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RESUMO 
 
Este trabalho cujo título é: ASSOCIATIVISMO: as cooperativas de caju em Picos 
Piauí – COCAJUPI, apresenta inicialmente um estudo sobre o contexto econômico e 
político do Capitalismo contemporâneo, revisitando a literatura que apresenta a força 
do Neoliberalismo na realidade da crise estrutural do Capitalismo brasileiro. Para 
compreensão da realidade estudada se fez necessário fazer um percurso histórico 
do Cooperativismo. Para alcançar o objetivo do estudo, além da revisão bibliográfica, 
fizemos uma pesquisa qualitativa, com entrevista semi-estruturada com os diretores 
da COCAJUPI, bem como com os produtores das Cooperativas Singulares que 
integram a Cooperativa Central espalhados na microrregião do município de Picos. 
O trabalho discute o processo de associativismo nas cooperativas singulares da 
COCAJUPI. Traz como preocupação entender até que ponto as referidas 
cooperativas têm sido beneficiadas com o empreendimento cooperativista. 
 

Palavras-chave: COCAJUPI. Cooperativismo. Associativismo. Economia Solidária.  
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ABSTRACT  
This work about “Associativism: cooperativism in Picos Piauí - COCAJUPI”. Presents 
a study about the economical and political context of contemporary Capitalism, A 
literature review was done to  demonstrate the force of neo liberalism in the reality of 
the structural crisis of the brazilian Capitalism. An historical view of Cooperativism 
was necessary to understand the studied reality. To reach the anims of this study, 
beyond a bibliography review, it was also done an qualitative research of semi-
structurated interview with the directors of COCAJUPI, as also with the producers of 
singular cooperatives that integrate the Central Cooperative spread out in the micro 
region of Picos. This work discusses the process of associativism in the singular 
cooperatives of  COCAJUPI. It brings as  concern to  understand up to what point 
those cooperatives has been benefited by the cooperativist undertaking. 
  
Key-words:  COCAJUPI. Cooperativism. Associativism. Solidary Economy 
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INTRODUÇÃO 

 

 
 

As notícias dão conta de que o desenvolvimento econômico vem crescendo 

aceleradamente, contudo, a real situação das classes trabalhadoras, 

contraditoriamente, apresenta um movimento inverso: ricos cada vez mais ricos e 

pobres cada vez mais pobres! Esse quadro vem se agravando com o processo de 

acumulação capitalista, que é cada dia mais abrangente, alcançando não só a 

indústria, mas os setores de serviços e particularmente o da agricultura. Tal 

processo abrange maiores avanços com a utilização de recursos científicos e 

tecnológicos que alcançam diferentes setores da sociedade contemporânea, ou 

seja, por um lado, permite a realização da produção capitalista mundial, por outro, 

subordina as forças produtivas às determinações do grande capital. Neste trabalho 

será abordada a temática cooperativismo, como forma de expressão solidária, por se 

tratar de um tema muito discutido nas cooperativas da atualidade, assim como a 

questão da autogestão. Os autores aos quais tivemos acesso tendem a se referir a 

autogestão, na sua construção, como processo em desenvolvimento nas 

cooperativas, mas, até hoje, ainda discute a respeito dos desafios de consolidação 

dos modelos auto-gestionários.  

O duplo papel contido na estrutura cooperativista: 

 
que ao mesmo tempo subordina e explora o camponês, também o “protege” 
em sua inserção no mercado capitalista, como que tentando evitar sua 
proletarização. Percebe-se esse fenômeno, através de ações como, 
empréstimos a taxa de juros inferiores as vigentes no mercado e, no limite, 
sem juro algum; dilatação dos prazos de pagamento das dívidas, 
assistência técnica e educacional para os cooperados e seus familiares 
(LOUREIRO, 1981, p. 9). 
 
 

Como uma faca de dois gumes, o cooperativismo incentiva a cooperação, a 

solidariedade, mas se esteia na concorrência. Viabiliza o financiamento para agilizar 

a produção, mas cria as amarras do endividamento, prendendo o cooperado ao 

capital financeiro. Como se não bastasse, a assistência e outros mecanismos 

trabalham contra a construção de uma consciência crítica, favorecendo, muito mais, 

ao estado de acomodação e ao statos quo.    
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Nas condições de crise da acumulação do capital, seguimentos da classe 

trabalhadora se articulam para encontrar formas de se reproduzir no bojo da 

reestruturação produtiva. Mais uma vez, surge no cenário da economia política, a 

proposta de cooperativismo, fenômeno este que não é novo, tendo sido 

experimentado ao longo da história da humanidade em diferentes países. Pode-se 

dizer que o surgimento do cooperativismo liga-se ao desenvolvimento do capitalismo 

Industrial na Europa, século XVIII como expressão de um movimento operário 

reagindo às condições de extrema exploração, como parte de uma estratégia de 

sobrevivência.  

Na Inglaterra, particularmente, onde teve origem o cooperativismo, ele não superou 

a dominação do capital, mas inegavelmente mudou a sua face, cristalizando 

condições para a manutenção da exploração do homem pelo homem. Já na América 

Latina o seu desenvolvimento tem caráter cíclico, confundindo-se então com suas 

crises econômicas e políticas (1927 e 1932), crise econômica mundial, ou ainda para 

fazer frente à ameaça ao Comunismo e ao impacto da Revolução Cubana (1960). 

No Brasil, nasce como uma promoção das elites (econômicas e políticas), num 

movimento imposto de forma vertical, portanto, não se intitulou como movimento 

social de conquista, mas de uma política de controle social (RIOS, 2007).  

Um dos fatores que impulsiona a investigação científica sobre cooperativismo recai 

não somente sobre a importância de sua possível utilidade enquanto esforço teórico 

que contribui para repensar novas formas de experiências coletivas, mas também 

pelo fato de ampliar as discussões sobre as condições econômicas, sociais e 

políticas de milhões de trabalhadores urbanos e rurais no Brasil e no mundo. Esta é 

uma visão de ordem prática e que tem estimulado diversos autores como Singer 

(1998), Gaiger (1999), Guimarães (1990), Eid (2000), entre outros. 

No período de Marx (2008), em sua discussão com Proudhon, em “A Miséria da 

Filosofia”, o jovem Marx critica a proposta de Proudhon, de encontrar nas 

cooperativas a saída para a crise instaurada pelo capital, pois ele entendia que tal 

proposta fortalecia ao capitalismo e não via o cooperativismo como uma saída para 

a crise do capital. No final do século passado, no partido da Social-Democracia 

Alemã – O SPD, também trata do cooperativismo, tema que faz parte do Debate 
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Bernsteiniano1. Na ocasião, Rosa Luxemburgo recrimina a posição de Bernstein, o 

considerando reformista, pois ele via no capitalismo de então, o princípio de uma 

sociedade socialista. Como se o cooperativismo de consumo fosse um embrião do 

trabalho associado referido por Marx; ou o meio de superação do modo de produção 

capitalista.    

Para os pensadores marxistas da atualidade, entre eles Pinho (1982), as categorias 

do cooperativismo e seus derivados não apresentam conteúdo doutrinário próprio. 

São consideradas meras técnicas organizativas do trabalho operário e, como tal, 

desempenham papel de complementação às atividades econômicas. Sendo assim, 

não são suficientemente fortes para romper com o sistema capitalista, não liberando 

o trabalhador da subordinação do capital. 

Com a crise estrutural do capital e a reestruturação do processo produtivo do final do 

século passado, os postos de empregos, entre outras consequências, foram 

desarticulados, provocando grandes dificuldades para reprodução da força de 

trabalho. Alguns autores, como Loureiro (1981), entendem a cooperativa, na maioria 

das vezes, como uma prática eficaz, tornando instrumento para suavizar o processo 

de exploração que acontece no interior do capitalismo, porém, sem perspectiva de 

uma ruptura, já que a lógica do capitalismo institui uma competição. Em outras 

palavras, o cooperativismo pode se transformar em “saída para crise”, pelo menos a 

nível imediato para enfrentar o capital, como uma forma mais adequada de 

organização. 

Na atualidade, o tema se revigora mediante o processo da crise estrutural do capital. 

Vale a pena lembrar aqui a existência de outros períodos em que foi dada ênfase ao 

processo de cooperativismo, tradicionalmente reconhecido por sua história e 

atuação em diferentes países, como é o caso do cooperativismo agrícola. 

Particularmente no Brasil, desde a década de 1930, o cooperativismo constitui-se 

em um importante instrumento de política agrícola.  

                                                 
1
 Esse debate tem destaque nos últimos anos do século XIX, tendo como protagonistas, Eduard Bernstein, 

dirigente do maior partido socialista do mundo o SPD, que defendia a tese da Reforma como superação do 

capitalismo e Rosa Luxemburg, que se contrapunha a essa tese, reafirmando as elaborações de Marx sobre o 

assunto. Cf.: OLIVEIRA, E. F. Rosa Luxemburg: reforma e revolução. UFRJ, 2001. (Tese de Doutorado). 
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No final dos anos 50 ocorreu no Brasil o processo que se convencionou chamar de 

modernização da agricultura, com um forte estímulo estatal, transformou-o em um 

dos principais indutores do desenvolvimento rural (DUARTE, 2002). Nesse sentido, 

nos reportamos aqui ao pensamento luxemburguiano, quando nega que o 

cooperativismo não reflete mudanças no modo de produção, sem contar que 

expropria o homem e o faz presa do Capital. No caso, as cooperativas agrícolas 

foram úteis ao Capital, na sua forma veraz de ampliação e penetração no campo. 

É nesse contexto que um fenômeno novo em relação às práticas associativas nas 

cooperativas vem chamando atenção de pesquisadores, Governos e, sobretudo, de 

pessoas em busca de melhores condições de vida ou que lutam para preservar o 

equilíbrio ecológico do nosso planeta: trata-se do crescimento de práticas sociais 

que tem como suposto a chamada Economia Solidária, que vem se efetivando de 

modo geral no Brasil e no mundo 

Como não poderia ser diferente, ao longo de sua história, o capitalismo brasileiro, 

reproduziu as desigualdades regionais. Chamamos a atenção para o fato de muitas 

culturas de regiões carentes de atenção pública estarem sendo ignoradas e/ou 

desperdiçadas. Isso refletiu nas condições socioeconômicas e fundiárias, gerando 

um profundo hiato regional, que penalizou profundamente o Nordeste em seu 

processo de desenvolvimento social, atingindo também o cooperativismo. 

Esta situação, entre outros determinantes, tem contribuído para que famílias de 

agricultores, em nossa região, sem oportunidades, destituídos de sua dignidade, 

dependam, muitas vezes, de recorrer a programas assistenciais como única fonte 

renda na reprodução social familiar. Na década de 1980, em atenção a esses 

fenômenos, surgiu uma série de projetos e programas, principalmente no setor 

agrícola. Mesmo assim, o que parece é que determinados projetos ainda não 

conseguiram atender aos objetivos desejados. Na década de 90 com o Governo de 

Collor de Mello, que se constituíam os primeiros passos da adesão do Brasil aos 

postulados neoliberais, o setor primário ficou praticamente sem políticas sociais 

públicas, o que contribuiu para os debates acerca da criação de centrais de 

cooperativas objetivando recuperar e unir as cooperativas e associações. 
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 A pobreza cresce no mundo a cada dia ao mesmo tempo em que aumenta 

exponencialmente a concentração da riqueza socialmente produzida. Certo é que ao 

se reproduzir o capital produz riqueza e desigualdades, o que o velho Marx há muito 

tempo já afirmava em O Capital (1858), ao tratar da produção capitalista e das 

desigualdades geradas no processo de produção e reprodução ele afirma: “é certo 

que o trabalho produz maravilhas para os ricos, mas ele produz miséria ao operário. 

Ele produz palácios, mas palhoças para os operários” (MARX, 1980, p. 749). 

A partir de 2003, já no Governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva, com a 

implementação do programa Fome Zero, surgiram várias iniciativas de combate à 

fome e à pobreza rural, discutidas em Fóruns realizados no Nordeste. A criação do 

Programa de Aceleração e Crescimento (PAC) e envolvimento de instituições como: 

SEBRAE-Ce; CONAB, EMBRAPA, FBB, EMATER-Ce, entre outros, foi celebrado 

como primeira iniciativa dos parceiros, a intervenção da reestruturação da agricultura 

familiar, particularmente na cadeia do caju, empenhando-se na criação de centrais 

de cooperativas no Nordeste, através de um modelo solidário e supostamente 

sustentável, como forma, segundo o programa, de fortalecer  o  processo 

cooperativista, como vinha acontecendo na região Sul. 

Esta é, pois, uma discussão teórica que pretendemos recuperar, tendo como campo 

empírico os processos cooperativistas em Picos – PI. Assim, a discussão deste 

trabalho surge em um contexto de retomada do cooperativismo, como uma das 

formas de expressão da Economia Solidária, a partir de bases comunitárias 

vinculadas, em geral, a setores populares. Tal forma se caracteriza pela ênfase na 

autogestão – modelo de organização em que o relacionamento e as atividades 

econômicas combinam propriedade e/ou controle efetivo dos meios de produção 

pelos trabalhadores com participação democrática da gestão conforme indica Singer 

(2002). Para esse autor, a economia solidária começou a surgir no Brasil na década 

de 1980, mas só tomou um impulso crescente a partir da segunda metade dos anos 

noventa. Diante das dificuldades enfrentadas, como consequências das políticas 

neoliberais continuadas no governo Fernando Henrique Cardoso. 
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A agricultura familiar, historicamente está presente nos movimentos de resistência2 e 

atuante em espaços marginais de participação (MARTINS, 1986; MEDEIROS, 1989; 

WANDERLEI, 1999). Ela insere-se por meio de suas organizações no novo processo 

de gestão pública, com representação em conselhos de desenvolvimento territorial 

sustentável, nos níveis Municipal, Estadual e Federal, baseada na pequena empresa 

comunitária e nas cooperativas. Aos poucos, os desafios regionais de concorrências 

do mercado se tornam alvo de ações governamentais. Dessa forma, os agricultores 

familiares se voltam para acompanhar as novas tendências de mercado, como: 

qualidade, conservação ambiental, praticidade, segurança, entre outros aspectos. 

Aproximamo-nos da experiência da Central dos Cajucultores do Estado do Piauí - 

COCAJUPI – uma cooperativa de beneficiamento do caju, que surgiu para responder 

à necessidade de organização entre os agricultores da microrregião de Picos no 

Estado do Piauí, com ações que visam programar uma proposta solidária e 

sustentável, tanto do ponto de vista econômica, como social e ambiental. O 

Programa da COCAJUPI objetiva também promover a integração das cooperativas 

singulares filiadas, na perspectiva de aperfeiçoar sua atuação na cadeia produtiva 

da cajucultura, como também fortalecer a agricultura familiar na microrregião. Para 

tal, o programa pretende realizar convênios com entidades públicas e privadas, que 

segundo defensores da ideia, tornam-se capazes de gerar crescimento econômico e 

social entre os agricultores familiares. 

Diante deste contexto, investigamos como se articulam as cooperativas singulares 

com a COCAJUPI, buscando entender a proposta da “economia sustentável”, como 

política pública, adotada para a geração de renda de produtores que são 

estimulados a obter êxito e reconhecimento no contexto sócio-econômico da região.  

                                                 
2
 Conforme João Edmilson Fabrini (2007), as lutas de resistências camponesas foram visualizadas e 

consideradas importantes por grande parte de estudiosos e pelos próprios sujeitos, quando 
realizados no interior dos movimentos sociais, que se constituíram com o paradigma na realização 
dessas lutas. Entretanto, existe uma prática de resistência entre os camponeses que extrapola os 
limites desses movimentos, ou seja, uma resistência para além dos movimentos sociais, como se 
existisse um “Movimento camponês” mais amplo do que os “movimentos sociais”. Isso possibilitou a 
construção dos movimentos sociais com o paradigma nas lutas, não só no campo, mas também nas 
cidades. Dessa forma, esses movimentos foram (e ainda são) reconhecidos como a principal forma 
dos camponeses se rebelarem contra a ordem desigual, reivindicar melhores condições de vida, 
enfim, lutar por transformações sociais. A ideia é que pelos movimentos sociais os camponeses se 
fazem ouvir e se tornam sujeitos políticos ativos. Fonte: www4.fct.enesp.br/nera/revistas/11/6-fabrini-
n11.pdf-similares, acessado em fev. de 2010.  
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A realidade histórica do Piauí, condicionada ao seu clima seco, tem na cultura do 

caju uma das principais atividades econômicas. Particularmente, em Picos e sua 

microrregião tais condições deram margem para o Programa de Cooperativas, que 

apresentamos no presente Trabalho. 

O processo de incubação desta central de cooperativas se dá através de outras 

instituições, e no caso estudado ela é feita através da UFPI. Segundo Singer (2003), 

o nascimento destas organizações requer geralmente um patrocínio de apoiadores 

externos. A central de cooperativas em foco tem como pretensão estimular a criação 

de mais cooperativas voltadas para esta atividade, embora, no caso do Nordeste, a 

autoridade e o poder foram exercidos historicamente mais pelos dirigentes do que 

pelos associados das cooperativas, atendendo, na maioria das vezes, aos 

interesses das classes dominantes que, no caso do Nordeste, são os próprios donos 

da terra, os políticos que atuam no cenário regional ou nacional. 

Destacamos que o incentivo na cajucultura tem motivos sólidos, pois se estima que 

a cultura do caju ocupe pelo menos um milhão e quinhentos mil hectares em todo 

mundo. A exportação do produto no Brasil cresceu nos últimos anos, garantindo a 

terceira colocação no mercado internacional, sendo que mais da metade da 

produção Nacional é realizada por três Estados do Nordeste; Ceará, Piauí e Rio 

Grande do Norte. O agronegócio das cooperativas de caju no Nordeste vem 

apresentando, ao longo das décadas, grande importância, no que diz respeito à 

comercialização desse produto para outras regiões do território brasileiro e do 

mundo, sendo também considerada hoje uma fonte de trabalho para muitas pessoas 

que habitam no semi-árido nordestino, tendo em vista um clima favorável a cultura 

do caju. Dessa forma, o cultivo despontou como uma atividade relevante na 

economia regional. 

