociedade jurídica 

que atribui aos cooperados direitos e deveres, dando--lhes inclusive o direito da 
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retirada financeira, conhecimento de classe, direito de voto, dentre outros”. Ou seja 

as cooperativas são modelos alternativos para melhorar as condições das classes 

sociais, especialmente dos menos favorecidos pelo capital, dando oportunidade a 

estes para se desvincularem dos grandes capitalistas, como as indústrias.  

Para Neto (2003, p. 133), “a lógica econômica cooperativa está na valoração 

do indivíduo e não no capital” como: a) Sociedades em que as sobras são repartidas 

entre os associados, na proporção das compras por eles efetuadas na cooperativa 

(ou seja, retorno pro rata das compras); b) Sociedades em que as sobras são 

repartidas entre os operários acionistas na produção dos dias de trabalho de cada 

um; c) Sociedades em que as sobras são repartidas com base no capital, matérias-

primas ou produtos que cada associado levou para a sociedade.  

O art. 4°, Lei n. 5.764 de 1971 do Estatuto das Cooperativas define como 

cooperativa: “a sociedade de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de 

natureza civil, não sujeitas à falência, constituída para prestar serviços aos 

associados”.  

A cooperativa nasce para assumir seus direitos e deveres enquanto 

organização constituída juridicamente, não eximindo seus associados às 

responsabilidades e direitos os quais estão impostos pela Ata de Constituição e 

Estatuto.  

Soma-se ao conceito de cooperativismo, a definição da economia popular 

solidária, na qual seus agentes sustentam suas necessidades advindas de valores 

humanos, de responsabilidade social e a valoração de seus iguais.  Ou seja, o 

modelo pelo qual organizações populares de associações e cooperativas se 

articulam de modo a fazer a gestão de seu negócio com responsabilidade social e 

compromisso ambiental, dando-se aí uma visão de organização autogestionária. 

Observe-se o comentário: 

 

Nós, eu e meu marido, estamos animados. Principalmente porque sempre 
fizemos doces e licores, seguindo a tradição da família, mas não tem renda 
certa e vendemos aqui mesmo, não tem valor e não tem como estocar 
produtos.Com a cooperativa, pomos até exportar, melhorar a conservação, 
aprender novas técnicas, garantir a sobrevivência. Além disto tudo, a 
cooperativa pode abrir portas para o turismo, melhorar a cidade, a vida da 
gente, principalmente pelo apoio da prefeitura (SÔNI A DA SAÚDE SANTOS, 
aposentada). 
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Para Ricciardi e Jenkins (2000, p. 18) “quando o ser humano descobriu que 

unindo os seus esforços aos de outros, ficava em melhores condições para resolver 

os problemas que interessavam a todos, nascia a cooperação”. A autogestão se dá 

no momento em que este grupo se une a fim de criar um negócio para o qual eles 

próprios darão norte aos anseios e aspirações por meio do trabalho conjunto, 

tornando cada vez mais explícitos valores como a solidariedade, compromisso 

socioambiental, ajuda mútua dentre outros.  

Neste sentido, a autogestão se fortalece quando dá aos participantes destas 

cooperativas a oportunidade de melhores ganhos por meio de um trabalho conjunto 

e justo, somando-se ao desenvolvimento econômico e social proporcionado por eles 

próprios com a iniciativa (ROLDÃO, 2000, p. 89).  

Assim, o cooperativismo solidário consolida-se em uma economia que visa ao 

crescimento socioeconômico de micro e pequenos empresários, além de favorecer a 

classe mais desfavorecida ou pessoas excluídas pela sociedade. “É promissor o 

crescimento do cooperativismo devido ao crescente número de pessoas capacitadas 

oriundas de falência e terceirização de serviços das empresas” (PINHO, 2004, p. 

40).  

A gestão cooperativista está concentrada “na direção sustentável das 

cooperativas com foco em seus processos de produção e comercialização”. No 

entanto, a forma de gestão cooperativa, “busca um entendimento das normas e 

condutas de valores, dentro de um contexto mútuo de interesses econômicos e 

sociais”. Ou seja, modelo cooperativista gera práticas de gestão e autogestão 

fundamentados na economia solidária (ARAÙJO, 2006, p. 45). 

Assim, Araújo (2006, p. 6) enfatiza que a autogestão é: “a mais completa 

igualdade de direitos a todos os membros...”. Nesta perspectiva, os cooperados 

possuem controle e poder de decisão dentro da organização.  

Neste sentido,  

 

Nossa família toda, inclusive pais irmãos e avós, temos a tradição de 
doceiros no sangue e queremos passar para nossos descendentes. Sempre 
quisemos, mas a instabilidade do mercado na lapinha, além de muita 
pobreza, não ajuda para ter uma renda fixa que dá para todos terem seu 
ganho. O objetivo desta cooperativa une o útil ao agradável, porque 
podemos trabalhar com o produto da região, plantar espécies diferentes em 
grande quantidade, uns ajudando os outros e todos trabalhando em 
união.(CEZARINA, dona de casa, doceira, 65 anos) 
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Dessa forma, fica claro que o trabalho desenvolvido por meio da “Economia 

Popular e Solidária torna-se um mecanismo gerador de oportunidades de emprego, 

renda, inclusão social e luta contra a desigualdade social”. (Singer, 2002, p. 21).  