A agricultura piauiense vem ganhando destaque no cenário brasileiro, como sendo o 

Estado colocado em segundo lugar na produção com 172.500 mil hectares de área 

plantada com caju. Ademais, a cidade de Picos é o maior pólo produtor do Estado, 

compreende 50 municípios e detém 56,7% de área cultivada, com um total de 

aproximadamente 500 famílias de cajucultores cooperados. Leva-se em 

consideração também, que no município localiza-se o segundo maior entroncamento 
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rodoviário do Nordeste, além de abrigar o KM 0 da Transamazônica. Em face da sua 

privilegiada localização, o escoamento de seus produtos ganha maior 

potencialidade. Todos esses são motivos que justificam a escolha da cidade de 

Picos para sediar o empreendimento Comercial Tecnológico – A central de 

cooperativas dos cajucultores – COCAJUPI. 

Considerando esse contexto, o tema cooperativismo nos chamou atenção, tornando-

se o centro do nosso interesse para o estudo. Nesse sentido, o nosso campo 

empírico de estudo é a central de cooperativas dos cajucultores do Estado do Piauí 

(COCAJUPI), fundado em Março de 2005, expressando interesse dos grandes 

produtores e objetivando articular a organização entre os agricultores cooperados na 

microrregião de Picos.  

A importância do tema está ligada também às políticas públicas, tendo em vista o 

programa da COCAJUPI contar com um investimento social da Fundação Banco do 

Brasil, entre outros Parceiros, modelo de gestão estimulado pelos  governos de 

Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, não só pelo Liberalismo em 

si, mas pela necessidade de responder o foco econômico 

Esta pesquisa pretende servir como um ponto de partida para o conhecimento da 

realidade dos cooperados e cooperativas com relação à produção, oportunizando 

assim uma investigação que contemple questões práticas que incidam na vida dos 

participantes. Dessa forma, questionamos: até que ponto a COCAJUPI vem se 

articulando com as cooperativas singulares? Os objetivos, propostos pela 

cooperativa, vêm sendo considerados? 

Percebemos que determinadas informações podem nos levar às opiniões ingênuas 

e otimistas, de quem crer ser esta uma nova forma de produzir, capaz de superar 

grandes problemas desencadeados até então pelo modelo econômico tradicional. 

Sobre as cooperativas agrícolas no Brasil registra-se o aumento significativo do 

número destas cooperativas e sua participação no esforço nacional de manter a 

balança comercial equilibrada. Segundo a Organização das Cooperativas Brasileiras 

– OCB (2001), as cooperativas agropecuárias, por exemplo, movimentam cerca de 
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R$ 20 bilhões por ano, quase um terço do PIB no setor. Em 1996 o setor exportou 

R$ 1 bilhão, crescendo 8% relativamente a 1995, enquanto que o restante das 

exportações brasileiras expandiu em apenas 2,3% em igual período (GAIGER, 

1999).  

Dessa forma, pretende-se compreender melhor a importância das cooperativas da 

cajucultura, tomando como base os depoimentos dos cajucultores que compõem as 

cooperativas singulares integrantes à COCAJUPI, dirigentes, bem como o 

rastreamento de documentos referente à sua institucionalização. 

Portanto, esta dissertação estuda as práticas associativas nas cooperativas da 

cultura do caju na microrregião referida. O estudo justifica-se em razão da pretensa 

relevância social, que tais contribuições podem ter no auxílio de tomadas de 

decisões da COCAJUPI, com vias a qualificar seus cooperados e parceiros a 

melhorar o nível de renda e, consequentemente, ampliação da qualidade de vida 

dos agricultores e familiares a partir do aprofundamento do conhecimento da 

realidade local.  

A investigação nos levou a identificar se o processo associativo desenvolvido pela 

COCAJUPI, em sua articulação com as cooperativas integrantes, vem contribuindo 

na reprodução social, das cooperativas singulares na microrregião de Picos-Piauí. 

Fomos conduzidos também a apreender os ideais e princípios no que diz respeito ao 

pressuposto da Economia Solidária. Verificamos ainda, se a proposta da cooperativa 

de “recomposição e sustentabilidade3” do produtor vem sendo alcançada. Permeia 

também questionamentos voltados para a prática cooperativista, como se dava a 

relação entre a central e as cooperativas singulares integrantes e qual o 

conhecimento que as cooperativas tinham do processo da COCAJUPI. Finalmente, 

esteve presente na investigação a apreensão de melhorias concretas após a 

inserção dos negócios singulares à COCAJUPI e qual o entendimento que os 

cooperados tinham sobre o cooperativismo. Será que os pequenos agricultores 

entendem a ideologia da COCAJUPI em Picos, de controle social ou mudança? 

                                                 
3
Recomposição quer dizer reorganização.  Já sustentabilidade, significa assegurar o sucesso do 

negócio em longo prazo e contribuir para o desenvolvimento econômico e social da comunidade, para 
um ambiente saudável e para uma sociedade estável. Fonte: 
www.oppia.org/ead/mod/glossary/view.php 

http://www.google.com.br/url?q=http://www.oppia.org/ead/mod/glossary/view.php%3Fid%3D62%26mode%3D%26hook%3DALL%26sortkey%3D%26sortorder%3D%26fullsearch%3D0%26page%3D15&sa=X&ei=uZWHTYS3DJK2tweKuIDUBA&ved=0CBMQpAMoBQ&usg=AFQjCNE-24wxTwHox2oV8HGvPpx-jxSazQ
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Partimos do pressuposto de que na teoria social não há “neutralidade”. Afinal, a 

relação sujeito/objeto, no processo do conhecimento teórico não é uma relação de 

externalidade, tal como se dá, por exemplo, na citologia e na física; “antes, é uma 

relação em que o sujeito está implicado no objeto” (NETTO, 2009, p. 674). Nessa 

direção, Guerra (2009) enfatiza a necessidade de atuar sobre o processo de 

intervenção na realidade social, no entanto, somente podemos fazê-la se formos 

guiados pelo conhecimento necessário para utilização de procedimentos adequados. 

Tomando por base o pensamento da autora, para se alcançar os objetivos 

propostos, se faz necessário recorrer a determinados instrumentos, fontes e 

procedimentos, e assim nossa metodologia foi organizada.  

 

Metodologia  

 

Diante do caráter e dos objetivos da pesquisa optamos por desenvolver uma 

pesquisa de natureza qualitativa, de caráter exploratório, fundamentada numa 

abordagem analítica. De acordo com Oliveira (2005), a metodologia é entendida 

como processo, que engloba todos os passos realizados para a pesquisa científica, 

onde se aplicam diferentes métodos, técnicas e materiais, instrumentos de pesquisa 

e definição do universo, até a categorização e análise dos dados coletados. 

  

Segundo Richardson (1999, p. 70), “o método em pesquisa significa a escolha de 

procedimentos sistemáticos para a descrição e explicação dos fenômenos”. Já para 

Minayo (1994), a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 

adéqua às ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 

quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 

profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis. Na perspectiva crítica, a pesquisa 

qualitativa alcança a singularidade do fenômeno estudado, o qual não se explica 

sem a dialética da totalidade. Singular e geral compõem a totalidade do fenômeno 

social. 
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Para a obtenção de informações necessárias priorizamos o instrumento de 

entrevista semi-estruturada, acompanhada da observação sistemática em campo. 

Outrossim, procuraremos também utilizar levantamento bibliográfico e análise 

documental (relatórios, atas de reunião, estatutos, etc.) (ANEXO 1), para adensar os 

conteúdos da coleta de dados. 

 

As entrevistas semi-estruturadas, em particular, têm atraído interesse, sendo 

amplamente utilizadas. Tal interesse está vinculado à expectativa de que é mais 

provável que os pontos de vista dos sujeitos entrevistados sejam expressos em uma 

situação de entrevista (com um planejamento relativamente aberto), do que uma 

entrevista padronizada ou em um questionário (FLICK, 1992). A entrevista semi-

estruturada, segundo Minayo (1994), é caracterizada pela articulação das duas 

modalidades: estruturadas e não estruturadas. 

 

O levantamento dos dados foi feito na cidade de Picos – PI, principal entreposto 

comercial da produção de castanhas e outros derivados e sede da COCAJUPI, 

localizada a 310 km da capital Teresina, com população de aproximadamente 

73.417 hab. (IBGE, 2010) e microrregião, a Central de Cooperativas de Cajucultores 

do Piauí – COCAJUPI, e integra as cooperativas singulares distribuídas em nove 

municípios: Altos (COOAPP), Jaicós (COOMAJ), Francisco Santos (COOMAF), Pio 

IX (COMASA), Monsenhor Hipólito (COMAMH), Itainópolis (CAJITA), Campo Grande 

(COOMAACAPIL), Vila Nova (COOMAVINP), Ipiranga (COMPRAG). 

 

Considerando a exiguidade do tempo, optamos por estudar três4 das Nove 

cooperativas associadas à COCAJUPI, levando em consideração os seguintes 

critérios: a que coloca a maior produção na cooperativa; a de menor produção e a 

que apresenta maior envolvimento dos cooperados. Além das três cooperativas 

singulares, estudamos a cooperativa central, a COCAJUPI. Assim, as cooperativas 

estudadas estão distribuídas em quatro municípios da Microrregião. 

 

                                                 
4
 Municípios com suas respectivas cooperativas que compõem a pesquisa: Francisco Santos (Coomaf – 

Cooperativa Mista Agroindustrial de Francisco Santos), Ipiranga (Cooperativa Mista dos Produtores do Ipiranga 

Ltda), Vila Nova (Cooperativa Mista Agroindustrial de Vila Nova\Ltda). 



25 

 

Cada sujeito participou de forma livre e consciente. Foi assegurado o caráter sigiloso 

dos dados coletados, de modo a favorecer uma maior confiabilidade e riqueza de 

dados nas respostas obtidas. Os que foram entrevistados compuseram uma amostra 

não aleatória, em quantidade suficiente para o esclarecimento do estudo. A 

quantidade de entrevista alcançou trinta e duas pessoas, sendo 08 pessoas para 

cada município. Ressaltamos, no entanto, que conforme Minayo deverá se fazer 

entrevistas até que as informações estejam sendo repetitivas, ou até a saturação 

das respostas. 

Para definição dos entrevistados, estabelecemos os seguintes critérios: (1) sujeitos 

cooperados ou vinculados à COCAJUPI, por ser a central onde integram os demais 

municípios, podem ser pessoas da direção, assessoria e ou da base. (2) Que sejam 

sócios daquelas cooperativas que colocaram maior produção na COCAJUPI no 

período de 2005-2009. (3) que sejam sócios daquelas cooperativas que 

apresentaram menor produção no período de 2005-2009. (4) que sejam sócios 

daquelas cooperativas que se destacaram, como lideranças mais fortes, 

contemplando os gêneros feminino e masculino. Para efeito de sigilo, colocamos 

pseudônimos para as cooperativas e para os entrevistados, como pode ser visto no 

terceiro e quarto capítulo do trabalho. 

O projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética obedecendo aos critérios 

da ética e pesquisa que envolvem seres humanos, conforme resolução do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS) nº 196 de 10 de Outubro de 1996.  

A coleta de dados foi realizada mediante agendamento, ocorrendo na Central 

COCAJUPI e nas três cooperativas mencionadas para captar as informações com 

maior fidedignidade e para maior credibilidade da pesquisa. Utilizamos também 

como recurso a gravação eletrônica. Porém, ressaltamos que o uso do gravador nas 

entrevistas, só aconteceu mediante a anuência dos cooperados. Além do mais, foi 

garantido sigilo e anonimato para resguardar os sujeitos envolvidos. Para isso, as 

gravações ficaram em lugar determinado pela pesquisadora sob sua exclusiva 

responsabilidade. 

A entrevista semi-estruturada como roteiro previamente definido, mas não fechado, 

consta perguntas que contemplam os objetivos da pesquisa que privilegiaram três 
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eixos articulados de acordo com os objetivos específicos: (1) As necessidades, 

demandas e dificuldades dos cooperados frente à produção; (2) as ações da 

COCAJUPI em resposta as necessidades sócio-econômicas dos cooperados; (3) e 

envolvimento da COCAJUPI no processo de recomposição e sustentabilidade dos 

cooperados da cultura do caju, eixos estes que compõem o espectro das relações 

entre a cooperativa central COCAJUPI e as cooperativas singulares (associadas à 

Central). 

Assim, tentamos analisar a realidade local conectada com os processos globais 

contemporâneos de mundialização do capital, sem deixar de levar em consideração 

as especificidades da localidade, onde está situada a COCAJUPI. O mesmo foi feito 

com a discussão sobre a esfera da política, quando tentamos não separá-la da 

estrutura econômica, conforme sinaliza José Paulo Neto: “Tornou-se claro que a 

compreensão do ordenamento político de uma sociedade historicamente situada só 

é alcançável quando conectada à sua estrutura” (NETTO, 1990, p. 70). 

A análise e interpretação dos dados obtidos foram feitas a partir dos resultados 

colhidos, nas entrevistas. Os dados serão analisados qualitativamente à luz do 

referencial teórico e pressupostos do cooperativismo.  

Ressaltamos que, em relação aos aspectos éticos e legais da pesquisa, foi realizada 

somente após a autorização do registro do projeto pelo comitê de ética em pesquisa 

da Faculdade NOVAFAPI –, considerando a resolução 196/96 do conselho nacional 

de saúde; da Central de Cooperativas de Cajucultores do Estado do Piauí – 

COCAJUPI, através do ofício (APÊNDICE A), e os sujeitos da pesquisa terem 

assinado o TCLE – Termo de Consentimento Livre Esclarecimento – (APÊNDICE B). 

Registramos também que preservamos o anonimato dos participantes e 

salvaguardamos o desejo de cada um de não gravar ou responder questões do 

estudo, ou desistir em qualquer fase da pesquisa sem penalização alguma e 

garantindo que qualquer dano será evitado. No momento da entrevista garantimos o 

sigilo, realizando-as num ambiente silencioso e sem a presença de agentes 

estranhos à pesquisa e ao ambiente. 

Entendemos que o processo de pesquisa se constituiu como contribuições no auxílio 

à tomada de decisão da COCAJUPI e dos cooperados, com vias à qualificação tanto 

dos cooperados como dos parceiros, na perspectiva de melhorar o nível de 
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compreensão sobre o cooperativismo, na medida em que as questões provocaram 

um direcionamento do raciocínio lógico que envolve a busca pela melhoria de renda, 

melhoria na qualidade de vida dos agricultores e familiares, além de permitir uma 

reflexão acerca da realidade local.  

Moscovici (2009) diz que toda pesquisa surge de um gesto de indignação, ou seja, 

alguma coisa não funciona como deveria ser aos olhos do pesquisador, por isso, é 

importante se fazer uma análise sistemática para se detectar tal problema e 

oferecer, se possível, possibilidades e alternativas de soluções para a questão 

investigada. Marx já afirmara se a realidade fosse tal qual ela se apresenta, não 

haveria necessidade de se pesquisar, portanto, o estudo tendeu a entender os 

nexos que articulam o processo cooperativista em Picos. 

Para exposição do trabalho, a dissertação está dividida em 4 capítulos. Após a 

introdução, no primeiro, intitulado “O capitalismo e o sistema de cooperativas”, 

apresentamos uma discussão sobre o capitalismo, como um sistema econômico e 

social que se caracteriza pela propriedade privada dos meios de produção, trabalho 

livre assalariado e acumulação de capital. É feito ainda um percurso histórico acerca 

desse modelo econômico, apresentando suas características na 

contemporaneidade.  

 

No segundo, cujo título é “Neoliberalismo e economia solidária: cooperativismo 

e associativismo”, tratamos do neoliberalismo e seu percurso histórico, explicitando 

que este modelo possivelmente seja uma quebra do liberalismo, ou seja, o que os 

trabalhadores haviam conquistado anteriormente, com o neoliberalismo eles 

perderam. Ainda neste capítulo, tratamos da economia solidária, que surgiu 

juntamente com a luta dos trabalhadores, quando buscavam alternativas ao sistema 

opressor do capitalismo. O associativismo também é tratado neste item, explicando 

que, apesar de estar ganhando a aceitabilidade dos trabalhadores há alguns anos, 

ele já existe há muitos séculos. Por fim, fazemos um percurso histórico pelo 

cooperativismo, desde o Brasil até chegarmos ao Piauí. 

 

Já no terceiro capítulo, “As cooperativas de caju na microrregião de Picos”, 

especificamos o campo do estudo sobre o cooperativismo, abordando sobre a 
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cidade de Picos Piauí, suas características sociais, econômicas, populacionais e 

políticas. Também explicitamos sobre o caju e suas características, já que a 

pesquisa trata do cooperativismo no setor cajueiro.  

No quarto capítulo, de título “A experiência da COCAJUPI e as cooperativas 

singulares integrantes”, apresentamos a análise dos dados, que apontam as 

dificuldades enfrentadas pela cooperativa central no cumprimento dos objetivos 

propostos para com as cooperativas singulares. A seguir, são feitas as 

considerações finais da pesquisa.  
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CAPÍTULO I 

 

O CAPITALISMO E O SISTEMA DE COOPERATIVAS 
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1.1 Uma abordagem teórico-metodológico do capitalismo 

 

 

O conjunto de idéias que eu vou apresentar aqui 
solapou as teorias de Smith e a visão de governo 
que nela se apoiava. Elas sugeriram que a razão 
pela qual a mão invisível é invisível é por que ela 
não existe ou, quando existe, está paralítica 
(STGLITS, 2002). 

 

O capitalismo, segundo Wouk (2010), é um sistema econômico e social que se 

caracteriza pela propriedade privada dos meios de produção, trabalho livre 

assalariado e acumulação de capital. É traduzido em um sistema de mercado 

baseado na iniciativa privada, racionalização dos meios de produção e exploração 

de oportunidades de mercado para efeito de lucro. 

 

Para melhor compreensão do sistema capitalista, recorremos aqui a alguns aspectos 

históricos a partir da Idade Média, onde o sistema foi estruturado, para então tratar 

de suas bases teóricas e pressupostos filosóficos que o sustentam, tendo como um 

dos vigorosos mecanismos a ideologia, que doutrina os sujeitos sociais e camufla os 

processos de crise, impulsionando para as metamorfoses do capital, que os fazem 

reagir a cada crise cíclica. 

 

O sistema capitalista tem seu marco fincado na passagem da Idade Média para a 

Idade Moderna. Com o revigoramento urbano e comercial dos séculos XIII e XIV, 

surgiu na Europa uma nova classe social: a burguesia, que alvejava o lucro através 

da atividade comercial, principalmente o artesanato. 

 

Marx (1988) enumera que cada sistema político econômico traz em si o germe da 

contradição que o derruba. Sendo assim, o autor coloca que foi da contradição do 

feudalismo que se originou o capitalismo, tendo em vista que a acumulação de 

riquezas no antigo regime contemplava apenas o primeiro filho varão que herdava, 

além do nome da família, que já era em si um bem valioso, que lhe impunha respeito 

e lhe abria novos caminhos, como também todos os bens materiais deixados pelos 

pais. Os demais membros viviam como seus agregados, à mercê de suas vontades, 
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quando não, eram despedidos de mãos vazias, formando povoações e vilas 

medievais da Europa.  

 

Muitos deserdados se sucumbiam ante as adversidades, outros se davam bem na 

vida, uma vez que se tornavam hábeis e grandes comerciantes abastados, 

passando assim a fazer girar uma roda gigante que a economia medieval não havia 

conseguido até então. Os burgos, ou vilas, cidades que se formavam iam crescendo, 

tendo como motor a própria roda giratória dessa economia, que fazia cotidianamente 

vítimas e vencedores, cujos atores superavam, às custas de astúcia e esforço, os 

vieses impostos pelos resquícios do antigo sistema, mas que já os faziam cientes 

que o capitalismo emergente também já impunha sua face de exploração e 

injustiças. 

 

Neste contexto, surgem também os banqueiros e cambistas, cujos ganhos estavam 

relacionados ao dinheiro em circulação, numa economia que despontava pleno 

desenvolvimento. Historiadores e economistas identificam nesta burguesia, e 

também nos cambistas e banqueiros, ideais embrionários do sistema capitalista: 

lucro, acúmulo de riquezas, controle dos sistemas de produção e expansão dos 

negócios. 

 

O Pré-Capitalismo estende-se do século XVI ao XVIII. Inicia-se com as Grandes 

Navegações e Expansões Marítimas Europeias, fase em que a burguesia mercante 

começa a buscar riquezas em outras terras fora da Europa. Os comerciantes e a 

nobreza estavam à procura de ouro, prata, especiarias e matérias-primas não 

encontradas em solo europeu. Estes comerciantes, financiados por reis e nobres, ao 

chegarem à América, por exemplo, vão começar um ciclo de exploração, cujo 

objetivo principal era o enriquecimento individual, que deu margem a acumulação 

capitalista (MARX, 1991).  

 

Nesse contexto, já podem ser identificadas as seguintes características do modo de 

produção capitalista: busca do lucro, uso de força de trabalho assalariada, moeda 

substituindo o sistema de trocas, relações bancárias, fortalecimento do poder da 

burguesia e manutenção das desigualdades sociais, reproduzidas em toda Europa 

capitalista, conforme registra Marx (1991). 
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Na segunda fase do capitalismo, emerge com advento da industrialização o que se 

convencionou chamar de Capitalismo Industrial, a partir do século XVIII, quando a 

Europa passa por uma mudança significativa no sistema de produção. A Revolução 

Industrial, iniciada na Inglaterra, fortalece o sistema capitalista e solidifica suas 

raízes na Europa e em outras regiões do mundo. 

 

A Revolução Industrial modificou o sistema de produção, pois colocou a máquina 

para fazer o trabalho que antes era realizado pelos artesãos. O dono da fábrica, 

também chamado de capitalista industrial, conseguiu, desta forma, aumentar sua 

margem de lucro, pois a produção acontecia com mais rapidez. O principal benefício 

dessa mudança foi a queda nos preços das mercadorias, com a chegada da 

produção em escala. Por conta disso, a população perdeu muito, tendo em vista o 

desemprego, os baixos salários, as péssimas condições de trabalho, a poluição do 

ar e rios e o crescente número de acidente nas máquinas, que levantaram desde 

então muitas discussões diante das controvérsias do novo sistema emergente. 

 

O trabalhador percebeu desde cedo que o lucro ficava com o empresário, que 

pagava um salário baixo pela força de trabalho. As indústrias utilizavam-se das 

máquinas a vapor, que se espalharam rapidamente pelos quatro cantos da Europa. 

O capitalismo ganhava um novo formato, o de expansão para além das fronteiras do 

velho continente. 

 

Muitos países europeus, no século XIX, começaram a incluir a Ásia e a África dentro 

do sistema colonialista, tendo em vista que a larga produção e os baixos salários 

que minavam o poder de compra, já deixavam os industriais sem mercado interno. 

Assim, o neocolonialismo surge como “ânsia” por mercado e também por conta da 

necessidade de ampliação de mão-de-obra e obtenção de matéria-prima a baixo 

custo, o que justificou a dominação e a exploração à priori nas colônias asiáticas e 

africanas e posteriormente nas terras do Novo Continente. Tal movimento objetivava 

fazer com que as novas populações trabalhassem e consumissem na medida de 

suas posses, sendo que estes trabalhadores, na maioria das vezes, permitiam o 

monopolismo dos dominadores. A esta fase se sucedeu o que analistas como Paulo 

Netto (2007) chamam de Terceira Fase, ou ainda Capitalismo Monopolista-

Financeiro, vigente até aos dias atuais. Iniciada no século XX, esta fase tem no 
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sistema bancário, nas grandes corporações financeiras e no mercado globalizado as 

molas mestras do desenvolvimento.  

 

Grande parte dos lucros e do capital em circulação no mundo passa pelo sistema 

financeiro. A globalização permitiu às grandes corporações produzirem suas 

mercadorias em diversas partes do mundo, buscando a redução de custos. Estas 

empresas, dentro de uma economia de mercado, vendem seus produtos para vários 

países, mantendo um comércio ativo de grandes proporções. Os sistemas 

informatizados possibilitam a circulação e transferência de valores em tempo real.  

 

Apesar das indústrias e do comércio continuarem a lucrar, os sistemas bancários e 

financeiros são aqueles que mais lucram e acumulam capitais dentro da realidade 

econômica atual. Parte da fonte geradora deste lucro, que foi engolido pelo sistema 

financeiro em forma de juros escorchantes, vem exatamente da mais-valia ou 

apropriação injusta da força de trabalho humana, que é vendida pela classe 

operária, reforçando a crescente diferença da renda de ambos – burguesia e 

proletariado – agravando crescentemente a questão social. Tudo isso, resultou na 

ampliação da miséria, gerando também um crescente quadro social excludente, 

embora em uma economia expansionista, cujo processo será abordado a seguir. 
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1.2 A expansão capitalista na contemporaneidade 

 

Uma das características do sistema capitalista que mais tem concorrido para sua 

sobrevivência desde os primórdios do século XV até os dias atuais é o seu aspecto 

camaleônico de reagir ao ambiente com medidas tão agressivas quanto eficazes de 

sobrevivência.  

 

As formulações de Marx (1988) sobre o capitalismo, seguido por diferentes correntes 

marxistas, trás à tona críticas veementes ao modo de produção capitalista. Desde 

então, o capitalismo passa a ser questionado por inúmeras correntes sociais que 

combatem as sequelas provocadas pela brutalidade do próprio sistema. Não é raro 

encontrar na literatura econômica e histórica, de modo geral, termos como expansão 

marítima, grandes navegações, era da industrialização e por último neoliberalismo e 

globalização. Na realidade, trata-se de fases distintas do mesmo sistema econômico, 

adotada a partir dos vieses sociais advindos das crises cíclicas, de um mesmo 

sistema, que por ser tão hábil em suas reações deixa aos mais desavisados a 

impressão de que se trata de um outro regime implantado em substituição a este. 

 

O capitalismo em si sugere expansão, conquistas de novos espaços em busca de 

lucro. Assim, situando-se historicamente a conquista do solo brasileiro, tem-se que o 

país adentrou no sistema a partir da expansão marítima europeia. Vivenciando cada 

fase desde então, muito mais como uma alternativa aos interesses comerciais dos 

dominantes do que de si mesmo. 

 

Netto (2007) reflete categoricamente que se o Brasil, assim como toda a América 

Latina, a África e a Ásia não se constituíssem em objeto de interesse aos países 

europeus, não teriam sido vistos pelo sistema até hoje. Afinal, se socialmente ele é 

excludente, economicamente, quando se tem a oferecer, não se fica de fora do 

sistema sob nenhuma hipótese. 

 

Nesses termos, o autor (idem) fundamenta que a globalização desponta como se 

fosse uma fase nova do sistema, entretanto, assevera que não o é. Ela apenas foi 
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se exacerbando a partir do contexto pós-Segunda Grande Guerra, quando o avanço 

da tecnologia permite uma comunicação mais expansionista, atendendo à ideia da 

autodefesa, sob o expediente de grandes blocos econômicos. O autor (idem) explica 

que durante a Segunda Guerra Mundial no ano de 1941 emergiu um dos primeiros 

sintomas da globalização das comunicações, ou seja, o pacote cultural-ideológico 

dos Estados Unidos incluía várias edições diárias de uma síntese noticiosa de cinco 

minutos rigidamente cronometrados, sendo que a primeira possuía caráter global, 

transmitido para catorze países do continente americano através de 59 estações de 

rádio, constituindo-se na mais ampla rede radiofônica no mundo. A necessidade de 

expandir seus mercados levou as nações a se abrirem para produtos de outros 

países, o que acabou por fazer com que surgisse o liberalismo (NETTO, 2007).  

 
 

Assim, as armas mais hábeis que os capitalistas utilizam ao longo de sua história 

são a cultura e a comunicação para difusão de sua ideologia em busca da 

hegemonia do grande capital. A globalização é um dos processos de 

aprofundamento da integração econômica, social, cultural e política, que embora seu 

germe tenha nascido com a origem do capitalismo, teria sido impulsionado pelo 

barateamento dos meios de transporte e comunicação dos países no final do século 

XX e início do século XXI. 

 

Desde a sua acentuada expansão a partir da segunda metade do século XX, o 

mundo experimenta através da rede mundial de computadores, da quantidade de 

canais radiofônicos, telefônicos e televisivos, grandes avanços, diminuindo a 

distância entre os povos, embora se constate dicotomicamente que a disparidade 

entre economia e desenvolvimento social tenha ficado ainda maior, em grande parte 

do globo terrestre. Portanto, a globalização é um fenômeno gerado pela 

necessidade da dinâmica do capitalismo em formar uma aldeia global, que permita 

maiores mercados para os países centrais, cujos mercados internos entraram em 

processo de saturação.  

 

A atual fase do capitalismo traz como viés o liberalismo, emergente das bases 

políticas do thatcherismo inglês e do reagueanismo americano, pregando a ideia de 

integração de grandes blocos econômicos, num mercado aberto, mas que na 
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realidade favorece mais aos tecnologicamente bem preparados para a concorrência, 

o que os grandes precisam para a expansão dos seus mercados, tanto que a quebra 

de barreiras protecionista foi solicitada e atendida pelas economias emergentes sem 

a devida correspondência das economias desenvolvidas. 

 

Por conta disso, diferentes teóricos divergem em suas análises acerca das bases de 

crescimento do sistema. Entre os quais, Singer (2000), que vê a expansão comercial 

e marítima europeia como um caminho pelo qual o capitalismo se desenvolveu, 

como tal, a globalização. Já Tavares (2000), aposta o seu surgimento na acentuação 

do mercado financeiro, com a fabricação de novos produtos financeiros. 

 

A referida autora não nega a globalização como uma forma em que os países 

interagem e aproximam pessoas, ou seja, interliga o mundo, levando em 

consideração aspectos econômicos, sociais, culturais e políticos. Com isso, gera a 

fase da expansão capitalista, em que é possível realizar transações financeiras, 

expandir negócios, sem necessariamente um investimento alto de capital financeiro, 

pois a comunicação no mundo globalizado permite tal expansão. Porém, obtém-se 

como consequência o aumento acirrado da concorrência, na chamada lei de 

mercado, em que a regra maior é exatamente a falta de regra. 

 

Os que defendem a globalização admitem as benesses advindas do contexto 

globalizado, como premissa remanescente da Europa Medieval, sobrevivendo até os 

nossos dias. O acesso instantâneo de tecnologias, principalmente novos 

medicamentos, novos equipamentos cirúrgicos e técnicas, aumento na produção de 

alimentos e barateamento no custo dos mesmos, têm causado, nas últimas décadas, 

um aumento generalizado da longevidade nos países emergentes e desenvolvidos. 

Com Base no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD 

(2002), de 1981 a 2001, o número de pessoas vivendo com menos de US$1 por dia 

caiu de 1,5 bilhão para 1,1 bilhão, sendo a maior queda da pobreza registrada 

substancialmente nos países mais liberais e abertos à globalização. 

 

O caso da China também é citado no relatório do PNUD (2002) como aspecto 

positivo da atual fase do capitalismo global, dado que após a flexibilização de sua 

economia comunista centralmente planejada para uma nova economia socialista de 
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mercado, a porcentagem de pessoas vivendo com menos de US$ 2 caiu 50,1%, 

contra um aumento de 2,2% na África sub-saariana. Na América Latina, houve 

redução de 22% das pessoas vivendo em pobreza extrema de 1981 até 2002. 

 

Por outro lado, estudos mais recentes da ONU indicam que a globalização e 

liberalização, como motores do crescimento econômico e o desenvolvimento dos 

países, não reduziram as desigualdades e a pobreza nas últimas décadas. Dado 

que é fato que a pobreza cresce mais que os PIBs dos países. 

 

Para o economista americano Stiglitz (2002), que reafirma essa observação, a 

globalização, que poderia ser uma força propulsora de desenvolvimento e de 

redução das desigualdades internacionais, está sendo corrompida por um 

comportamento hipócrita que não contribui para a construção de uma ordem 

econômica mais justa e com menos conflitos no mundo, dado aos jogos de interesse 

que colocam grandes e pequenos no ranking do livre mercado, afirmando que: 

 

(…) As economias de mercado se caracterizam por um alto grau de 
imperfeições (…) Modelos econômicos mais antigos presumem a existência 
de informações perfeitas, mas mesmo pequenas imperfeições nas 
informações podem ter grandes consequências econômicas. Nossos 
modelos levaram em consideração a assimetria de informações, que é uma 
outra maneira de se dizer Algumas pessoas sabem mais do que outras (…) 
Nosso sistema global se caracteriza por muitas desigualdades (…) Parece-
me extremamente importante tratar dessas desigualdades. (…) A economia 
pode fazer a diferença para melhorar o padrão de vida das populações, 
sobretudo ao se focalizar nas diferenças entre os mais bem aquinhoados e 
os carentes (STIGLITZ, 2002, p.11). 
 
 

Stiglitz se coloca terminantemente contrário às teorias ortodoxas do capitalismo 

tradicional, expondo suas mazelas, contradições, oportunismos dos mais fortes e 

drásticos desfechos sobre os atores socioeconômicos mais fragilizados. 

 

Como resultado desse movimento histórico do sistema, Santos (2008) enumera a 

criticidade da situação dos que sobrevivem do mundo do trabalho e das medidas 

que foram compelidos a tomarem em favor da própria sobrevivência. Sobremaneira, 

a partir da década de 1990, com a expansão do neoliberalismo e globalização. Para 

a autora, o desmonte de empresas estatais e a quebra do Estado de Bem Estar 
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Social redundaram na quebra de uma estrutura sem a imediata implantação de outra 

que a substituíssem. 

 

Na década de 1990, o avanço da globalização foi marcado por uma ofensiva sem 

precedentes do pensamento conservador em todo mundo, impulsionado pelo 

desmoronamento final da URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas). 

Neste período, os capitais passaram a circular instantaneamente de um país para 

outro e as multinacionais foram buscar, com maior facilidade, mão-de-obra nos 

países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, incluindo o Brasil (SOUSA, 2005). 

 

Para realizar uma análise sobre o Brasil no contexto histórico, remonta-se também à 

antecedentes da década em estudo, considerando que o período revela um súbito 

crescimento. O Regime Militar de 1964-1985 beneficiou de um surto de crescimento 

econômico quase sem paralelo, conhecido como o “milagre brasileiro”. Nessa fase, o 

Brasil foi o país que mais cresceu entre todos os países do chamado mundo 

capitalista subdesenvolvido. Contudo, acumulou também tensões sociais de toda 

ordem, uma vez que o seu crescimento se pautava em uma economia com altas 

taxas de juros, uma inflação crescente e uma forte concentração de renda, levando 

o Governo Militar a engendrar façanhas para diminuir seu desgaste em nível 

internacional. Além disso, esse regime espalhou terror, agravou a distribuição de 

renda, intensificando a fome e a estrutura oligárquica da posse de terra, observa 

ainda Sousa (2005). 

 

Após esse período, em 1985, Tancredo Neves é eleito pelo um Colégio Eleitoral, à 

presidência da República, vindo a falecer sem tomar posse, quando então, assume 

o vice-presidente José Sarney, que por exigência do acordo com o FMI, decidiu 

enfrentar o problema da inflação, implantando sucessivamente vários planos 

econômicos: plano cruzado, Plano Bresser e Plano Verão, que colocaram profundas 

amarras ao desenvolvimento capitalista brasileiro. 

 

O modelo de modernização que teve início com Collor de Mello e se consolidou no 

Governo de FHC, destacou-se as seguintes medidas: abertura da economia 

brasileira à comunidade internacional; reformas constitucionais; programa de 
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privatização, tudo isso respaldado nos pressupostos neoliberais, que teve sua 

principal formalização no conhecido Consenso de Washintong5.    

 

As diferenças entre Regiões também eram e continuam brutais; no Nordeste, ganha-

se menos, estuda-se menos e vive-se menos que no Sul e Sudeste. Na concepção 

de Macambira (1998, p. 14), “(...) querem globalizar os fluxos de capitais, derrubar 

fronteiras econômicas que favoreçam a expansão dos lucros, mas ao mesmo tempo 

não querem globalizar direitos que garantem a expansão da cidadania e dignidade 

do trabalho”. 

 

Tratando de forma mais específica da conjuntura piauiense, na década de 90, vale 

ressaltar que os aspectos econômicos, políticos e sociais não diferem da realidade 

histórica do país. 

 

César (1998) chama a atenção para a passividade da classe trabalhadora na 

aceitação das regras do capital e do jogo dos capitalistas nessa fase, onde a 

desmobilização se deu mais pela ideologia subjacente, levada a efeito pela 

comunicação globalizada, provocando informalidade e quebra de direitos legais que 

são conquistas históricas nas relações de trabalho. No Brasil, ocorreu praticamente 

a partir da abertura do mercado, promovido pelo governo Collor no início dos anos 

1990, período em que o Brasil metropolitano perdeu 34% dos seus empregos, 

quando havia ganhado 20% nos cinco anos anteriores. 