De acordo com Singer (2002, p. 21), esse solidarismo popular se expressa no 

ideário e na prática de um mundo crescente de empreendimentos econômicos, 

levados a cabo por trabalhadores, premidos pela falta de alternativas de 

subsistência ou movidos pela força de suas convicções.  

A fim de construírem um ambiente socialmente justo e sustentável, a união de 

um grupo de pessoas, ora considerados desarticulados, pode se tornar ponto de 

partida para a emancipação desses atores no mundo do trabalho: “Tais movimentos 

têm crescido muito no Brasil devido ao grande desemprego, exclusão social, efeitos 

negativos da globalização, dentre outros”. (SINGER, 2002, p. 22-23). 

A forma de constituírem parcerias se destaca para o crescimento do 

movimento. Estão voltados para a articulação nacional, no que diz respeito à 

configuração de redes, deixando de ser organizações fragmentadas ou isoladas, 

vulneráveis à perda da força que agora representam no país.  

Neste aspecto, o seu modelo de gestão se responsabiliza tanto pelo 

desempenho dos processos internos e da produção de bens e/ou serviços, quanto 

pela produção do bem-estar social dos seus membros constituintes. 

 
Se é verdade que precisa segurar e manter motivadas as pessoas no 
campo, é preciso dar condições, não pra nós que já temos família criada, 
mas para nossos filhos e netos que já crescem pensando em sair da roça e 
buscar novos rumos em centros grandes. Imagine com esta violência e 
maus costumes da cidade. Perdemos nossos filhos para o mundo...(JOANA 
CIRENEIA, 47 anos agricultora). 

 

 O principal objetivo da Cooperativa é “gerar oportunidades de 

desenvolvimento e aprendizagens diversas para os participantes que, 

possivelmente, já teriam migrado para os grandes centros”, perdendo toda sua 

identidade e sendo forçados a se adaptarem a uma nova situação, que nem sempre 

garante vida digna para todos. (MANCE, 1999, p. 35). 

 Assim, a Cooperativa é um espaço de se resgatar e valorizar as raízes 

desenvolver potenciais, aprender a conviver de forma harmoniosa e aprender as 

primeiras noções de empreendedorismo, sustentabilidade, consciência ecológica. 

As dimensões que direcionam o trabalho desenvolvido na cooperativa estão 

fundamentados no compromisso ambiental, valores éticos, humanos e culturais, 
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satisfação econômica e autonomia. Acredita-se que, alcançando-se estas metas, 

contribui-se para a transformação social das famílias e comunidades (MANCE, 1999, 

p. 35-36). 

 É importante destacar que, além dos altos índices de produtividade, são os 

associados que criam a identidade visual dos produtos: os sabores das compotas e 

licores. 

 Dessa maneira, tornam-se agentes ativos no processo de criação e, 

principalmente, protagonistas no processo de mudança nos paradigmas social, 

econômico e educacional, capazes de mudar suas vidas. O que inclui atividades de 

identificação das espécies frutíferas no município de Santana do Riacho para coleta 

de frutos, sementes e identificação de todos os pés existentes. 

 

Nós da comunidade já estamos trabalhando com a seleção de sementes, 
fazendo catálogo de espécies frutíferas, trocando experiências e , enquanto 
isto, já produzimos com o que colhemos nativo e dos pomares. Alguns 
técnicos foram chamados e fizeram palestras, prometendo treinamento de 
higiene pessoal e dos ambientes de produção, além de outros aspectos 
para tornar a cooperativa ma realidade forte e produtiva. Isto é bom para 
todos, Prefeitura, turismo, renda familiar e lazer, porque, para mim, trabalho 
com doces é lazer. (DEILON ALVES DE JESUS, 71 anos, comerciante) 

 

Neste momento de implementação da cooperativa, todas as árvores anotadas 

foram identificadas com marcadores plásticos, fixados junto aos troncos com o nome 

da respectiva árvore, para facilitar futuras buscas, etc. 

 A atividade de coleta de sementes e frutos assim como a identificação das 

árvores frutíferas por todo o município, inclusive dentro da área de APA do Parque 

Nacional da Serra do Cipó teve grande participação dos associados da cooperativa, 

assim como seus familiares, parentes e amigos. 

Foi estipulada uma meta de quantidades em sementes e frutos, e assim 

reuniram-se volumes consideráveis, às vezes de modo excêntrico como foi o caso 

do Bacuri, que por sua escassez e cumprir as metas em sementes, alguns 

integrantes da cooperativa foram busca-lo em município distante para cumprir as 

cotas estipuladas.  

Pelo visto, a comunicação entre os integrantes atingiu outros municípios, que 

entraram em contato por telefone com os cooperados, oferecendo sementes, mudas, 

frutos, etc. Várias famílias que não estão incluidas no projeto da cooperativa de 

doces, famílias pobres do município e do povoado, ofereceram mudas, sementes e 
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frutos a preços baixos, em um imprevisto, mas interessante desdobramento do 

Projeto da Cooperativa, cumprindo então um papel social na sociedade local.        