 

Justifica oportunamente a contribuição de Ramos & Ferreira (2006), ao afirmarem 

que a taxa média da evolução da informalidade6 no Brasil entre os anos de 1992 e 

                                                 
5
 “Consenso de Washinghton se refere ao conjunto de medidas – compostos de dez regras básicas – formulado 

em novembro de 1989 por economistas de instituições finaceiras baseadas em Washington D.C., como o FMI, o 

Banco Mundial e o departamento do tesouro dos Estados Unidos, fundamentado num texto do economista John 

Willamson do International Institue for Economy, e que se tornou a política oficial do Fundo Monetário 

Internacional em 1990, quando passou a ser “receitado” para promover o “ajustamento macroeconômico” 

impostos pelo governo norte-americano aos países Latinos Americanos, tais como eram suas economias em 

1989. John Williamson, economista que nasceu na Inglaterra em 1937, é conhecido internacionalmente como o 

homem que cunhou o termo “Consenso de Washington”. Ele criou a expressão “Consenso de Washington”, em 

1990, originalmente para significar: o mínimo denominador comum de Recomendações de políticas econômicas 

que estavam sendo cogitadas pelas instituições financeiras, formuladas em Washington D.C”. Fonte: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/consensowashington. Acessado em 09 de out. de 2009. 

6
 A taxa de informalidade refere-se aos trabalhadores que não possuem um emprego fixo com 

carteira assinada.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/consensowashington
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2005 foi de 52,29%, considerando os dados sobre a população ocupada da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Sendo a maior taxa a de 53,5%, identificada no ano 

de 1999, e a menor de 50,4%, no ano de 2005, num país que por razões óbvias 

eclode com cerca de 10 milhões de micros e pequenas empresas informais, fruto do 

desemprego geral da classe trabalhadora que não consegue se inserir no mercado 

global. 

 

Foi nessa perspectiva que o cooperativismo ressurgiu como um modelo de 

organização de trabalho baseado em relações associativas, alternativo ao modelo 

capitalista de produção e circulação de mercadoria. Suas primeiras manifestações 

ao longo da história do capitalismo foram em Rochdale na Inglaterra, em 1844, 

quando 28 operários têxteis, qualificados em diversos ofícios, associaram-se e 

decidiram fundar um armazém cooperativo, como forma de escapar da ameaça da 

miséria, cuja dinâmica já foi suficientemente abordada. Inicialmente, era uma 

cooperativa de consumo que se expandiu rapidamente com a abertura, em 1850, de 

uma cooperativa de produção industrial – um moinho – e, em 1854, com uma 

tecelagem e fiação (SINGER, 2002) e (LIMA, 2004). 

 

A readequação do cooperativismo à economia brasileira nos meados da década de 

1990 se concretiza como uma reação esboçada pelos mesmos motivos que 

justificaram sua implantação na então economia inglesa em meados de 1800. 

Reforçando-se que na contemporaneidade as cooperativas vêm se apresentando 

como proposta alternativa à quebra do padrão de emprego formal e ao desemprego. 

Por outro lado, o fomento à terceirização de serviços oferecidos pelos regimes 

cooperados é também responsável potencial, na medida em que se desenvolvem, 

pelo crescente desemprego na grande indústria, alterando assim o processo 

produtivo do capitalismo tradicional. 

 

Encontra-se na literatura uma considerável divergência de opiniões acerca do papel 

das cooperativas na economia. Se por um lado é uma solução para o problema de 

desemprego, segundo Picchini (2004), por outro é o desatar de novas formas de 

corrupção de ex-patrões na tentativa de alargar suas margens de lucros com o drible 

de encargos fiscais e trabalhistas. Visto por essa via, não há combate à pobreza, 
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nem emancipação de trabalhadores, como querem algumas correntes sociais, e sim 

exacerbação da exploração que provoca mais desigualdade e pobreza.  

 

Mesmo assim, representam duas tendências analíticas sobre a forma de 

organização do trabalho, seja como adequação funcional ao capitalismo, seja como 

reinserção de trabalhadores, são desafios postos ao movimento sindical no sentido 

de legitimar o que venha em favor dos interesses dos trabalhadores e combater à 

ilegitimidade das relações de trabalho já estabelecidas e conquistadas 

secularmente. 

 

Lima e Araújo (1999), adeptos da economia solidária, mostram-se otimistas quanto 

ao regime cooperado. Os autores consideram que as “novas cooperativas de 

trabalho” respondem hoje aos ditames da empresa enxuta, especializada, 

terceirizando fases da produção e dos serviços, reduzindo custos com a força de 

trabalho, e surgem também como instrumentos de atração de indústrias em busca 

de redução de custos com mão-de-obra. Este assunto terá maior destaque no 

capítulo a seguir. 
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CAPÍTULO II 

 

NEOLIBERALISMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA: Cooperativismo e 

Associativismo 
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2.1 Neoliberalismo e Economia Solidária 

 

Conforme observado no capítulo anterior, o capitalismo tem-se mostrado crescente, 

desde os seus primeiros sinais na alta Idade Média europeia, sendo o 

Neoliberalismo, para alguns autores, uma fase mais intensa de expansão de 

mercado, ou uma redefinição do liberalismo clássico, emergido das teorias 

econômicas neoclássicas. Para outros, o Neoliberalismo não guarda uma vinculação 

com o Liberalismo clássico, dado o caráter reformista que este assume. Ou seja, 

enquanto este representou historicamente um avanço nas conquistas da classe 

trabalhadora, aquele representa corte de direitos conquistados.       

 

O termo liberalismo deriva do latim liberal, que significa liberal, livre. Surgiu na 

Europa por volta do século XVII e XVIII, trazendo profundas mudanças naquela 

época, sustentado nas teses de David Ricardo e Adam Smith, que expressam uma 

contínua busca de interesse individual, conforme afirmam Berhring e Boschetti 

(2006, p. 56): 

 

Introduz a tese que vai se cristalizar como um fio condutor da ação do 
Estado liberal: cada indivíduo agindo em seu próprio interesse econômico, 
quando atuando junto a uma coletividade de indivíduos, maximizaria o bem-
estar coletivo. É o funcionamento livre e limitado do mercado que 
asseguraria o bem- estar, é “a mão invisível” do mercado livre que regula as 
relações, econômicas e sociais e produz o bem comum. 
  
 

O uso do termo liberalismo foi oficializado em 1938 no encontro do Colloque Walter 

Lippmann, pelo sociologista Alemão e economista Alexander Rüstow. Em suas 

metamorfoses, o liberalismo no século XX volta-se para o combate à expansão 

desordenada do Estado regulador e assistencialista e passa a defender a absoluta 

liberdade de mercado. O neoliberalismo é visto por autores neoclássicos como uma 

nova roupagem do liberalismo em substituição a algumas mudanças ocorridas no 

sistema Capitalista, que com o passar dos anos, foram se ampliando juntamente 

com a necessidade de atender um mercado cada vez mais exigente, em 

consequências das mudanças globais, tensões políticas e crises. 
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O Neoliberalismo7, como redefinição do liberalismo, surgiu depois da Segunda 

Guerra Mundial na Europa e na América do Norte. Tinha como doutrina teórica e 

política “valorizar sistematicamente o papel do mercado às custas do Estado e 

também das grandes Empresas” (ANDERSON, 1996). Para ele, nenhum Governo 

implantou a doutrina neoliberal de forma total. Dado que as ideias ficaram mais nos 

parâmetros da política econômica, com a chegada da grande crise do modelo 

econômico pós-guerra. Em 1973 e, com a grande recessão no mundo capitalista, 

foram cedendo espaço as ideias neoliberais que passaram a ganhar terreno contra o 

poder decisivo dos sindicatos, que buscavam através de movimentos melhores 

salários e exigir do Estado aumento dos gastos sociais. 

 

Dentre as explicações sobre o neoliberalismo, a mais adequada ao pretendido nesta 

breve exposição encontra-se em Moraes (2001, p. 6): 

 
O neoliberalismo é: uma corrente de pensamento e uma ideologia, isto é, 
uma forma de ver e julgar o mundo social; um movimento intelectual 
organizado, que realiza reuniões, conferências e congressos, edita 
publicações, cria think tanks, isto é centros de geração de idéias e 
programas, de difusão e promoção de eventos; um conjunto de políticas 
adotadas pelos governos neoconservadores, sobretudo a partir da segunda 
metade dos anos 1970, e propagadas pelo mundo a partir das organizações 
multilaterais criadas pelo acordo de Bretton Woods (1945), isto é, o Banco 
Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI). 
 
 

Foi uma reação ao welfire state e ao conjunto das políticas de base teórica 

Keynesiana, emergentes a partir da década de 1930. O Estado de Bem Estar Social, 

foi derrubado sob a justificativa de intervenção indevida na economia e o descontrole 

inflacionário pelo acúmulo de gastos motivados pelo peso da máquina pública. Por 

isso, foi quebrado nos anos 80, cujas reações mais notórias foram os discursos 

empolgado dos chefes de estado neoliberais Reager nos Estados Unidos e 

Margareth Thatcher na Inglaterra. 

 

Retomando a formulação de Anderson (1996), os neoliberais defendiam a tese de 

que o mercado seria a única instituição para coordenar racionalmente os problemas 

sociais, portanto, só ele tinha como estruturar e coordenar problemas de ordem 

econômica e política nas decisões das produções e de investimentos. 

                                                 
7
 Para maiores detalhes consultar em: http://wapedia.bmobi/pt/neoliberalismo 



45 

 

A ideologia neoliberal justifica-se como uma alegação que deve reduzir os gastos 

públicos alocados ao bem-estar e privatizar o financiamento e a produção dos 

serviços, para a saída da grande crise do Capital. Apesar do neoliberalismo ter 

surgido como uma reação voltada para o Estado intervencionista e de bem-estar, 

não deixou de ser um fenômeno mundial, embora a adoção das políticas de cunho 

neoliberal, como programas de governo, não tenham seguido a mesma trajetória e o 

mesmo ritmo em todos os países. 

 

O Neoliberalismo proposto por Tatcher, na Inglaterra, e por Milton Friedman e seus 

seguidores, nos Estados Unidos, constitui-se em um projeto que foi ganhando 

espaço político e inúmeras posições administrativas. Sendo notório que ocorrem 

mudanças, no que se refere às políticas econômico-sociais, baseadas, 

principalmente, nas privatizações e no movimento para reduzir os programas de 

proteção social, de acordo com a análise de Giddens (1995). 

 

Segundo Batista (1994), o Consenso de Washington expõe a vista as Economias 

Latino Americanas, usando a tática da persuasão e não mais da pressão econômica 

direta, clara, embora não deixasse de existir, de forma indireta, para melhor obter um 

bom trabalho de convencimento. O consenso de Washington deixa claro a 

necessidade da redução do Estado, mediante a restrição de gastos sociais, em 

consequência da crise fiscal, que leva a privatização da coisa pública, apresentadas 

como propostas modernizadoras, contra o anacronismo das estruturas econômicas e 

políticas. A mensagem neoliberal, registrada no Consenso de Washington, foi sendo 

transmitida sutilmente desde o começo do Governo de Reagan, com muita eficiência 

e grandes recursos, humanos e financeiros, levados por meio de agências 

internacionais e do Governo Norte-Americano. 

 

É oportuno destacar que a proposta do Consenso de Washington foi até 

extravagante, pois passou na íntegra, devido à manipulação da consciência 

Nacional. Na época do seu surgimento, o clima de empolgação e euforia com a 

chamada globalização nem foi percebida ou comentada, que na proposta omitia 

questões sociais como: educação, saúde, distribuição de renda, eliminação da 

pobreza etc. Assuntos que tocavam mais de perto o mundo periférico, como a 

America Latina em geral e particularmente o Brasil.  
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Enfatiza Texeira (1996) que o pensamento neoliberal, através de seu programa de 

ação, reforça a ideia de que somente o mercado é capaz de coordenar 

racionalmente quaisquer problemas sociais, e assim seu objetivo principal é mostrar 

a eficiência do mercado, como mecanismo intransponível para estruturar e dirigir a 

produção e as políticas sociais. Ainda explica o autor, quanto ao Consenso de 

Washington, que foram feitas recomendações de propostas que abrangiam dez 

áreas, que se pode abreviar em apenas dois pontos básicos: abertura da Economia 

e Diminuição do Estado. 

 

O governo de FHC pregava de maneira categórica a necessidade do país passar de 

uma fase estatal do desenvolvimento econômico para outra fase, cabendo à própria 

sociedade a responsabilidade de criar estratégias que viessem combater a fome, a 

miséria e a marginalidade social (TEXEIRA, 1996).  

 

A meta fundamental da política econômica, segundo os defensores do 

Neoliberalismo, é proporcionar o funcionamento flexível do mercado, retirando os 

empecilhos que se levantam à livre competência. Assim, a acumulação flexível 

aparece aparentemente como uma ideia inovadora e ágil, mas na sua essência 

continua reforçando as estratégias da exploração do trabalhador, através da 

extração máxima da mais-valia. A acumulação flexível descobre uma característica 

mais clara da reestruturação produtiva, objetivando aumentar a produtividade, 

lucratividade e competitividade no mercado globalizado (GONÇALVES, 2009). 

 

Esta nova estrutura é caracterizada pela flexibilidade das relações trabalhistas. A 

evolução nas tecnologias exige mão-de-obra cada vez mais qualificada, ou na 

maioria das vezes, dispensa a mesma, o que vem engrossando o exército industrial 

de reserva8, com alto índice de desemprego. Fato que vem sendo apontado pelos 

indicadores mundiais de desemprego, e em quase todos os países o fenômeno tem 

assumido cada vez mais características de desemprego estrutural (GONÇALVES, 

2009). 

                                                 
8
 A utilização da categoria, exército industrial de reserva, é aqui colocada, para reforçar o caráter 

capitalista das relações sociais que continuam plenamente capitalista, pois o modo de produção é 
ainda, o mesmo. Embora haja os que pretendem que já não mais persistem as relações sociais 
capitalistas.   
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Os programas desenvolvidos, como privatização de estatais e serviços públicos, 

desregulamentação da economia e dos contratos de trabalho, reestruturação 

produtiva foram assim adotados, em sua maioria pelos países de capitalismo 

periféricos (GONÇALVES, 2009).  

 

Um novo paradigma, que surgiu da matriz neoliberal é o “terceiro setor”, inovação 

que até então nenhuma matriz tinha feito uso. O neoliberalismo tem a concepção de 

que o bem-estar deve ser de domínio privado, ou seja, redução do Estado (Estado 

Mínimo). Em virtude desta ideia, os sujeitos passam a se responsabilizar pela 

solução dos seus problemas, desresponsablizando assim o Estado. Gonçalves 

(2009) tratando do assunto afirma que o terceiro setor seria o intermediário entre o 

público e o privado. O objetivo supostamente perseguido é o fortalecimento da 

“Sociedade Civil” e sua atuação no espaço do “desenvolvimento social” promovendo 

e combatendo as injustiças sócias. 

 

O Terceiro Setor vem ganhando espaço. Com a flexibilização da Economia, baseado 

no regime de acumulação flexível, aumenta o exército industrial de reserva na figura 

dos desempregados, dos que participam da economia informal, que contam com os 

pressupostos da responsabilização da Sociedade Civil (GONÇALVES, 2009).  

 

O Mercado internacional, segundo Petras (2002), busca um “Estado Dócil” para 

aceitar os ideais neoliberais sem questionar e ao mesmo tempo, reforçar um Estado 

forte internamente, para conduzir esses interesses em políticas nacionais a ponto de 

resistir a questionamentos e oposição. Iamamoto (2006) contribui nesse mesmo 

sentido. Ela é categórica ao mencionar que vivemos numa época de regressão de 

direitos e destruição do legado de conquistas históricas dos trabalhadores. O 

mercado como eixo regulador da vida social restringe e exclui, consequentemente, 

os direitos sociais, processados e norteados pelas diretrizes neoliberais, que criam 

amarras aos Estados Nacionais, assegurando o crescimento capitalista dos países 

de hegemônico.  

 

Na América Latina, as Políticas Sociais são reforçadas com traços de improvisação, 

negligências ou mesmo ausência, como afirma Soares:  
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A filantropia substitui o Direito Social. Os pobres substituem os cidadãos. A 
ajuda individual substitui, a solidariedade coletiva, o emergencial e o 
provisório substitui o permanente. As micro-situações substituem as 
políticas públicas. O local substitui o regional e o Nacional. É o reinado do 
minimalismo do social para enfrentar a globalização de economia. 
Globalização só para o grande capital. Do trabalho e da pobreza cada um 
cuida do seu como puder. De preferência, um Estado forte para sustentar o 
sistema financeiro e falido para cuidar do social (SOARES, 2003, p. 12). 
 
 

Como consequência, tem ocorrido uma grande concentração de riqueza, 

contrapondo-se com um empobrecimento cada vez mais profundo da população, 

com uma alarmante camada de pessoas desempregadas ou com subemprego, 

feridos na sua dignidade com a perda dos seus direitos, que levaram anos para 

serem conquistados. 

 

O período neoliberal Brasileiro iniciado no Governo Collor, foi o primeiro a adotar 

medidas de integração da Economia nacional e Internacional liberalizantes, não 

vacilando em lançar mão de medidas provisórias, justificando emergência diante do 

quadro inflacionário, sem contar que era meta também a revisão da constituição 

Federal (POTYARA, 2000). Continuado como bandeira no Governo FHC, dando 

ênfase ao processo de transição democrática, o Brasil tornou-se campo fértil para 

propagação da ideologia neoliberal, fortalecidos de mudanças tecnológicas que 

foram alterando de uma maneira significativa o modelo de produção e regulação 

social. Para a referida autora, o processo de mudança encontrava-se ancorado na 

defesa de que este novo cenário não comportaria mais a excessiva presença do 

Estado. Sendo assim, a ideologia neoliberal passou cada vez mais, a avalizar 

políticas de ingerência privada.  

 

No que se refere à reforma agrária, no primeiro mandato FHC, houve uma 

preocupação com este setor, uma demanda exaustiva colocada na agenda pública 

pelo Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST). Já para o seu segundo 

mandato, propõe de forma mais específica uma política fundiária, intitulada “um 

Novo Mundo Rural”, porém, essa política deixava a desejar até porque não 

estabelecia metas de assentamentos (COSTA e RIBEIRO, 2011)9. Sem contar que 

esse documento remete às ações já realizadas no meio rural, como o Programa de 

                                                 
9
 Disponível em: http://www.valedotaquari.org.br/agro/associativismo/associativismo.pdf. Acessado 

em 18 de fevereiro de 2011. 

http://www.valedotaquari.org.br/agro/associativismo/associativismo.pdf
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Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), juntamente com a distribuição de 

cestas básicas em 1998, nas áreas de seca, ou seja, um continuísmo da política 

clientelista, do “faz de conta”. Portanto, quando reeleito, continuou atrelado a política 

de estabilização. 

 

Behring, em seu livro “Brasil em Contra Reforma”, afirma que a proposta de 

“reforma”, encaminhada pelos seus formuladores e gestores, são considerados pela 

autora de contra-reforma. O documento que veiculava as propostas do Governo 

FHC, aprovado em setembro de 1995, para a Reforma do Estado, era também 

justificado em nome do resgate da república contra a privatização do estado. Enfoca 

a participação dos cidadãos no controle direto da administração, especialmente a 

nível local. A autora lembra ainda que nada foi explicado como se daria. A esfera 

administrativa intencionava, com a modernização, superar o patrimonialismo10 e 

reduzir a burocracia justificando haver ineficiência do Estado. Uma vez superado, 

esse novo gerenciamento teria como obter eficiência e qualidade, como cultura 

administrativa pública, assim reforça que o controle se faria pelos resultados e não 

pelo processo. Com isso, a proposta aponta para a flexibilização e descentralização 

das decisões (BEHRING, 2003).  

 

A expansão do livre comércio sem barreiras de proteção aos pequenos e, sem a 

intervenção reguladora do Estado, provocou o que Singer (2002, p. 9-10), chamou 

de “falsa solidariedade na economia”, haja vista que a solidariedade só pode se 

realizar se ela for organizada igualitariamente pelos que se associam para produzir, 

comercializar, consumir ou poupar. Mas seus estudos vão além, Singer é um dos 

estudiosos da Economia Solidária, que vai aprofundar-se na última década do 

século XX no Brasil.  

 

A economia solidária surge juntamente com a luta dos trabalhadores, quando 

buscavam alternativas ao sistema opressor do capitalismo. E essa classe que se 

formava revoltada com a forma de tratamento que recebia dos seus patrões, 

começou a organizar movimentos que se evoluíram desde atos violentos e 

                                                 
10

  O termo de Patrimonialismo foi concebido por Weber, para se referir às formas de dominação 
política em que não existem divisões nítidas entre as esferas de atividade pública e privada. Vitor 
Nunes Leal denominou de coronelismo. 
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sabotagem, até formação de associações e sindicatos. Porém, ela só tomou impulso 

maior após a Segunda Guerra, reforçadas com números galopantes de 

desempregos e o descaso das políticas públicas. Nesta direção, a Economia 

Solidária vincula-se aos instrumentos de luta dos trabalhadores, como forma de 

responder às dificuldades surgidas frente ao Estado no enfrentamento da questão 

social, conforme já observava Singer (2002). 

 

A Economia solidária abrange hoje vários setores produtivos, envolvendo categorias 

sociais as mais diversas e ainda com inúmeras formas de organização. Suas origens 

repousam, às vezes, em laços familiares, comunidades de longa tradição, em outros 

casos, sua formação se deve a luta coletiva de operários (GAIGER, 1999). De 

acordo com a exposição anterior, não é de hoje que os trabalhadores utilizam a 

força da solidariedade como recurso de lutas econômicas. Mas, a lógica 

predominante do capital, não deixa por menos, traz à tona o imediatismo tão comum 

na cultura da época contemporânea. Assim, às vezes, sem a devida ponderação, os 

defensores ou usuário da metodologia do associativismo ou da economia solidária, 

não percebem que esse processo não pode ocorrer da noite para o dia, sem um 

amadurecimento e aprofundamento coletivo. Frequentemente, não se dão conta do 

processo ideológico inerente à proposta, e se sustentam em uma visão puramente 

idealista. Acreditam de forma ingênua, como se fosse verdade infalível para 

superação das questões que são próprias do processo de acumulação do capital. 

 

Na realidade, numa perspectiva de totalidade social, a proposta da economia 

solidária vai contribuir muito mais para o capital que para a força de trabalho, na 

medida em que essa outra economia (a solidária) cria um processo de acomodação 

e alinhamento ao capital. Contudo, não se pode negar que são forças antagônicas 

que estão em jogo.    

 

Segundo os seus defensores, a proposta da economia solidária não nasceu da 

formulação teórica de intelectuais das universidades, mas da experiência de 

trabalhadores que ao longo da história, em diversos países, buscam alternativas 

frente à desigualdade e ao processo de marginalização, produzidos tanto pela 

competição como pelas relações de subordinação, característica do capitalismo.  
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Embora com forte inspiração ideológica na sua origem, grandes autores, entre eles, 

Owen na Inglaterra e outros socialistas utópicos como os franceses Charles Fourier 

e Saint-Simom, deram contribuições imprescindíveis ao seu desenvolvimento. Os 

relatos indicam, porém, que as raízes históricas da Economia Solidária estão nas 

lutas contínuas dos trabalhadores contra o sistema capitalista. 

 

O contexto histórico da Economia Solidária é muito semelhante ao surgimento do 

cooperativismo. Porém, deve-se ressaltar que aqui se tenta datar o conceito e não 

da prática. Somente no meado do século XX, experiências como a de Mondragon na 

Espanha, já apontavam para o que hoje se denomina Economia Solidária. É 

pertinente saber que o desenvolvimento do Complexo Cooperativo de Mondragón 

recebeu apoio do Governo, em suporte semelhante ao das empresas capitalistas de 

então. Não é sem razão que Singer (2002) afirma que a solidariedade só funciona se 

existirem mecanismos estatais de redistribuição solidária de renda. 

 

Algumas correntes, ao mesmo tempo em que acreditam que ela pode ser uma 

resposta ao processo de reestruturação do capitalismo, entendem que ela precisa 

de mais firmeza quanto a sua solidez, que, de certa forma, ainda é vista timidamente 

diante de tamanha envergadura, como uma nova forma de produção, baseada na 

autogestão e produção de bens que se torne capaz de satisfazer as necessidades 

populares. Portanto, a verdadeira definição da Economia Solidária ainda é motivo de 

muitos estudos, para diversos autores entre eles; Paul Singer (2002), Luiz Gaiger 

(1999), Marcos Arruda (1997).  

 

Torna-se pertinente abordar os princípios que possuem idealmente a Economia 

Solidária: Autogestão – o trabalhador dirige seu próprio negócio, isto é, autonomia 

diante de agentes externos; Cooperação – união dos trabalhadores em busca do 

mesmo objetivo, isto é, responsabilidades compartilhadas; Democracia - 

participação de todos nas decisões tomadas, como também sua transparência no 

exercício da direção; Solidariedade – preocupação com a organização de união, 

isto é, substituir o eu por nós, através da cooperação; Respeito à natureza - 

preocupação em preservar a natureza em virtude de garantir uma melhor qualidade 

de vida para a geração atual e a vindoura – desenvolvimento sustentável; 



52 

 

Valorização do ser humano - o humano mais importante que o lucro. Preocupação 

com a formação da consciência e uma educação integral (GAIGER, 2004). 

 

Segundo Gaiger (2004), a Economia Solidária apresenta-se como uma forma de 

reconciliação do trabalhador com seus meios de produção, fornecendo-lhe uma 

experiência profissional fundamentada na equidade e na dignidade, na qual ocorre 

um enriquecimento do ponto de vista cognitivo e humano. Singer por sua vez, 

fortalece também essa ideia de que a Economia Solidária está ligada na relação 

entre os meios de produção e o trabalhador, mas lembra que a empresa solidária é 

basicamente de trabalhadores, que são seus proprietários e por esse motivo, busca 

muito mais a quantidade e qualidade do trabalho, ao contrário da empresa 

convencional que tem o seu principal objetivo: o lucro exacerbado. 

 

Sendo assim, subtende-se que socialização voluntária dos meios de produção, 

objetiva tornar-se indissociável e indivisível os vínculos entre os trabalhadores e a 

cooperativa que traz nos empreendimentos, um círculo eficaz, tanto econômico 

como produtivo. Essa ideia é também comungada por outros autores: 

 

Em primeiro lugar, é importante entender que a criação de coletivos, sob 
forma de cooperativas ou de associações de economia solidária, é 
susceptível de engendrar uma forte eficácia econômica. Mobilizando 
sentimentos de lealdade, de solidariedade e de amizade, ela libera 
energias, permite ao coletivo beneficiar-se do trabalho gratuito dos seus 
membros e cria entre os mesmos o que Jacques T. Godbout denomina de 
sentimento de endividamento mútuo positivo (...) Mas, por outro ângulo, 
parece – e nisto reside o paradoxo central a assumir – que esta eficácia 
econômica na produção de riqueza para o mercado apenas se realiza 
enquanto sua obtenção estiver subordinada ao ideal de uma outra riqueza, 
propriamente humana e social – o amor da família, a amizade dos 
cooperados, o senso de justiça, a solidariedade diante do infortúnio, etc. – e 
enquanto ela levar a viver momentos de gratuidade e de dádiva que, 
apenas eles, dão sentido ao conjunto do processo (CAILLÉ, 2003, p. 235). 
 
 

É inegável que a as experiências de economia solidária enfrentam inúmeras 

dificuldades, entre outras, a empresa solidária se encontra em desvantagem, na 

maioria das vezes, por conta do atraso tecnológico e também pelo despreparo 

profissional que dificulta consequentemente a inovação. Até por que a maioria deles 

estava habituada ao trabalho braçal, sem qualificação, sem contar que vinha 

imbuída de uma cultura patronal onde eram impedidos de tomar decisões, mas 

apenas obedecer, de forma a reproduzir a cultura da dependência.  
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Para Paul Singer (2000), o aspecto militante que cerca essa economia é mais do 

que simplesmente político. Assim como sindicatos, movimentos populares e outras 

organizações democráticas ocupam espaço no interior de uma formação social 

complexa, convivendo com modos de produção pré-capitalistas, capitalistas e pós-

capitalistas. O autor ainda acrescenta que os empreendimentos solidários são 

autogestionários, o que significa que dirigirem seu próprio negócio e todas as 

decisões são tomadas em conjunto pelos membros ou por pessoas eleitas que os 

representam. A economia solidária é essencialmente associativa.  

 

Em outras pesquisas, Singer diz que a economia solidária: 

 
Constitui-se pelo conjunto de experiências coletivas de trabalho, produção, 
comercialização e crédito, organizadas por princípios solidários e que 
aparecem sob diversas formas: cooperativas e associações de produtores, 
empresas autogestionárias, bancos comunitários, clubes de troca, e 
diversas organizações populares urbanas e rurais (SINGER, 2000, p. 127). 
 
 

Alguns relatos na literatura acerca da economia solidária, como os de Gaiger (2002) 

e Singer (2002), salientam que a Economia Solidária ainda está em experimentos. 

Aqui no Brasil, temos três correntes definidas: a primeira é a corrente política 

reconhecida através de Carolina Andin e Genauto França. Já a segunda, é a 

econômica ideológica – principais seguidores – Paul Singer, Luíz Gaiger e Marcos 

Arruda. Por fim, temos a corrente sócio-cultural, com Euclides Mance e Susana 

Moura. 

 
 

Em suma, o discurso inerente à economia solidária expressa uma iniciativa de se 

viabilizar a comercialização dos produtos oriundos da microempresa e da agricultura 

familiar, através de construção de relações mais justas e solidárias entre os agentes 

do processo. As atuais políticas públicas estão direcionadas para o chamado 

“desenvolvimento sustentável” e contemplam a possibilidade da criação e 

implementação de formas de gerenciamento e inclusão de seus produtos no 

mercado. Diegues (1992) chama a atenção para a necessidade de pensar a 

sociedade não sob as perspectivas do desenvolvimento, mas de “sociedades 

sustentáveis”, em que se valorizem as tradições de cada comunidade, composição 

étnica, etc. Defende o respeito aos valores de cada comunidade possibilitando que 

possa definir os seus padrões de consumo e produção, cultura, história e ambiente. 
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No Brasil, a primeira iniciativa de economia solidária foi o cooperativismo, ainda com 

os jesuítas, no século XVII, quando se uniram num trabalho coletivo que tinha por 

finalidade persuadir os povos indígenas nas práticas do amor e auxílio mútuo 

(ATLAS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, 2005). Depois, no final do século XIX, até 

meados do século XX, a economia solidária, por meio do cooperativismo, passou por 

várias mudanças e enfrentou dificuldades, pois em muitos casos serviu como 

mecanismo para as empresas capitalistas se furtarem de seus encargos sociais e 

ainda lucrarem com os incentivos governamentais, de forma que poderíamos 

chamar de cooperativas de fachadas.   

 

A economia Solidária segundo Singer e Souza (2000) sinalizou o seu renascimento, 

no Brasil, com alguns focos espalhados na década de 1980, através das lutas 

desencadeadas por movimentos sociais que buscam solução para a crise do 

crescente desemprego, que foi tomando uma proporção significativa com a abertura 

do mercado interno às importações. Desta maneira, a partir da segunda metade da 

década de 1990, a economia solidária toma impulso crescente, como resposta a 

esses movimentos sociais de reivindicações, particularmente, Movimento dos sem 

Terra (MST).  

 

Em 1991, ganha apoio de assessores sindicais e operários, e logo empresas 

autogestionárias ancoradas neste princípio, fundam a ANTEAG – Associação 

Nacional de Trabalhadores em Empresas Autogestionárias e de participação 

acionária (SINGER 2002). A ANTEAG, em 1992, elenca alguns indicadores de 

autogestão como: Democratização; motivação dos trabalhadores; viabilidade; 

integração da empresa em redes de negócios; implantação de técnicas modernas e 

efetivas de gestão; parceria de trabalho com o sindicato dos trabalhadores que 

efetivam projetos autogestionários. 

 

O processo de articulação Nacional do Fórum da Economia Solidária Nacional foi 

originado no Fórum Social Mundial, em 2001 no Rio Grande do Sul, que resultou na 

criação da atual Secretaria Nacional de Economia Solidária – SENAES11 vinculada 

ao Ministério do Trabalho e Emprego, que objetiva difundir e consolidar a Economia 
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Solidária no Brasil, através de um conjunto de condições que se aproxima ao 

dinamismo das organizações. Portanto, para que essas condições fiquem mais 

resistentes, se faz necessário à implementação de mais políticas públicas 

direcionadas para o atendimento das questões fundamentais para o seu 

desenvolvimento, tais como: crédito, comercialização, capacitação e 

desenvolvimento tecnológico. Ao mesmo tempo, os Governos dessa última década, 

deram ênfase às iniciativas privadas em detrimento de políticas públicas, seguindo 

às determinações do receituário neoliberal. 

 

No Brasil a (CUT) Central Única dos trabalhadores, o tema Economia Solidária vem 

sendo discutido densamente desde o final de 1989, como também apoiando a 

pesquisa Nacional da rede Inter-universitária – UNITRABALHO, no sentido de 

investigar a respeito das tendências dessa economia. Também para identificar a 

forma que se apresentam no momento, e para os anos futuros, no que diz respeito 

às características desses empreendimentos, especialmente no que se refere ao seu 

fundamento solidário e a sua viabilidade. Tudo isso, contrapondo-se com um 

ambiente econômico, onde o mais importante é a competição e eliminação de 

concorrentes, segundo apresenta Singer (2000) em seus estudos. 

 

O certo é que há uma relação estreita, entre os princípios que regem a Economia 

Solidária e as classes trabalhadoras. Ao penetrar na essência desses 

empreendimentos solidários, exemplificado com as tragédias vividas pelos 

trabalhadores alienados do seu trabalho e dos seus meios de produção por 

imposição do capital, podem ser confiscados sob a incoerência entre o trabalho 

concreto12 e o trabalho abstrato13. No pensamento econômico solidário o trabalho 

concreto antecede o abstrato, portanto quem trabalha é quem detém os frutos do 

seu trabalho e do que produz, deixando assim a condição alienante da força de 

trabalho.  

 

                                                                                                                                                         
11

 Mais informações sobre o processo de constituição da SENAES em Oliveira (2003) e no site 
www.tem.gov.br/economia solidária/default.asp. 

12
 Trabalho abstrato – posta em equivalência de tais dispêndios como mercadorias que trocam.  

13
 Trabalho concreto – dispêndio humano criador de bens para a satisfação de necessidades e 

aspirações 
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Segundo os defensores da Economia Solidária, de certa forma, nos últimos anos do 

século XX, o movimento cooperativista agrícola no Brasil ganha novos contornos e 

se apresenta como uma forma de representação das forças sociais presentes no 

Brasil. No país, o Governo Federal Já acena com políticas públicas relacionadas ao 

apoio e fomento a empreendimentos solidários, entre eles, a criação do programa 

Primeiro Emprego14, que prevê a introdução de jovens no mercado de trabalho, 

através de empreendimentos solidários. 

 

Desta forma, existem diversos empreendimentos solidários no Brasil que pretendem 

dar uma resposta ao desemprego criado pela lógica do mercado, isto é, organização 

de pessoas que no plano econômico buscam interesses comuns, atenuando 

contradições entre o capital e o trabalho que ocorrem no compasso, na prática e no 

pensamento dos nossos dias (SINGER, 2002). 

 

Na realidade, os autores que pesquisam essa Economia Solidária no Brasil reforçam 

de certa maneira, que o movimento cooperativista agrícola, nos últimos anos do 

século XX, ganhou novos contornos e se apresenta com uma forma de 

representação das forças sociais no espaço brasileiro - o “novo Cooperativismo”. 

 

Foi com o Governo Fernando Henrique Cardoso que o cooperativismo teve grande 

incidência, por assumir e trilhar as diretrizes do Consenso de Washington. No final 

do Século XX, a classe trabalhadora no Brasil vive as consequências das crises do 

capital e busca como alternativa para sua reprodução, projetos cooperativistas. 

Trata-se, portanto, de uma certa democracia econômica com regras claras, cujo 

desenvolvimento depende da disciplina. Há na economia solidária, conforme a 

identificação de Nascimento (2004), um sentimento ideológico de auto-realização 

dos cooperados a partir da sensação de terem-se livrado do jugo do capital e da 

ditadura dos patrões. Podemos chamar de um sentimento ideológico, presente no 

contexto político e econômico. Daí, esse modelo de autogestão se caracterizar como 

“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” (NASCIMENTO, 2004, p. 43). 