A prefeitura contribui com seus funcionários e computadores no sentido de 

identificar a quantidade de Plantas Nativas e na Estimativa de produção em Kg/Ano 

em Lapinha da Serra e Santana do Riacho.  Na quantidade de sementes 

arrecadadas/Mudas Plantadas/Estimativa de produção em Kg/ano em Lapinha da 

Serra e Santana do Riacho. Deverá ser realizado um mutirão entre todos os 

participantes do projeto /Cooperativa assim como seus familiares envolvidos com o 

projeto.  

O terreno primeiramente emprestado pela prefeitura local tem promessas de 

futuramente ser doado em prol da Cooperativa. Este deverá ser todo cercado, 

demarcado, e receber uma cobertura em tela sombrite, com índice de proteção de 

60%.  

Serão estruturadas e fixadas em mourões de eucalipto numa altura de 1.90 

metros para facilitar o manuseio internamente. Deverá haver a preparação do solo, 

através de instrumentos agrícolas doados por todos os participantes. Em sua 

maioria, pás, ancinhos, enxadas, baldes, regadores, bocas de lobo, mangueiras, etc. 

Deverão ser feitos canteiros de aproximadamente 5 metros de comprimento por 

1metro de largura. 

Deverão ser instaladas 03 torneiras ligadas na fonte principal de 

abastecimento de água da rede da Prefeitura para que as mudas plantadas sejam 

molhadas diariamente. Futuramente, deverão solicitar junto ao Prefeito e ao 

Secretário de Meio Ambiente uma ajuda para a instalação de uma rede elétrica e 

iluminação pública para futuros projetos de irrigação e iluminação. 

Deverá ser acordado junto ao Secretário de Meio Ambiente, um possível 

fornecimento de mudas para a prefeitura a baixos preços para uma futura 

arborização de Santana do Riacho e Lapinha da Serra. 

Espécies Frutíferas do cerrado assim como madeiras de lei, entre elas Ipê, 

Jacarandá, Jatobá, Peroba, etc., foram selecionadas e separadas todas as 

sementes coletadas por todos os participantes. Foi obtido um volume considerável  e 

feito todo o plantio das referidas sementes. 

As Mudas produzidas, distribuídas pelo Viveiro da Cooperativa.   Com este 

trabalho e sua aceitabilidade por parte dos cooperados acredita-se que o Projeto 
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terá um futuro promissor, pois fixará as famílias participantes, pela capacidade de 

produção atual em subsistência. 

Estão em sua maioria motivados pela esperança e assumem de maneira 

militante à sua vida. Mas a consolidação dos filhos dos cooperados, dependerá dos 

desdobramentos objetivos, e do sucesso econômico do Projeto.   

Vale salientar que as terras da região, depois de um grande período de 

decadência econômica, com a desvalorização dos produtos de subsistência e a 

queda da pecuária extensiva e do preço do leite, voltam agora a serem valorizadas 

pelo crescimento imobiliário local.  

Embora haja terras devolutas e que fazem parte do entorno do Parque 

Nacional da Serra do Cipó, APA Morro da Pedreira, estas mesmas poderão ser 

usadas para plantio, após serem mapeadas. 

As embalagens escolhidas foram os frascos de vidros para as compotas, 

doces pastosos, licores e geleias. Embalagens flexíveis de papel celofane para os 

doces de barra e cristalizados evitando os materiais plásticos que contêm, muitas 

vezes, quantidades mínimas de aditivos ou resíduos de subprodutos durante sua 

fabricação.  

Acredita-se que este projeto de produção e comercialização de doces de 

frutas em calda, pasta, cristalizados, geleias, licores, poderá ser um negócio de lucro 

razoável, desde que bem administrado.  

O mercado para estes produtos é dominado por grandes empresas, mas 

existem espaços a serem preenchidos ainda mais se tratando de produtos 

ecologicamente corretos e com produção artesanal e sustentável, não utilizando 

frutas onde foram utilizados agrotóxicos.  

Para conquistar uma fatia do mercado já existente e explorar novos 

segmentos, é necessário um adequado projeto de marketing, que começa definindo 

o nome e a marca. Parte-se do princípio que a estratégia de lançamento de um 

produto no mercado deve estar inserida dentro de um plano de marketing global, 

que é a técnica de criar, desenvolver e fixar a imagem da cooperativa junto a seus 

consumidores.  

E este trabalho de envolvimento do consumidor começa com a escolha do 

nome do produto e vai até as campanhas de divulgação. A primeira etapa, ou seja, o 

primeiro passo do projeto de marketing para lançamento do produto no mercado é a 
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escolha do nome. Ele deve sugerir um sentimento positivo de fácil fixação. (KOTLER 

et al, 2004, p.39).  

Todos os cooperados e manipuladores de doces, geleias e licores devem ser 

treinados e conscientizados adequada e continuamente com relação à 

contaminação dos alimentos, às práticas de medidas de segurança de produtos, aos 

procedimentos de limpeza e sanitização e sua responsabilidade individual e coletiva 

na produção.   