                                                 
14

 Mais informações sobre o PPE, no site www.Tem.gov.br./primeiroemprego. 

http://www.tem.gov.br./primeiro
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Diferentemente, Gaiger (2005), por exemplo, não vê a cooperação com o mesmo 

entusiasmo, denominando a economia solidária, em sua análise apenas como o 

resultado de novas experiências populares de autogestão e cooperação econômica 

advindas da emergência de um novo modo de organização do trabalho e das 

atividades econômicas em geral. Embora este autor reconheça que a empresa 

fundada nas bases da economia solidária tem como missão, modificar o princípio e a 

finalidade da extração do trabalho excedente, com as seguintes características 

básicas: 

 
Funcionam com base na propriedade social dos meios de produção, 
vedando a apropriação individual desses meios ou sua alienação particular; 
o controle do empreendimento e o poder de decisão pertencem à sociedade 
de trabalhadores, em regime de paridade de direitos; a gestão do 
empreendimento está presa à comunidade de trabalho, que organiza o 
processo produtivo, opera as estratégias econômicas e dispõe sobre o 
destino do excedente produzido. Em suma, há uma unidade entre a posse e 
o uso dos meios de produção (GAIGER, 2005, p. 5)

15
. 

 
 

Essas bases são o equilíbrio vital da auto-sustentação dos pequenos, no sistema 

aberto, ou pelo menos se propõe a ser.  

 

Portanto, resume-se que o Neoliberalismo adotado no Brasil, revela o momento 

histórico o Governo se empenha no desmonte do Estado, reduzindo seu papel como 

regulador das relações estabelecidas entre capital e trabalho, furtando-se da sua 

responsabilidade de responder à questão social, embora proponha incentivar a 

“Sociedade Civil”, estimulando o envolvimento ao acesso do “desenvolvimento social 

sustentável16. Em todo caso, diferentes posições sobre o tema, uns mais críticos e 

outros apologistas, conforma o quadro teórico da “Economia Solidária”, desbordando 

nas diferentes configurações que se expressam no associativismo e cooperativismo, 

entre outros, assunto que será desenvolvido a seguir. 

 

 

 

 

                                                 
15

 GAIGER, Luiz. A economia solidária diante do modo de produção capitalista. Disponível em: 
www.ecosol.org.br. Acesso em: 20 de Janeiro de 2011. 
16

 Desenvolvimento social e sustentável é um conceito sistêmico que se traduz num modelo de 
desenvolvimento global que incorpora os aspectos de desenvolvimento ambiental.  

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Desenvolvimento_ambiental&action=edit&redlink=1
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2.2 O Associativismo: Mecanismo de auto-sustentação dos pequenos 

negócios 

 

A cada dia que vivo me convenço mais de que o 
desperdício da vida está no amor que não damos, 
nas forças que não usamos, na prudência egoísta 
que nada arrisca e que, esquivando-nos do 
sofrimento, perdemos também a felicidade. 

 

(Carlos Drumond de Andrade) 

 

O associativismo está presente há muito tempo nas comunidades. Um exemplo 

típico era a caça e coleta de alimentos feita em grupos para sobrevivência das tribos. 

Pode se dizer que assim começa o processo de endoculturação da vida coletiva, 

que foi dinamizando e evoluindo. A agricultura, por exemplo, surgiu da organização 

do trabalho para cultivar terra, e assim foi se desenvolvendo, objetivando alcançar 

resultados, através do trabalho em conjunto. 

 

Esse processo iniciado há tantos anos, está presente em boa parte da evolução da 

humanidade. Com o passar do tempo, fez-se necessário estabelecer normas para 

que as pessoas pudessem se sentir protegidas. A sociedade moderna é fruto desse 

processo. O associativismo é pois toda a ação ou iniciativa formal ou informal, onde 

pessoas, grupos ou entidades reúnem esforços, vontades e recursos, com a 

perspectiva de superar dificuldades, resolver problemas e gerar benefícios comuns 

(CÉSAR, 2000). 

 

Sustentada na ideia de que as sociedades não podem ser vistas apenas pelos seus 

valores materiais, mas, também sobre valores imaterial-éticos e morais. Nesse 

contexto, vem-se chamando a atenção de pesquisadores para o estudo, que tem 

como base o reconhecimento do direito de participar ativamente e intervenção dos 

diversos sujeitos que fazem parte do processo. Tais estudos viabilizam caminhos 

para estabelecer, através do conhecimento, novas dinâmicas comunitárias, pois 

acreditam que fortalecendo a coletividade local, torna-se possível a formação de 

uma “cidadania ativa”, conforme Pires (2006). 
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No Brasil, é tarefa difícil entender o associativismo, dada a sua diversificação e suas 

complexas práticas associativistas que passam pela simples formação de grupos, 

tais como, organização de moradores de bairros, hortas comunitárias, movimento 

dos afros-descentes, dos indígenas, dos sem terra, grupos econômicos organizados 

em associações e/ou cooperativas. 

 

O associativismo no meio rural brasileiro dos anos 80 passa a sofrer algumas 

modificações, através da ação do Estado na política deste setor. O período de 

Transição Democrática pós Ditadura Militar não atendeu o desenvolvimento da 

democracia, particularmente no meio rural. Ao privilegiar o “agrobusiness”, o acesso 

aos avanços tecnológicos ficou com os latifundiários e a questão agrária continuou 

sem propostas concretas. A abertura política cedeu espaço para as mobilizações da 

sociedade civil que cobra do Estado, como, por exemplo, o “Movimento das “Diretas-

Já”, as constantes greves em quase todos os setores, entre eles, a categoria dos 

trabalhadores rurais e pequenos produtores que também passam a se organizar e a 

requerer do Estado maior atuação, reclamando o direito de participar na formulação 

de políticas públicas que dizem respeito aos seus direitos. Costa (2011), nesta 

ordem, alfineta, dizendo que a participação é a maneira que o Governo recorre para 

legitimar-se, roubando da oposição suas melhores bandeiras. 

 

Retomando ao período de 1985, registramos a criação do programa voltados para o 

Nordeste, particularmente Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural – PAPP 

que tinha como finalidade desenvolver economicamente e socialmente a Região, 

objetivava estimular e induzir os pequenos produtores Rurais a se organizarem sob 

formas de associativas, visando aumentar seus níveis de produção, produtividade e 

renda (SALES, 1993). O PAPP além de não ter avançado como previsto na política 

para a cidadania, ainda serviu como amortecedor das mobilizações dos 

trabalhadores rurais (SALES, 1993). Ou seja, se configura como uma “dádiva” 

clientelística17. Percebe-se, que o Estado à medida que apóia projetos de 

modernização no setor primário, na maioria das vezes, corre o risco de manipular 

esses trabalhadores, intensificando os laços da política clientelística entre o poder 

local e as associações (BRASIL, março/93). 

                                                 
17

 A “dádiva clientelista”, expressão usada por Martins (2002), será tratado mais adiante.   
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Diante do quadro político dos anos noventa, uma nova situação se configurou meio 

rural. O Governo de FHC renova as orientações aos projetos de desenvolvimento 

rural e em Julho de 1996 dá uma nova roupagem ao de atendimento do trabalhador 

rural com o PRONAF – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar18, esse também tem como pré-condição de atendimento a formatação 

associativista.  

 

Para Oliveira (1990), a finalidade maior das associações é agenciar com o Governo, 

tornando um “Sistema paralelo” que tem mais força de coesão do que os próprios 

partidos políticos e a partir do qual as ações políticas são estruturadas. Para isso, é 

necessária uma participação ativa e igualitária dos associados na própria 

organização.  Nesse sentido, Frantz (2002, p. 29)19 lembra que “a via do 

associativismo, fomenta um debate permeado de pontos e contrapontos onde o 

diálogo abre caminho para a reconstrução, para o desenvolvimento”. Já na visão de 

Canterle (2004, p. 5)20, ”o Associativismo é uma questão primária para o potencial 

emancipatório e o desenvolvimento de qualquer comunidade ao articular o pontual 

com o abrangente”. Sendo assim, para o autor, o desenvolvimento precisa de uma 

organização da comunidade e aponta o associativismo como fundamental. 

 

É inegável a importância das associações dos pequenos produtores na prestação de 

serviços sociais e econômicos, porém, o que se observa na prática, é uma pequena 

representatividade dos trabalhadores envolvidos nos processos decisórios, o que 

abre espaço para uma centralização das decisões, na diretoria, fugindo assim ao 

objetivo da descentralização, democratização e, do próprio sentido do 

associativismo. Estudos e pesquisas fazem ver que o desenvolvimento tanto do 

PAPP como do PRONAF, até agora, tem sido palco da “dádiva clientelista”, ou seja, 

do favor e da troca. Portanto, as consideradas inovações apregoadas no governo 

FHC, não deixa de ser contraditória, porque ao mesmo tempo em que se reduz o 

Estado para o atendimento às demandas sociais, o capital restabelece ralações pré-

capitalistas de exploração e o Estado se desresponsabiliza da reprodução da maior 

                                                 
18

 Sobre o PRONAF ver portal.mda.gov.br/portal/saf/programas/pronaf 
19

 Disponível em: www.unijui.tche.br.  Acesso em dezembro de 2010. 
20

 Disponível em: www.unioeste.br. Acesso em dezembro de 2010. 

http://www.unijui.tche.br/
http://www.unioeste.br/
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parte da população, promovendo as agências de filantropia empresarial, com 

finalidades assistencialistas. 

 

A literatura hoje fala de associativismo convencional, no contexto da globalização, 

onde o grande número de pessoas desempregadas estimula as sociedades a se 

organizarem a procura de um novo paradigma que venha atender às suas 

necessidades. Dessa forma, ampliam-se as oportunidades de atividades laborativas, 

que além de contribuir para a reprodução social, revitaliza economicamente a 

localidade, podendo favorecer melhorias no “bem-estar” das comunidades 

(LABELLE, 1995) e (VACHON, 1993). 

 

Favreau (1994) fala a respeito de uma nova dinâmica associativa, onde as 

comunidades carentes tomam para si o poder, na busca de alternativas para 

sobrevivência. No Brasil, essas experiências populares se configuram como 

pequenas Associações Econômicas e Produtivas (AEP), como exemplo, as 

associações de pequenos agricultores, como cajucultores, pescadores, entre outros. 

Destacamos aqui, que Fravrel afirma não haver como, separar associativismo de 

cooperativismo, pois necessariamente uma cooperativa nasce de uma associação 

de pessoas. Nesse sentido, encontramos em Limberg (1985) o seguinte 

esclarecimento: concebe-se a cooperativa, como associação e como empresa, com 

base na cooperação. Associação, porque constitui a reunião de pessoas que 

trabalham juntas livremente e com o mesmo objetivo. Empresa, porque representa a 

conjugação dos fatores de produção; trabalho, capital, administração, tecnologia e 

natureza [...]. Para a autora, destacam-se as duas dimensões: econômica e social 

que caracterizam a cooperativa. 

 

Como pode ser visto, há um relativo consenso entre os autores acima citados, 

embora, uns destaquem a forma, ou seja, a estrutura, enquanto outros, o conteúdo. 

Contudo, todos eles concordam que o associativismo se constitui um ganho para o 

coletivo alcançado.    

 

Segundo Kurz (1997) existe um sonho típico da sociedade contemporânea: o sonho 

da emancipação social, porém, a modernização se encarregou de destruir todas as 

relações, em particular da economia agrária, como a livre produção de mercadorias, 
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que modificou todas as relações sociais em relações monetárias. Em razão disso, 

um contingente cada vez maior de pessoas, levanta-se para propor novas formas de 

reprodução social, para além do Estado e do Mercado. Adverte o autor, chamando 

atenção para os últimos 20 anos, que vem apresentando crescimento de um Espaço 

difuso entre o Estado e o mercado, conhecido como terceiro setor, que é composto 

da união de agrupamentos voluntários, que em sua maioria valoriza a administração 

autônoma. Porém, o autor questiona a condição do “terceiro setor” tornar-se um 

novo paradigma de reprodução social. Para que isso se concretize, não poderia ficar 

à mercê de medidas paliativas, como curativos leves nos ferimentos abertos pela 

”mão invisível” do mercado globalizante. Os próprios integrantes deste setor, até 

hoje, não se vêem autônomos e inovadores como uma força histórica, nem mesmo 

se tornaram protagonistas do processo. 

 

Para Rifkin (1995), ao contrário, ele, espera que o setor gere “empregos 

remunerados”, dentro do próprio setor cooperativo. Identifica no terceiro setor, ou 

economia social, um fortalecimento que poderá possibilitar um maior atendimento 

das demandas pessoais e sociais. Para o referido autor, não há mais lugar para uma 

administração por decretos, nem pelo mercado. 

 

Pires (2006) se fundamenta na valorização das dimensões não materiais da vida 

social. A autora menciona que essa valorização, seja a partir do conceito de dom ou 

de dádiva, seja pela economia social ou terceiro setor, são ocasionados pelas 

consequências dominadoras do modelo econômico atual. A dádiva21 compreende 

que a sociedade vai além da lógica do mercado ou Estado. O tecido social se traduz, 

também por valores imateriais como: bondade, doação, solidariedade. Esses valores 

serão compreendidos através de uma ótica do “paradigma do dom”. Daí o motivo de 

pesquisadores inspirados pelo M.A.U.S.S22 persistirem na ideia de que o social não 

se resume apenas ao estatal, nem ao mercantil na obrigação clara no dar, receber e 

retribuir, expresso não somente nas sociedades passadas, mas também nas 

sociedades contemporânea (MARTINS, 2002). 

                                                 
21

 A dádiva, ainda que presente em todos os tempos, ganhou consistência no discurso sociológico a partir do 
Essai sur Le dom: forme ET raison de l’échange dans societes arccháiques de Marcel Mauss (1923-1924, onde 
foi exaltada a tripla obrigação de dar, receber, retribuir (CAILLÉ, 2002). 

22
 Escola Francesa M.A.U.S.S ( Movimento anti-Utilitarista nas Ciências Sociais), inspirada em Marcel MAUSS. 
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Os autores que se preocupam em divulgar esta nova ética social, dão ênfase na 

reintegração dos laços sociais e defendem a “humanização” do capitalismo com a 

ampliação da democracia. Certamente essa posição é contrária a lógica da teoria 

crítica. Nessa formulação, há uma clara defesa idealista, como se o capitalismo 

pudesse ser humanizado. Mas o que se entende por humanização? Em que país o 

capital se volta para as necessidades humanas, se não para criar as necessidades 

de consumo? Marx (2008), quando debatia com Proudhon sobre as cooperativas, 

demonstrou plenamente que o cooperativismo não liberta o homem do domínio do 

capital. Nem tão pouco tira o trabalhador de sua condição de miséria. Pelo contrário, 

ele afirma em O Capital, que o mesmo processo que gera a riqueza, gera também a 

pobreza. É como mencionamos anteriormente: ”é certo, que o trabalho produz 

maravilhas para os ricos, mas ele produz miséria ao operário. Ele produz palácios, 

mas palhoças para os operários” (MARX, 1980, p. 749). Anteriormente, na Miséria 

da Filosofia, ele criticava o Sr. Proudhon, dizendo que ele queria transformar os 

trabalhadores em capitalistas, tentando tornar o capitalismo dócio.  

 

Um dos aspectos que é bastante relevante quando se trata de associativismo é a 

questão da solidariedade. Muitos autores que estudam o assunto e apontam para 

este aspecto. Numa frase conhecida de Frei Beto et al. (1984), “Hoje se enche a 

boca para falar de livre mercado e competitividade, e se esvazia o coração de 

solidariedade”.  

 

A solidariedade é um assunto que foi retomado nas últimas décadas por vários 

autores preocupados com a crise que assola a sociedade do trabalho e as suas 

consequências. Certamente, não está se falando da solidariedade como sinônimo de 

compaixão, mas da solidariedade que sempre esteve presente, desde os primórdios 

da organização humana, em toda formação social, processo pelo qual os homens se 

reconhecem membros da mesma sociedade. Nessa mesma direção de análise, 

Morin (2000, p. 85-93) chama atenção para o fato de que “o mundo não apenas está 

em crise, mas em agonia – onde forças de vida e de morte se encontram (...) a 

consciência de ser solidário com a vida e morte une, a partir de agora, os humanos 

uns aos outros”.  

Sendo assim, entendemos o valor da solidariedade como uma perspectiva de unir os 

homens. Historicamente, o movimento socialista sempre teve como bandeira, a 
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solidariedade, a unidade e a constituição de um pensamento coletivo. Mas 

predominava o fundamento da libertação do processo em que o homem explora o 

próprio homem. Que pacto social poderia restaurar o processo de exploração 

capitalista? Segundo Marx, a contradição capitalista não se supera no seu próprio 

interior. Porém, como ser histórico, o homem tem potencialidade de construir meios 

de superação. O que significa dizer que através da construção de um projeto social 

coletivo, da recriação conjunta de regras de convivência, pode-se traçar saídas e 

perspectivas que vão além do pacto social. Hoje, na proposta de pacto social, está 

presente, entre outras coisas, a preocupação com a sustentabilidade ambiental, que 

não pode ser mais pensada isoladamente, mas precisam ser criadas pelo conjunto 

da humanidade. 

 

O tema solidariedade vai além da noção de reciprocidade e fonte de sociabilidade, 

mas também de dívida em relação às sociedades passadas e responsabilidade em 

relação às futuras gerações. 

 

Algumas correntes de pensamento defendem que a saída para a atual crise na 

sociedade do trabalho vai depender do desenvolvimento da ”economia solidária” ou 

do “terceiro setor. O termo “Economia Social’, ou “Economia Solidária” ou terceiro 

setor, está associado a um setor que difere tanto do Governo-guiado por normas 

impessoais – com do mercado – guiado pela busca desenfreada do lucro – 

emergindo como uma terceira força que se pauta na participação e democracia dos 

seus membros, capaz, portanto, de contrabalancear as forças do mercado e do 

Governo. Quaisquer que sejam o termo, todos eles se referem a entidades de 

natureza não-governamental e não-lucrativa voltada para o atendimento público 

(PIRES, 2006, p. 48). O que a autora não registrou foi o aspecto ideológico, presente 

na formulação do chamado terceiro setor. A própria Economia Solidária surge em 

um momento histórico quando o então presidente da Republica FHC imprime no 

país, a direção política neoliberal, quando propôs a redução do Estado para atender 

a questão social, enfatizando a solidariedade da sociedade civil. Assim ele (dês) 

responsabilizava o Estado.    