 

 

4.3 Considerações Adicionais 

 

Os índices de pobreza aumentaram no país, milhões de pessoas vivem sob a 

ameaça constante da fome. Contudo, “diariamente são desperdiçados cerca de 

milhões de toneladas nas feiras livres e 15 a 50% dos alimentos nos bares, 

restaurantes, hotéis e afins” (FACHEL, 2000). 

Nesta cadeia, o consumidor também contribui para a lotação da lixeira, pois 

cerca de 60% dos alimentos adquiridos nas residências vão para o lixo, ao se 

considerar que todo este desperdício daria para alimentar mais de 30 milhões de 

pessoas durante um ano, quase o suficiente para acabar com a fome no Brasil, pois 

mais de 32 milhões de brasileiros vivem em situação de miséria, sem uma 

alimentação adequada (FACHEL, 2000). 

Ao se propor um projeto de uma Cooperativa Sustentável de Doces do 

Cerrado em Serra da Lapinha/Santana do Riacho enquanto um diferencial 

competitivo, para geração de renda das famílias dos associados, melhoria da 

qualidade de vida de seus habitantes e desenvolvimento sustentável, espera-se 

alcançar os objetivos delineados neste trabalho. 

Para tanto, abordaram-se temas como o investimento na adequada seleção, 

qualificação e gestão organizada do conhecimento historicamente acumulado e 

mediado, com vistas a uma posição privilegiada na comercialização dos produtos. 

A análise efetuada permitiu compreender que não se pode mais sustentar o 

uso irracional dos recursos naturais, é preciso diminuir os impactos negativos 

causados pela forma de vida da atual população mundial. “A alimentação pode 

contribuir com esta questão mais geral, desde a forma de produção adotada até sua 

utilização pelos consumidores” (GERMANO & GERMANO, 2014). 
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Neste sentido, o aproveitamento integral dos alimentos tem sido adotado 

como medida de fácil entendimento, é uma prática sustentável ecologicamente 

correta, com maior utilização de recursos naturais, permite a redução de gastos com 

a alimentação da família, estimula a diversificação dos hábitos alimentares sem 

esquecer, no entanto, a questão nutricional. 

Entretanto, só poderá ser efetivo com a criação de programas de educação 

alimentar voltadas para o aproveitamento e utilização de alimentos não 

convencionais, como cascas, folhas, caules e sementes.  

Diversos produtos de excelente aceitação entre consumidores (doces, 

geleias, xaropes, concentrados para refrigerantes, sucos, néctares, etc.) são obtidos 

a partir do processamento de frutas na industrialização, seja em grande ou pequena 

escala. (GERMANO & GERMANO, 2014). 

Contudo, esses processos geram apreciáveis quantidades de resíduos, os 

quais, alguns são destinados à produção de ração animal, adubação ou eliminados 

no meio ambiente, pelas industrias sem  qualquer aproveitamento, o que contribui 

para o aumento da poluição ambiental. (SANTANA & OLIVEIRA, 2005, p. 368-9). 

Essa grande quantidade de resíduos constitui-se de até 70% do peso total 

dos frutos, com algumas variações conforme a variedade do fruto. Vale ressaltar que 

“um estudo prévio sobre o aproveitamento das cascas, para a elaboração de doces 

em calda foi realizado e os resultado demonstraram que era viável realizar o 

aproveitamento integral dos doces” (TEIXEIRA et al., 1987, apud SANTANA & 

OLIVEIRA, 2005, p. 366). 

O alimento desprezado no dia a dia pode ser processado e aumentar seu 

valor nutricional, pois ao contrário do que se pratica tradicionalmente, as cascas de 

frutas não devem ser jogadas fora, podem ser aproveitadas e transformadas em 

doces, cremes, geleias, licores, etc. De forma geral, “o aproveitamento integral dos 

alimentos a nível comercial, é pouco expressivo no Brasil, mas o incentivo dos 

governos em todas as esferas, municipal, estadual e federal”, às pequenas 

cooperativas de produtores como é o caso desta dissertação, reduziria 

drasticamente o desperdício, incentivando o uso de alimentos não convencionais, 

ricos em vitaminas e nutrientes que poderiam estar sendo jogados fora, poluindo o 

meio ambiente, atraindo insetos, pragas, sujeira e doenças. (SANTANA & 

OLIVEIRA, 2005, p. 368-9). 
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As sobras das frutas em geral, especificamente seus mesocarpos, cascas, 

sementes, etc.; minimizando o desperdício proveniente do descarte destas sobras, 

reutilizando-as na produção sustentável de doces.  

A ‘introdução de algumas frutas convencionais, tais como a laranja, limão, 

maracujá, melancia, goiaba, etc. mais aceitas pela população como um todo, 

facilitará uma produção contínua, sem a falta de algumas espécies sazonais”, que só 

são encontradas em seus períodos de safras. Estas espécies, normais e mais 

conhecidas, garantirão uma produção contínua e sem interrupções na cooperativa ( 

JACKIX, 1982, p. 65) 

Por serem mais conhecidas do público em geral, terão uma aceitabilidade 

maior, e consequentemente serão bem vendidas, gerando lucro para a cooperativa. 

As mudanças de hábito no consumo de espécies mais raras, tais como as frutas do 

cerrado, o consumo das cascas como no caso dos doces de limão, laranja, 

melancia, maracujá, etc., contribuirão para um uso sustentável de áreas antes pouco 

utilizadas nas propriedades (BRASIL, 2000). 

No município de Santana do Riacho, as temperaturas são altas praticamente 

todo o ano, inclusive no inverno, devido a pouca chuva do período seco que 

corresponde ao inverno, a época da seca. Como a produção de doces usará 

somente a casca e parte da puçá junto da casca, todo o fruto poderá ser utilizado 

pelas famílias como forma de suco, polpa, enriquecendo o cardápio das famílias , 

antes  sem acesso ao fruto 

O mesmo pode ocorrer com o abacaxi, pouquíssimo utilizado no município, 

apenas sendo encontrado em algumas propriedades para o uso da subsistência 

apenas. Poderá ser introduzido também como a melancia em áreas devolutas, tais 

como áreas que margeiam as estradas da região. Também rica em vitaminas, 

proteínas e sais minerais, o abacaxi já muito aceito por ser uma fruta mais 

conhecida, ele é muito propício para o consumo em compotas, doces cristalizados, 

molhos , geleias, licores, chutny , etc.  (MODESTA, 1994). 

O abacaxi é muito aceito junto a doces, e depois de confeccionado eles assim 

como as outras frutas, duram por grandes períodos Doces tradicionais como “Amor 

em Pedaço”, possuem grande aceitação e podem ser produzidos durante todo o ano 

(JACKIX, 1982). 

O uso de processo artesanal tradicional para produção de doces em calda e 

cremosos, feitos das cascas e polpas, torna-se viável economicamente por ser uma 
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matéria prima culturalmente desperdiçada pela população e indústria. O 

aproveitamento integral dos alimentos é uma nova vertente na área de alimentação 

que precisa ter maior veiculação, cuja informação ainda é escassa (JACKIX, 1982). 

Para tanto, os cooperados precisam conhecer profundamente todas as etapas 

do planejamento da empresa, desde a sua definição do volume de produção, 

identificação de investimentos físicos, cálculo de custos, projeção das receitas, 

análise do quadro de resultados operacionais para, finalmente, estimar qual o 

montante do investimento inicial para montar a cooperativa com segurança. 

(MODESTA, 1994). 

Com o planejamento financeiro, os cooperados poderão aprimorar a ideia do 

negócio, tornando-a clara, precisa e de fácil entendimento, além de obter 

informações completas e detalhadas sobre a cooperativa a ser implementada. 

Assim, é necessário estabelecer os pontos fracos e fortes do projeto a ser 

implementado e anteceder as negociações com fornecedores, financiadores e 

cooperados.  (MODESTA, 1994). 

Para realizar a valoração da cooperativa é importante que os cooperados 

saibam: O tamanho do mercado consumidor potencial, para projetar o volume total 

de produção e as receitas da futura cooperativa; A noção clara dos preços de 

insumo que irá utilizar no seu processo produtivo, para determinar o custo médio e 

comercialização dos doces, geleias e licores; A concepção clara da cooperativa, 

para determinar e orçar o montante de investimento necessário à implementação; O 

mapeamento do mercado e quais os preços médios de concorrentes potenciais, para 

ter certeza sobre as possibilidades da implementação do negócio, com os preços 

calculados nesta fase do projeto. (MODESTA, 1994). 

Os procedimentos, valorações, cálculos não eliminam os riscos inerentes a 

qualquer atividade empresarial, por isto, a capacidade de assumir riscos ser tão 

importantes no perfil dos cooperados. Mas reduzirão ao mínimo, as possibilidades 

de erro e permitirão que os mesmos assumam os riscos calculados.  

As informações, valorações e situações a serem utilizadas no 

desenvolvimento da cooperativa estão sujeitas a alterações uma vez que “a 

economia brasileira ainda não atingiu um nível de estabilidade que permita 

projeções financeiras a longo prazo, com os preços e tarifas sujeitos a constantes 

flutuações”. (MODESTA, 1994, p. 57). 
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Enfim, raramente entidades envolvidas em projetos desta natureza reúnem 

condições para cumprir com o que foi decidido perante ao grupo de cooperados. 

Ao considerar os dados acima fica claro que é de grande importância 

desenvolver  algumas atividades de divulgação ao alcance de todos, divulgação na 

rádio local, em escolas, nos conselhos municipais, na Câmera dos Vereadores do 

município em Jaboticatubas, Prefeitura de Santana do Riacho, entre as Pousadas e 

Hotéis locais.  

Essas atividades, porém, dar-se-ão por meio de comunicação oral. Em alguns 

casos, existem registros fotográficos juntos, tais como a inclusão de um link junto ao 

site oficial do povoado: www.guiadalapinha.com.br. Facebook: Fãs da Lapinha, 

Lapinha da Serra, entre outros.   