 

Martins (2002) adverte que a dádiva e a ampliação democrática nem sempre 

acontecem. Sendo assim, observa que a dádiva pode se tornar, algumas vezes, em 
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práticas clientelísticas. Não são raros os exemplos históricos em que a prática 

clientelista ganha força. O próprio Programa Comunidade Solidária23 dos anos 

noventa, exemplifica plenamente o caráter clientelista assumido. No período, 

municípios eram escolhidos para serem beneficiados, predominando a escolha 

política dos aliados do Governo federal.  

 

Castells (1999) afirma que as empresas mudaram seu modelo organizacional para 

se adaptarem às novas condições de mercado, introduzidas pelas rápidas mudanças 

que ocorriam tanto nos processos de organização produtiva, como na adoção de 

novas tecnológicas. O autor observa como principal mudança a “mudança de 

burocracia vertical para a empresa horizontal” (CASTELLS, 1999), estimulando a 

formação de alianças estratégicas e organização em rede. Nesse contexto, é que 

surge a proposta da Empresa Cidadã, como desdobramento do “terceiro setor”, 

fortalecendo a direção política desenhada pela ideologia neoliberal. Assim, a 

sociedade civil, passa a assumir a responsabilidade social do Estado que se reduz 

no atendimento às demandas da questão social.   

 

Para outros autores, as organizações em rede ganham maior potencialidade e pode 

cobrir diversas áreas de atividades, ancoradas em uma densa rede de relação com 

outras empresas. Nesse ecossistema, a colaboração é tão importante quanto a 

competição. Na verdade, as empresas podem competir e colaborar ao mesmo 

tempo, dependendo da localização e da questão em pauta como assevera Daft 

(2002). Já para Porter (1999, p. 102), a concorrência atualmente é muito mais 

dinâmica: “A concorrência moderna depende da produtividade, não do acesso a 

insumos ou da economia de escala de empreendimentos isolados”. Por essa 

afirmação, evidenciamos de forma mais clara a correlação existente entre a “dádiva” 

e o mercado. Ou seja, o atendimento solidário passa a ser uma das estratégias para 

a reprodução do capital para se sustentar no mercado.  

 

No conjunto dessas afirmações e leituras sobre associativismo, podemos identificar 

posições as mais diversas. Há defesas das ações associativistas e solidárias tanto 

                                                 
23

Comunidade Solidária foi um programa do governo federal brasileiro, criado em 1995 pelo então 
presidente Fernando Henrique Cardoso, que assinou o Decreto n. 1.366, de 12 de janeiro de 1995. 
Encerrado em dezembro de 2002, substituído por outro programa (http://pt.wikipedia.org). 
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por parte dos neoliberais, como por aqueles que se posicionam como contestadores 

do capitalismo. Contudo, destacamos que a força ideológica do neoliberalismo 

aponta para questões fundamentais (como solidariedade, cooperação, entre outros) 

que são essenciais ao convívio do ser social, porém, mascara com sua retórica o 

fundamento de tais valores. Na interpretação Montaño (2003) as propostas de 

solidariedade são funcionais ao projeto neoliberal, principalmente por implicarem no 

processo de desresponsabilização do Estado nas respostas às demandas sociais. 

Portanto, o apelo ao voluntariado e à filantropia é revestida de uma imagem 

nitidamente empresarial. É a própria coisificação da questão social. 

 

Na conjuntura do período, intelectuais de renome, passam a assumir um papel de 

direção social, assumindo movimentos propositivos, fundamentados no envolvimento 

da base social. Surgem ações que têm procurado ultrapassar a dimensão 

filantrópica e assistencial, como exemplo, a campanha que teve como líder o 

sociólogo Betinho em 1992, “Ação da Cidadania Contra a Miséria e pela vida“ 

(ACCMV), que tem como prioridade a geração de trabalho, e envolvimento da 

sociedade civil. Desta forma cria um espaço político com a realização de campanhas 

que conta com inúmeras parcerias para o desencadeamento das ações. Na 

concepção de Souza (1993) é essencial colocar o desenvolvimento humano acima 

de qualquer outro e principalmente do econômico, até porque, segundo o autor, todo 

econômico é social, mas nem todo social deverá ser econômico, sendo assim, 

entende-se que o primeiro é determinante e o segundo é resultado. Neste caminho 

lógico, o autor enfatiza a necessidade do desenvolvimento humano como alvo 

primordial a ser alcançado, a exemplo do associativismo, por ser o homem o centro 

de todo o desenvolvimento social. É ele quem procura meios para trilhar e chegar a 

melhores condições de vida, sendo esta a precondição para a emergência da 

sustentabilidade do homem e do meio ambiente em que vive.  

 

O desenvolvimento local, conceituado por Zapata (2001), se sustenta no 

pensamento de que as localidades e territórios dispõem de diversos recursos, entre 

eles o econômico, humanos, institucionais, ambientais e culturais. Segundo Buarque 

(2002), a importância do desenvolvimento local no associativismo é porque ele vê 

nele um processo endógeno que acontece em pequenas comunidades, tornando um 

mecanismo eficaz no dinamismo econômico. Consegue assim, explorar as suas 
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potencialidades específicas. Mas ele alerta que isso não acontece se não for um 

processo sólido e sustentável, viabilizando as oportunidades sociais, aumentando a 

renda e, consequentemente, a economia local, sem esquecer-se da conservação 

dos recursos naturais. 

 

Concordamos com Buarque que o associativismo, mesmo consistente e mais 

maduro, ainda tem muito que avançar na sua articulação local para que haja 

possibilidade de reduzir o fosso da desigualdade social e econômica que predomina 

no capitalismo brasileiro. Para Offe (1989), o pressuposto desta análise tem como 

fundamento a diversificação do associativismo, e que em suas diferentes 

configurações sejam fortalecidos, tornando-se possível se tecer um novo tecido 

social suficiente para resistir aos embates de um modelo concentrador. A literatura 

reconhece os limites dos empreendimentos solidários, que ainda não alcançaram os 

resultados esperados no combate às desigualdades inerentes ao modo de produção 

capitalista, provocadas pelo processo de acumulação. 

 

Nesse contexto, quando surgem novos fenômenos em relação ao associativismo e 

cooperativismo, a atenção dos pesquisadores e mesmo dos governantes e, também, 

de pessoas que buscam melhores condições de vida, se agregam no objetivo de 

lutar para preservar o equilíbrio ecológico do nosso planeta: trata-se do crescimento 

de práticas sociais que tem como suposto o chamado Desenvolvimento Sustentável, 

que vem se efetivando de forma geral no Brasil e no mundo.  

 

Finalmente, colocamos aqui em evidência alguns dos mecanismos do associativismo 

que pressupõem a auto-sustentação e fortalece o pequeno negócio. Lembramos que 

no associativismo está contido o cooperativismo. Não obstante, nos deteremos a 

seguir na questão eixo desse estudo: o processo cooperativista em Picos. 
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2.3 Cooperativismo no Brasil e no Piauí 

 

A expressão “cooperativismo” vem da palavra “cooperação”, originado do latim 

“cooperari”, que significa “operar conjuntamente” (ANDRIGHI, 2003). As ações 

cooperativistas de modo geral datam de muitos séculos, conforme se deduz, 

inclusive, dos textos bíblicos, nos quais Jesus e seus seguidores praticavam o 

cooperativismo como filosofia de vida, pregando o bem comum acima de qualquer 

outro valor. 

 

Ainda, na época dos povos germânicos, a sua vida agrária, era desenvolvida sobre 

bases cooperativistas, sendo assim, não se trata de uma prática inovadora. O 

contexto do surgimento oficial se deu quando, a semente do cooperativismo foi 

lançada em Rochdale, na Inglaterra, na época da Revolução Industrial século XVIII. 

Um grupo de 28 tecelões entrou com uma libra e, em um ano, o capital da 

organização chegou a 180 libras, de forma que, em uma década, a cooperativa já 

demonstrava sucesso, pois contava com 1400 associados. A título de informação, 

registramos aqui o exemplo histórico que motivou a criação de novas cooperativas, 

conforme indica Santos (2000). Primeiro apareceu como doutrina econômica, 

criando uma associação que mais tarde, seria chamada de cooperativa. Sua 

constituição, em 1844, é estigmatizada pelo contexto da exploração do trabalho, 

salários muito baixos, desemprego e fome. 

 

O cooperativismo nasceu e espalhou primeiro pelo continente Europeu, 

precisamente onde se expandia o capitalismo. Posteriormente pelo resto dos 

continentes conforme afirma Singer (2000). A primeira preocupação desses 

trabalhadores foi se unirem em conjunto para comprar itens de primeira 

necessidade. Chamava-se “Sociedades dos Probos Pioneiros de Rochdale” e já com 

princípios definidos. Tratava-se de uma cooperativa de consumo. Assim, a criação 

de novas cooperativas visava amenizar os traumas econômicos e sociais advindos 

da Revolução Industrial Inglesa, através de suas mudanças e transformações. 

 



69 

 

A Revolução, na sua primeira fase, lançou as bases materiais do modo de produção 

capitalista, acelerando desta forma o seu processo de acumulação e reprodução, 

tornando-se cada vez pior a exploração dos trabalhadores. Sem contar que o 

processo industrial, através da novidade do assalariamento, não deixava de ser uma 

forma que encantava e atraía os trabalhadores e artesão que migravam do campo 

para a cidade o (êxodo rural), na esperança de uma vida em que tivessem mais 

oportunidades. Na maioria das vezes, esse pleito era ilusória, pois o processo ia 

mostrando, que cada vez mais se distanciava a concretização dos sonhos desses 

trabalhadores, um vez que as indústrias não tinha como absorver o excesso da força 

de trabalho, que logo se tornava, o que Marx chamou de exército industrial de 

reserva. O excedente de força de trabalho, funcional a acumulação do capital, 

passa a ser desqualificado para o trabalho fabril, resultando, na exploração abusiva 

e desumana do trabalhador. Este, com jornada de trabalho de mais de 16 horas, e o 

pior, com salários indignos, que não garantia se quer, a sua reprodução social que 

inclui não só a sua subsistência, mas da sua família. Sem alternativa, mulheres e 

crianças ingressavam no mercado de trabalho, em condições mais duras e 

desumanas que dos próprios homens. Revoltados com a forma de tratamento que 

recebiam começavam a se organizar em movimentos de resistência à exploração, 

buscando a criação de um novo modelo de trabalho e produção, baseado na ajuda e 

cooperação mútuas. 

 

Essas ocorrências integram o nascedouro do cooperativismo, e a partir daí as 

cooperativas foram se espalhando pelo mundo todo, difundido nos mais diversos 

setores da economia. Preservados os valores e princípios cooperativistas, com 

insignificantes alterações ao longo de sua história. As regras pioneiras desde a 

organização até o funcionamento das cooperativas passaram a integrar além do 

modelo cooperativista adotado, as suas bases filosóficas.   

 

O cooperativismo na Inglaterra, onde surgiu, teve mudança significativa, embora não 

tenha alcançado o patamar de desenvolvimento do capitalismo. Na América Latina o 

cooperativismo foi confundido com suas crises econômicas e políticas mediante a 

depressão econômica mundial (1927-1932). No Brasil, o modelo adotado desse 

movimento – ao contrário da Europa, onde o cooperativismo surgiu como forma de 

organização proletária –, foi imposto de forma vertical, atendendo as necessidades 
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das elites econômicas e políticas, portanto foi mais vista como uma política de 

controle social de que um movimento social de conquista (RIOS, 2007). Partindo 

dessa inferência, Develtere (1998), justifica o motivo das “grandes esperanças e 

lamentáveis fracassos” que essas experiências trouxeram. 

 

É oportuno destacar que Marx (2008), em seu livro A miséria da Filosofia, não se 

mostrava otimista quanto à proposta de encontrar nas cooperativas a saída para 

crise instaurada pelo capitalismo, pelo contrário, em sua visão a tal proposta vinha 

fortalecer mais o Capital, contrariando o pensamento de Proudhon, em defesa do 

cooperativismo, a quem Marx se referia pequeno – Burguês. Marx explica que o 

cooperativismo pode ligar cada vez mais os trabalhadores ao seu meio de produção, 

exemplificando com o caracol à sua concha, e assim ele expressa: em geral, o 

trabalhador e seus meios de produção permaneciam indissoluvelmente unidos, 

“como o caracol e sua concha, assim faltava a base principal da manufatura, a 

separação do trabalhador dos seus meios de produção e a conservação destes 

meios em capital” (MARX, 2008, p. 414). 

 

Nesta direção os marxistas da época posterior a Marx, entre eles, Rosa Luxemburg 

(1899), enfatizavam que as cooperativas não passavam de meras técnicas 

organizativas, insuficientes para romper com o sistema capitalista, não libertando o 

trabalhador da subordinação do capital por desempenharem apenas papel de 

complementação às atividades econômica. Nesse sentido, observamos que o 

cooperativismo tende a ser um forte apelo entre os trabalhadores, mesmo assim, as 

experiências cooperativistas muitas vezes demonstraram ser limitadas e nunca se 

colocaram como uma alternativa real ao modo de produção capitalista. Pelo 

contrário, desde as primeiras experiências houve sempre uma articulação com o 

modo predominante de produção capitalista.  

 

As contraposições em relação ao cooperativismo, não ficaram só na época do 

debate Marx e Prudon, mas foram retomadas no final do século XIX no conhecido 

“Debate bernsteiniano” que traz a tona o tema Reforma ou Revolução24. 

                                                 
24

 Sobre o assunto, ver Facão de Oliveira, 2001. 
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Segundo Bernstein, em seu Texto Socialismo Evolucionário (1966) defende 

veementemente as cooperativas de consumo, como forma de superar a exploração 

capitalista.  Contudo, tratando das cooperativas de produção ele se coloca contrário, 

rejeitando a ideia de autogestão. Assim ele justificava: 

 
A república na oficina torna-se um problema mais difícil na medida em que o 
empreendimento se torna maior e mais complexo. Para fins excepcionais, 
pode dar resposta a homens que pretendem nomear os seus chefes 
imediatos e ter o direito de os remover. Mas, para as tarefas que a gerência 
de uma grande fábrica comporta, onde, dia a dia, hora a hora, têm de ser 
tomada decisões que sempre geram uma oportunidade de atrito, é 
simplesmente impossível que o que dirige seja um subordinado daqueles a 
quem dirige, e que esteja dependente, para a sua posição, do favor ou do 
mau humor daqueles (BERNSTEIN, 1966, p. 103). 
 
 

Mas, a maior contestação a posição de Bernstein ocorreu quando Rosa Luxemburg 

chega à Alemanha para participar do Partido Socialista Alemão. Na época, seu 

opositor, estava defendendo reforma e de certa forma se opondo à revolução. 

Quanto ao cooperativismo de consumo de Bernstein, ela se contrapunha, o 

acusando de estar fazendo uma defesa à adaptação ao capitalismo.   

 

Certos ou não, os argumentos de Rosa Luxemburg sempre são retomados gerando 

polêmicas, quando o assunto é cooperativismo como expressão da economia 

Solidária. Até porque na prática, observamos que muitas das cooperativas 

autogestionárias adotam a gestão capitalista com solidarismo disfarçado.  

 

Atualmente, autores que defendem o cooperativismo, o compreende como um 

sistema de organização sócio-econômico que traz em sua essência renovação no 

que se refere a produção e consumo, contrastando com a economia clássica que 

tem como objetivo principal o lucro e a livre concorrência. Segundo Santos (2000), o 

cooperativismo de acordo com seus princípios convergem indivíduos com diversos 

interesses sociais em um único pensamento. Busca melhores condições econômicas 

e sociais, eliminando preconceito de qualquer natureza, procurando solidarizar as 

conquistas dos interesses coletivos, onde as sobras deverão ser repartidas 

proporcionalmente aos seus associados. Esse é, pois, o ideário cooperativista, que 

tem como valor fundamental a solidariedade. Na prática é mais difícil de se perceber 
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tais princípios, conforme demonstramos com os dados da pesquisa de campo do 

nosso estudo25.   

 

A aliança Cooperativa Internacional (ACI), conceitua as cooperativas como uma 

associação autônoma de pessoas que se une, voluntariamente, para satisfazer 

aspirações e necessidades econômicas, sociais e culturais comuns, por meio de 

uma empresa de propriedade coletiva e democraticamente gerida. 

 

A Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) define a cooperativa como uma 

sociedade de pessoas, de natureza civil, unidas pela cooperação e ajuda mútua, 

gerida de forma democrática e participativa, com objetivos sociais e econômicos, 

comuns e cujos aspectos legais e doutrinários são distintos de outras sociedades 

(SOUZA, 1993). 

 

Segundo Santos (2000, p.21) o conceito de cooperativismo é: 

 
É a união de pessoas voltadas para um objetivo comum, sem visar lucro. O 
cooperativismo, como seu próprio nome diz, tem como sua maior finalidade, 
libertar o homem do seu individualismo e ignorância através da cooperação 
entre os seus associados, satisfazendo assim as suas necessidades. 
Defende a reforma pacífica e gradual da coletividade e a solução dos 
problemas comuns através da união, auxílio mútuo e integração entre as 
pessoas. Busca a correção de desníveis e injustiças sociais com a 
repartição equitativa e harmoniosa de bens e valores. 
 
 

Singer 2002 relata que o movimento cooperativista no Brasil chegou através dos 

imigrantes europeus, no início do século XX. Primeiramente, tomou a forma de 

cooperativa de consumo na cidade e, de cooperativa agropecuária no campo. Já 

para Pinho (1982) no Brasil o cooperativismo foi estigmatizado por duas tendências: 

a influência do pensamento Rochdleano, que perdurou aproximadamente 80 anos; e 

a partir da década de 70, na tentativa de combinar a promoção da atividade humana 

solidária com a racionalidade empresarial, deixando de ser idealista para firmar a 

economia de mercado como cooperativa empresa. 

 

Porém, outros consideram o início do movimento cooperativista no Brasil, com a 

chegada do médico francês Jean Maurice Faivre, que fundou a colônia Teresa 

                                                 
25

 Trataremos do assunto do terceiro capítulo. 
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Cristina, com inspirações nos ideais humanísticos, junto com outros colonos 

europeus no Paraná. Vale lembrar que a colônia apesar de funcionar em 

consonância com os ideais cooperativistas, ainda não era uma cooperativa e sim 

uma organização comunitária, porém, não deixou de servir como base para as 

experiências futuras.  As organizações comunitárias passavam a ganhar espaço no 

território brasileiro, principalmente na região Sul, motivados por migrantes alemães e 

italianos que transplantavam as experiências que traziam de seus países. 