Desenvolvimento de um site oficial da Cooperativas de Doces Sustentáveis, 

disponibilizando informações necessárias aos consumidores, para se inteirarem de 

como usar receitas, assim como sobre a forma sustentável de produção, que 

diferencia o produtos dos concorrentes, industrializados, etc. Inclusão de notas no 

jornal popular local e do município de Santana do Riacho e Cardeal Mota, que 

circulam na Serra do Cipó, com grande circulação entre as pousadas, hotéis, 

restaurantes e bares.  

Envio constante de e-mails às revistas de turismo, entretenimento, 

ecoturismo, moda, assim como os jornais de grande de circulação no estado de 

Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Goiás, D.F, Divulgação em 

outros estados e regiões brasileiras. 

Ainda de bom alvitre, a instalação de placas artesanais na estrada de acesso 

ao município, informando as distâncias e aproveitando informando sobre a 

cooperativa, o Projeto Sustentável, a visitação aberta aos turistas e a deliciosa 

degustação dos doces, geleias e licores caseiros.  

E, fundamentados na Lei CONAMA Número 303/2002 e Número 302/2002, 

construção de trilhas eco turísticas, onde os turistas poderão realizar caminhadas, 

com os guias que em sua maioria serão menores com idades entre 14 a 18 anos, 

gerando emprego indireto à cooperativa.  

Estes mesmos guias exercerão simultaneamente a função de guias e guardas 

florestais mirins, olhando e selando pelas mudas introduzidas, colheita dos frutos 

maduros que serão utilizados pela cooperativa. 

http://www.guiadalapinha.com.br/
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Eles receberão um treinamento e aulas de inglês ministradas por voluntários 

do programa da cooperativa como forma de se integrarem aos turistas estrangeiros.   

Construção de ciclovias por toda a APA Morro da Pedreira, com instalação de placas 

indicativas, quilometragem, etc. 

As ciclovias seriam todas em pistas de terra, utilizando as trilhas já traçadas, 

apenas recuperando as mesmas de buracos, erosões, etc. Construção de pequenos 

parques de lazer, isolados e interligados dentro das áreas de APPs e dentro da APA 

Morro da Pedreira, onde a população poderá recrear e a cooperativa poderá 

refloresta-los com espécies frutíferas do cerrado para a futuro uso na cooperativa de 

produção de doces sustentáveis. 

O que, por um lado, poderá recuperar as áreas degradadas, possibilitando, 

consequentemente, resgatar sua função social e ecológica, uma vez que trará uma 

quantidade de frutas suficientes como matéria prima para o desenvolvimento 

sustentável da cooperativa, assim como aumentara a qualidade da cadeia alimentar 

de toda a fauna local.  

Nesta mesma proposta, conciliar-se-á com as atividades da cooperativa, a 

produção sustentável de mel, com espécies de abelhas que possam conviver 

harmoniosamente com a população local , assim como os turistas, sem riscos de 

ataques, etc.  

Esta mesma produção de mel, fará parte integrante da cooperativa, que 

poderá comercializa-los como forma de aumentar ainda mais a renda das famílias 

cooperadas, aumentando o número de emprego local, assim como desenvolvendo 

uma atividade que pode crescer para o lado de produção de própolis, geleia real, 

assim como o desenvolvimento de produtos cosméticos, tais como cremes naturais 

para o corpo e cabelos, sabonetes caseiros, shampoos, condicionadores, etc.  

Acesso e travessia aos corpos de água, com a construção de pontes, 

pinguelas, arvorismo, evitando a contaminação dos mesmos, contribuindo para a 

limpeza e sustentabilidade local; Construção de alguns mirantes, como forma de 

todos aproveitarem e desfrutarem das belas vistas da região; Confecção de 

equipamentos de segurança, lazer, cultura e esporte, com a utilização de matérias 

eliminados pela natureza ou mesmo reciclados dos aterros de lixo locais. 

Construção de grades de proteção, degraus, corrimões, placas de indicação, 

placas de identificação das espécies a serem plantadas, facilitando as colheitas de 

frutos e sementes; Construção de bancos, sanitários, chuveiros naturais, utilizando 
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os cursos d’águas existentes de forma sustentável, assim como a construção de 

bebedouros públicos naturais. 

Rampas de acesso e lançamentos de pequenos barcos e pequenos 

ancoradouros ecologicamente sustentáveis. A cooperativa, em parceria com a 

prefeitura local, pretende ainda desenvolver um Ecoturismo Sustentável, através das 

trilhas pelas APPs e APA Morro da Pedreira. 

O turista poderá ser acompanhado por guias mirins que serão os filhos dos 

cooperados. Eles serão treinados para oferecer ao turista, toda a informação 

necessárias da região, suas espécies da fauna e flora, nos rios e lago, as espécies 

de peixes, anfíbios, etc.  

Esta mesma parceria, poderá render lucros, com a locação de bicicletas e 

caiaques, que poderão ser locados mediante pagamento antecipado e apreensão de 

documentos até sua devida devolução. Assim os turistas poderão conhecer bem 

toda a região, sempre acompanhados por um guia local. O mesmo poderá ser 

desenvolvido por trechos de arvorismo, com utilização de Rapel em trechos 

propícios, etc.                           

A maioria do cooperados, são posseiros por aproximadamente 30 a 40 anos 

de terrenos com aproximadamente 5.000 metros quadrados e que em sua maioria 

não possuem os títulos de terra. 

Uma questão de importante relevância que será focada junto à cooperativa, 

será  a providência urgente em relação a legalização de todos os cooperados e seus 

respectivos filhos junto ao ITER( Instituto de Terras do estado de Minas Gerais), 

providenciando todas as documentações necessárias para o cadastramento de 

todos os integrantes cooperados.  

Conseguiu-se uma efetiva mudança cultural de deslocar o ciclo curto que 

provoca a venda das terras, para o ciclo longo, que pensa nas próximas gerações, 

etc. Em muitos casos, estas mesmas pessoas pegam o dinheiro adquirido nas 

vendas das terras e gastam, e com a super valorização das terras, passado  pouco 

tempo, já não conseguem recompra-las, e em muitos casos ,perdem tudo. 

Este fenômeno gera um desmatamento ainda maior, devido as construções, a 

diminuição das áreas em razão do desmembramento dos terrenos de 5.000 metros 

em áreas de 1.000 metros. 
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De acordo com dados estatísticos da prefeitura Local, a procura pelos 

terrenos é tamanha, que em 2007 foi aprovada uma lei municipal, aumentado 

consideravelmente o plano urbano de Lapinha da Serra.   

Segundo Santos (2007, p. 5), “a análise do debate político atual em torno das 

APPs urbanas fornece um indicativo importante para a regularização fundiária de 

interesse social pela legislação ambiental”. 

Em um segundo momento, pretende-se proceder à apresentação pelo poder 

público municipal de Plano de Regularização Fundiária Sustentável que contemple, 

entre outros: levantamento da sub-bacia em que estiver inserida a APP, identificando 

passivos e fragilidades ambientais, restrições e potencialidades, unidades de 

conservação, áreas de proteção de mananciais, sejam águas superficiais ou 

subterrâneas; caracterização físico-ambiental, social, cultural, econômica e avaliação 

dos recursos e riscos ambientais, bem como da ocupação consolidada existente na 

área; especificação dos sistemas de infraestrutura urbana, saneamento básico, 

coleta  e destinação de resíduos sólidos, outros serviços e equipamentos públicos, 

áreas verdes com espaços livres e vegetados com espécies nativas, que favoreçam 

a infiltração da água de chuva e contribuam para a recarga dos aquíferos; indicação 

de faixas ou áreas que, em função dos condicionantes físicos ambientais, devam 

resguardar características típicas de APP, respeitadas as faixas mínimas definidas 

em legislação específica. 

Segundo Santos (2007, p.11), “o Plano de Regularização Fundiária 

Sustentável demonstrou ser um documento distinto para cada intérprete da 

Resolução Número 369/2006”. A dificuldade da elaboração de um plano 

generalizado para as APPs ocupadas por assentamentos informais de baixa renda 

no âmbito de uma cidade inteira é tarefa de alta complexidade, quando consideradas 

as limitações institucionais dos municípios brasileiros. 

Há um exemplo de Plano intitulado dessa maneira, elaborado com a 

finalidade de diagnosticar e propor alternativas de ocupação às APPs. Trata-se do 

“Plano de regularização Fundiária em Áreas de Preservação Permanente “elaborado 

pelo município.   

No Plano de Regularização Fundiária Sustentável é vedada a regularização 

de ocupação em áreas consideradas de risco de inundações, corrida de lama e de 

movimentos de massa rochosa e outras definidas como de risco.  



 

 

139 

 As áreas, objeto do plano de reflorestamento com espécies principalmente 

frutíferas do cerrado para o uso de seus frutos e sementes na fabricação sustentável 

de doces, assim como desenvolvimento das atividades de ecoturismo na região das 

APPs e APA Morro da Pedreira, estão previstas na legislação municipal que 

disciplina o uso e ocupação do solo como a Zona Especial de Interesse Social 

(ZEIS), tendo regime urbanístico específico para habitação e neste caso, uso como 

áreas verdes populares. 

Além disso, deve garantir a implementação de instrumentos de gestão 

democrática e demais instrumentos para o controle e monitoramento ambiental. 

Portanto, deve ser assegurada a não ocupação de APPs remanescentes e 

consequentemente o fim das ocupações clandestinas, onde os nativos depredam e 

desmatam as áreas de APPs somente com o intuito de ampliação da área urbana e 

com a finalidade da especulação imobiliária. 

Dessa forma, poder-se-á alcançar maior conscientização dos cooperados e 

população em geral, para se atingir a meta de um grande  reflorestamento com 

espécies nativas, em sua maioria frutíferas do cerrado mineiro.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta dissertação teve o objetivo de apontar os benefícios da criação e 

manutenção de cooperativas agropecuárias, haja vista que representam um marco 

referencial na mudança de paradigmas, visando ao o fortalecimento da agricultura 

familiar e sua importância como um excelente canal de produção, organização da 

produção, agregação de valor e de comercialização da produção.  

As cooperativas agropecuárias contribuem significativamente para o 

desenvolvimento local sustentável, a geração de renda e a inclusão social e, hoje, 

mais que nunca, se reconhece a agricultura familiar como fator de emancipação 

ético política de pequenas comunidades, tanto para o abastecimento e segurança 

alimentar. 

Neste sentido, este segmento precisa apresentar respostas rápidas e efetivas 

frente ao processo de globalização, pois, neste cenário, a união de forças, via 

cooperativismo, se constitui uma alternativa favorável à sustentabilidade da unidade 

produtiva e do negócio.  

A criação de cooperativas, no âmbito da agricultura familiar, tem sido vem 

sendo destacada pela literatura como um canal importante de produção, 

organização de produção, agregação de valor e de comercialização da produção. 

Assim, o cooperativismo se torna uma alternativa vantajosa para os 

agricultores familiares, propiciando-lhes sua inserção nos mercados locais e globais, 

ampliando a sua possibilidade de enfrentamento da concorrência da agricultura 

empresarial ou patronal.  

Atualmente, o surgimento desta forma de associativismo caminha no sentido 

de melhor qualidade vida do agricultor, enquanto meio alternativo de 

desenvolvimento local, visto que apresenta uma relação de afinidade com o conceito 

de capital empresarial, ou seja, em sua essência, o cooperativismo caracteriza-se 

por uma forma de produção e distribuição de riquezas fundamentada em valores 

gregários como a ajuda mútua, a igualdade, a democracia e a equidade.  

Para que o cooperativismo se torne eficaz como sistema econômico, faz-se 

necessário o envolvimento dos agentes locais a fim de que se tornem protagonistas, 

propiciando-lhes melhoria da qualidade de vida e incremento da renda familiar, além 

da melhoria das condições de trabalho.  
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Desse modo, as cooperativas poderão desempenhar sua função social, tendo 

como meta a redução da pobreza e o combate à precarização das condições de vida 

de seus cooperados, assumindo compromisso com a promoção do desenvolvimento 

local, inclusão social e produtiva, e a redução do nível de desemprego.  

O desenvolvimento local, por envolver pessoas e suas aptidões, pressupõe 

um olhar para a comunidade local, pois seu papel relevante é a sociabilidade como 

característica primordial das cooperativas. 

Ou seja, as cooperativas são uma organização de propriedade coletiva e 

democraticamente gerida, onde se ressalta a livre admissão e a forma participativa 

na construção do bem comum.  

Desta forma, desenvolvimento local promove o desenvolvimento 

considerando o papel de todos esses qualificadores para revelar potencialidades 

que podem ser identificadas quando se identifica uma unidade socioterritorial 

delimitada.  

Além disto, o desenvolvimento local se alia ao princípio do movimento 

cooperativista, pois é a comunidade que sustentará no futuro a cooperativa para 

comandar os seus diferentes sistemas sociais, políticos, culturais e econômicos.  

Um conjunto planejado de ações, deve contemplar as várias dimensões das 

necessidades vitais de uma população a partir de um  vigor comunitário na direção 

do desenvolvimento enquanto sequência articulada de esforços e eventos-chave.  

Assim, a partir do compromisso dos próprios cidadãos com a execução das 

ações planejadas visando à a melhoria da qualidade de vida dos habitantes, pode-se 

acreditar no gradativo bem-estar econômico e social. 

O desenvolvimento local é um artifício que se utiliza dos potenciais próprios, 

para mudar os sistemas produtivos locais com o objetivo de aperfeiçoar o bem estar 

da população. Para tanto, essas melhorias na qualidade de vida seriam 

consequência também da própria ação dos cidadãos favorecidos, já que eles se 

transformariam em atores no processo de desenvolvimento, contribuindo desde a 

idealização até a avaliação, incluindo a decisão, o planejamento, a execução e o 

controle dos projetos e processos de desenvolvimento.  

As empresas cooperativas, na dimensão econômica, voltam-se para a 

rentabilidade da atividade individual do associado. Portanto as cooperativas são um 

ambiente delimitado que formam uma rede pela afinidade entre os cooperados, 

tornando-os membros de em um princípio agroindustrial, enquanto agentes 
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participantes do desenvolvimento local. Dessa forma, o cooperativismo tem muito a 

contribuir para o êxito e a criação de polos microrregionais e locais de crescimento 

integral, humano e sustentável. Pois os sócios de uma cooperativa são peças ativas 

para aquela comunidade, visto que nelas estão plantadas suas raízes.  

Cabe destacar que esta teoria não rejeita a ideia de crescimento econômico, 

mas lhe impõe limites, subordinando-o a imperativos não econômicos. Seu caráter 

coletivo fortalece processos de construção de poder comunitário cujos efeitos de 

iniciativas econômicas populares podem contrariar as causas estruturais da 

marginalização e atingir a esfera política. 

Pelos estudos empreendidos constata-se que é totalmente viável a 

implementação do projeto para transformar a lapinha e serra do cipó em uma região 

tradicional na fabricação de doces artesanais.   

Portanto, a pesquisa atende aos objetivos propostos pelo tema e problema, 

tendo sido confirmada a hipótese. problematização do tema.  
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