 

Um dos fatores que impulsiona a investigação científica sobre cooperativismo recai 

não somente sobre a importância de sua possível utilidade enquanto esforço teórico, 

que contribui para repensar novas formas de experiências coletivas, mas também, 

discussões econômicas, sociais e políticas de milhões de trabalhadores urbanos e 

rurais no Brasil e no mundo. Esta é uma visão de ordem prática e que tem 

estimulado diversos autores como Singer (1998); Gaiger (1999); Guimarães (1990); 

Eid (2000), entre outros. 

 

Os autores acima citados são justamente os que fazem parte dessa ideologia. 

Sustentam a teoria da necessidade de participação nas assembléias democráticas 

das cooperativas, até porque no cooperativismo cada sócio representa um voto. 

Conjecturam a construção da autogestão em antagonismo à hétero gestão. Para 

alguns, autogestão tem sentido de união, ligação entre o ato de compor e executar o 

trabalho, sendo assim, o cooperativismo e o associativismo possuem o talento de 

cumprir o papel de se auto gerir, diminuir o lucro, principal arma numa sociedade 

regida pelo capital, que é a força de trabalho. Vale lembrar que as cooperativas 

ainda lutam em sua maioria para sobreviver no mercado. 

 

A primeira cooperativa oficial no Brasil nasceu na cidade de Limeira, em São Paulo 

em 1891, quatro anos depois, nascia a primeira cooperativa de consumo de 

Camaragibe no estado de Pernambuco, no ano de 1895. A mais antiga cooperativa, 

ainda em atividade no Brasil, encontra-se em Nova Petrópolis/RS, fundada em 1902 

por imigrantes de origem alemã, apoiados pelo Jesuíta Theodor Ambsdat. E assim, 

as cooperativas aos poucos ganham espaço, particularmente no Brasil, desde a 

década de 1930. O cooperativismo construiu-se em um importante instrumento de 

política agrícola. Contudo, Pinho (1982) afirma que a literatura responsabiliza a 
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prosperidade da prática cooperativa brasileira a partir de 1932, fomentada por dois 

pontos: o estímulo do poder público ao cooperativismo, identificando o como 

instrumento de reestruturação das atividades agrícolas; promulgação da lei básica 

do cooperativismo brasileiro, de 1932, distinguindo-se através das especificidades 

daquele movimento, diante de outras formas de associação.  Dessa forma, as 

cooperativas aos poucos vão ganhado espaço, nas décadas de 50 e 60, cresceram 

mais em função da política voltada para o setor agrícola, com a chamada 

“modernização da agricultura”. O forte estímulo estatal transformou o sistema 

cooperativista em um dos principais indutores do desenvolvimento rural, segundo 

Duarte (2002). Portanto, concordamos com o pensamento luxemburguiano, quando 

via que o cooperativismo de certa forma não refletia mudanças no modo de 

produção ao mesmo tempo que expropria o homem e o faz presa fácil do capital. 

Sendo assim, entende-se que as cooperativas agrícolas foram úteis ao capital, na 

sua forma veraz de ampliação e penetração no campo.  

 

No período entre os anos 60 e 90, o cooperativismo brasileiro enfrentou muitos 

obstáculos, pois em muitos casos, foi utilizado pelas empresas capitalistas para: 

burlar os princípios trabalhistas, leis e benefícios; utilização de mão-de-obra de 

forma irregular; sonegar impostos entre outras irregularidades (SINGER, 1998). 

Tudo isso levou a denegrir a imagem do cooperativismo, resultando em banalização 

do conceito e da prática e, provocando consequências desastrosas como: o 

crescimento das críticas e da anti-propaganda, sem contar com o surgimento de 

inúmeras cooperativas de fachadas, ou seja, fraudulentas (OCB, 1996). Nos últimos 

anos, ao que parece, as cooperativas vêm reagindo, baseado no volume de 

produtos gerados para exportação, mostrando então que o cooperativismo com seus 

erros e acertos, não deixa de ser uma realidade presente em nossa sociedade. Foi 

no calor das lutas dos trabalhadores do ABC Paulista, através da organização 

sindical, em 1999, que desabrochou outras associações, entre elas, ganhou 

destaque a União e Solidariedade das Cooperativas do Estado de São Paulo 

(UNISOL), congregando, até 2003, 11 cooperativas industriais responsáveis por 

cerca de 600 postos de trabalho. 

 

A regulamentação das cooperativas no Brasil foi instituída em 16 de dezembro de 

1971, exige um número mínimo de vinte sócios e é representado, formalmente, pela 
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Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) em nível nacional e da 

Organização Estadual de Cooperativas (OCE), em nível de cada Unidade da 

Federação, por o decreto da lei nº 5.764. Está estruturada em 117 artigos contidos 

em seus dezoitos capítulos. Entre os artigos destacamos o artigo IV, por tratar-se de 

sua definição: 

 

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 limitado de associados, salvo, salvo 
impossibilidade técnica de prestação de serviços; 
II – Variabilidade do capital social representado por quotas-partes; 
III – limitação de 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 – inacessibilidade 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 exercem atividade de 
crédito, optar pelo critério da proporcionalidade; 
VI – quórum para o funcionamento e deliberação da assembléia 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 
assembléia; 
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). 

 

A Constituição Federal de 1988 resguarda os direitos e garantias fundamentais que, 

na consideração de Canotilho (1993)26, cumpre: 

 
A função de direitos de defesa dos cidadãos sob uma dupla perspectiva: (1) 
constituem, num plano jurídico-objetivo, normas de competência negativa 
para os poderes públicos, proibindo fundamentalmente as ingerências 
destes na esfera jurídica individual; (2) implicam num plano jurídico-
subjetivo, o poder de exercer positivamente direitos fundamentais (liberdade 
positiva) e de exigir omissões dos poderes públicos. De forma a evitar 
agressões lesivas por parte dos mesmos (liberdade negativa). 
Permaneceram pó meio da Constituição federal, princípios e normas que 
dão suporte ao cooperativismo conhecendo novamente como forma 
societária especial, com princípios específicos, merecedores de incentivo e 
de adequado tratamento tributário, dando notoriedade entre outros o 
preceito fundamental consagrado no art. 5º, XVIII, que trata do estímulo à 

                                                 
26

 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional. Coimbra: Almedina, 1993, p. 541. 
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criação de cooperativas, na forma de lei, independentemente de 
autorização, vedada a interferência estatal em seu funcionamento

27
. 

No artigo 79 do capítulo XII trata da definição dos atos cooperativos 
como:os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e 
aqueles e pelas cooperativas entre si quando associados, para a 

consecução dos objetivos sociais
28. 

 
 

A lei que regulamentou o cooperativismo de 1971, como a criação da OCB em 1969 

instituída na época da Ditadura Militar, que embora, tenham permitido maior 

definição das especificidades das cooperativas do Brasil, representam grande 

intromissão do Estado no funcionamento destas organizações. No entanto, é 

oportuno destacar outro aspecto legal que Lins (2004) chama atenção, está 

concatenado à criação da lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999, que legalizou as 

cooperativas especiais, reservadas a ajudar pessoas em “situação de 

desvantagem29 a se introduzirem no mercado. Contudo, as cooperativas nunca 

deixaram de ser um corpo estranho dentro da economia de mercado, embora tenha 

conseguido um pouco mais de viabilidade através da agricultura. 

 

Na esfera do cooperativismo, a maioria dos conflitos é gerada pela complexidade de 

entendimento entre os associados que frequentemente lutam, de imediato, por 

interesses diferentes. Por esta razão, a tendência é de cada dia aumentar a 

rivalidade, na medida em que, o modelo criado nas organizações tende a 

oportunizar uma fração privilegiada. Conclui então que essas contradições nas 

cooperativas não passam de reflexos dos sistemas nas quais estão inseridas. 

 

Conforme Schneider (1981), não se pode falar no Brasil de um único cooperativismo, 

embora o caráter conservador tenha tido uma maior preponderância, considerando a 

grande extensão territorial e a política que acentuou profundamente as diferenças 

regionais. Sendo assim, o seu crescimento vai deixando mais evidente que o 

cooperativismo, embora tenha uma proposta humanista, não deixou, como não 

poderia ser diferente, de reproduzir as condições subalternas, vigentes da 

                                                 
27

  “criação, sendo vedada a intervenção estatal em seu funcionamento” – Art. 5º, XVIII, CF/88. 

28
 Pela sua natureza civil, as cooperativas são regidas também pelo código civil – Lei n.10.406, de  10 

de janeiro de 2002, que passou a vigorar a partir de 11 de janeiro de 2003. 

29
  “Os deficientes psíquicos e mentais, os dependentes químicos, os egressos da prisão, os 

condenados a penas alternativas à detenção e os adolescentes em idade adequada ao trabalho e 
situação familiar difícil do ponto de vista econômico, social ou coletivo”.  
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sociedade. Desta forma, o autor lembra que no decorrer do desenvolvimento da 

história do cooperativismo, aos poucos foi se revelando o equívoco da proposta de 

socialização, contida na doutrina cooperativista idealizada por Robert Owen e outros 

pensadores do movimento. Diante do exposto, o autor objetiva entender qual o 

verdadeiro papel do cooperativismo agrícola brasileiro, considerando que ele se 

apresenta, ora como subordinação aos poderes políticos e econômicos, ora como 

oposição a um processo de diversificação crescente, que se revela além das 

diferenças regionais, como também entre os próprios produtores e também entre os 

diversos ramos de atividades do setor agrícola. 

 

A repartição desigual de peso econômico expressa a “dinâmica do modelo de 

acumulação de capital vigente no país, cuja característica fundamental é o 

desenvolvimento desigual da sociedade brasileira”, como exemplifica Rios (1989, p. 

65) nesta direção:  

 
Existe um cooperativismo de elites e um cooperativismo dos pés-no-chão; 
um cooperativismo legalizado, letrado e financiado e um cooperativismo 
“informal, sem lei e sem documento”, não financiado e mesmo reprimido. O 
cooperativismo não está pois “imune’ à divisão da sociedade de classe. 
 
 

É oportuno aqui destacar que as diferenças regionais do cooperativismo brasileiro 

deram-se por múltiplas determinações, entre outras, a grande influência de 

imigrantes, italianos, alemães e japoneses que se instalaram nas regiões Sul e 

Sudeste, com vastas experiências neste campo, servindo de esteio para a 

estruturação do cooperativismo em bases competitivas. Ao longo de décadas, o 

cooperativismo no Brasil foi acumulando contradições e crises, apresentando limites 

que levam a alteração das estratégias de atuações, não sendo diferente do 

movimento contraditório da acumulação capitalista, que se move nos processos de 

crise. As desigualdades regionais no Brasil são reproduzidas também no 

cooperativismo que, como consequência, apresenta-se de forma bastante distinta 

em todo território Nacional. O cooperativismo reproduz as especificidades geradas 

pelas estruturas de cada região e pelo seu padrão de acumulação e 

desenvolvimento. Esse entendimento está presente também nos estudos da 

UNIRCOOP30 (2003), para eles, ao longo de sua história, o capitalismo brasileiro em 

particular, reproduziu as desigualdades regionais, que refletiu nas condições 
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socioeconômica e fundiárias, gerando um profundo hiato regional, que penalizou 

profundamente o Nordeste em seu processo de desenvolvimento capitalista, como 

também cooperativista.  

 

No trabalho Panorama do Cooperativismo Brasileiro, é apresentado por Silva (2003) 

através de gráficos, dos quais as cooperativas são agrupadas por Região. Os dados 

apontam para a reprodução da desigualdade no que se refere à distribuição regional 

do cooperativismo brasileiro.   
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Fonte: Organização das cooperativas brasileiras (OCB), 2003. 

 

De acordo com o gráfico, até o ano 2003 observa-se os seguintes dados: 

 Na região Sul onde primeiro se iniciou o cooperativismo difundindo-se 

para outras regiões, ocupa um espaço importante em função da forte 

influência dos imigrantes alemães e italianos que transplantaram suas 

experiências associativas dos países de origem para o Brasil.  

 

 No que diz respeito a região Sudeste percebe-se que o cooperativismo 

se desenvolveu, fortemente atrelado aos setores de exportação, 

especialmente ao setor cafeeiro, entre os anos 1900 e 1970. Já nos anos 90 

acompanhou o processo de crescimento, urbanização, respondendo as 

demandas geradas pela concentração populacional e econômica, passando o 

                                                                                                                                                         
30

 Disponível em: www.unircoop.org/unircoop 

Gráfico  1: cooperativas por  região  
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cooperativismo urbano a ser mais representativo da região, conforme afirma 

Silva (2003). 

 

 Na região Norte o cooperativismo se expandiu através de cooperativas 

extrativistas encontrando uma série de dificuldades no seu processo de 

desenvolvimento, somente a partir da década de 1970, é que melhorou e 

estruturou o cooperativismo com a criação das cooperativas agrícolas de 

mineração e de trabalho. 

 

 Já o cooperativismo na região Nordeste foi impactado pelas 

desigualdades socioeconômicas, políticas e fundiárias que alteraram 

significativamente o processo de desenvolvimento cooperativista, tornando-se 

um instrumento de dominação e de influência da classe dominante local 

(RIOS, 1979; MC INTYRE, 1997; PIRES, 1999; SILVA, 2003). 

 

 Na região Centro-Oeste vista como a última grande reserva de terras 

para o cultivo de grãos e carnes exportáveis do Brasil, tornando-se um 

processo relevante para a transformação do cooperativismo agrícola. 

 

Os dados mostram que as organizações cooperativas acompanham a dinâmica do 

avanço da fronteira agrícola capitalista e, de forma particular, a dinâmica dos 

produtos com forte potencial e possibilidades de inserção no mercado internacional 

(DUARTE & WEHRMANN, 2004). 

 

Nos anos 80, com a 3ª Revolução Industrial, o país foi palco de uma forte crise no 

padrão de desenvolvimento, construído ao longo das décadas anteriores, aumenta o 

movimento migratório das cidades do interior e do meio rural para os grandes 

centros urbanos, em função do processo de industrialização que institucionalizou as 

relações de trabalho. Isso provocou acelerada redução da ocupação nas atividades 

agrícolas. 

 

Na Região Nordeste o fenômeno não foi diferente das demais regiões brasileiras, o 

cooperativismo se expandiu com maior densidade no setor agrícola, segundo dados 

da OCB de 2001, é a segunda maior concentração de cooperativas agrícolas. 
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Porém, vale lembrar, que na história do cooperativismo nordestino se observa 

também contrastes em relação às demais regiões, reproduzindo um modelo não só 

concentrador, como profundamente excludente sustentada por latifundiários e 

agroexportadores. O processo acima referido estimula e reforça a relação de poder 

na criação de cooperativas. Desta forma, perpetuam-se os quadros de dirigentes nas 

direções das cooperativas, quando a maioria dos cooperados são meros 

quantitativos para produção, sem voz e sem vez (MC INTYRE, 1997). Fica aqui 

estampada a grande contradição entre a intenção e o gesto. Nos ideários 

associativistas (intenção), fala-se em igualdade de participação, cooperação, 

solidariedade, eliminação de preconceito de qualquer natureza, melhorias nas 

condições de vida etc. Contudo, no gesto, na prática o processo é outro.  

 

Já para Duarte e Wehrmann (2004), as cooperativas não apenas se tornaram o elo 

entre agricultura familiar e os sistemas modernos de produção, como contribuíram 

na articulação com os produtores, afetando a agricultura brasileira. Essa conduta no 

processo produtivo da agricultura provoca um impacto, de ordem social, destaca-se: 

a intensa exclusão do pequeno agricultor; pouco espaço foi reservado para 

agricultura familiar; o que enseja o ressurgimento de um novo cooperativismo muito 

próximo de suas origens históricas, evidenciando formas institucionais de tentativas 

de autogestão. 

 

A literatura nacional contemporânea apresenta enfaticamente mais a preocupação 

em encontrar saída para os inevitáveis desafios globais, chamando atenção para as 

ações de modernização das práticas, novos estilos de gerência, incentivando uma 

maior participação dos associados através de uma tomada de consciência do seu 

papel nas cooperativas, do que ficar apontando insucesso do modelo, pois o 

cooperativismo já é uma realidade instalada, porém comporta ainda muitos estudos, 

pesquisa a fim de investigar os aspectos contraditórios que vêm retardando um 

projeto social mais amplo que priorize as camadas populacionais que se encontram 

em estado de extrema pobreza, cujos recursos para sua reprodução é escassa.  

 

Silva (1993) enfatiza que os pequenos produtores, por ausência de uma política 

governamental sistemática, são carentes de infra-estrutura econômica e, por esta 

razão, são forçados a negociar sua produção em mercados regulados por agentes, 
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chamados de intermediários, que terminam lucrando mais com essa atividade, que 

os próprios produtores.  

 

Em 2002, Silva (p. 45), defende o cooperativismo “popular de resistência” com 

discurso que visa mostrar o aumento da tendência que vem ganhando força no 

Brasil. Para ela, o cooperativismo “popular/resistência” visa tanto o desenvolvimento 

econômico quanto a organização sociopolítica dos agricultores que movimentam 

hoje mais de 24 mil empresas administradas por trabalhadores. 

 

Portanto, o cooperativismo brasileiro vive atualmente numa polarização ideológica 

entre essas duas vertentes. De um lado, a vertente da economia solidária que 

propõe um cooperativismo pautado por relações igualitárias e democráticas, opondo-

se ao cooperativismo de sistema da Organização das Cooperativas Brasileiras 

(OCB). Esta enfoca a eficiência econômica dos empreendimentos. De certa forma, 

fica evidente uma divergência tanto de forma como de conteúdo. Os primeiros lutam 

pelo fortalecimento dos produtores, enquanto a segunda se coloca na defensiva do 

status quo. O cooperativismo de caráter político na visão de Loureiro (1981) provoca 

alguns questionamentos, dentre os quais destacam-se: a possibilidade do 

cooperativismo se tornar uma prática essencial no combate a exploração 

camponesa. Para ela, a economia socializada tem diferentes caminhos: ou favorece 

o combate a exploração, ou acontece o oposto. Torna-se um instrumento de 

suavização do processo exploratório já presente no interior do capitalismo. A autora 

pensa ainda, no cooperativismo como uma forma mais adequada de organização, 

tornando útil, como uma saída emergencial pelo menos a curto prazo no 

enfrentamento do capital. Enfim, Loureiro (1981, p. 09) enfatiza o duplo papel 

exercido pela estrutura cooperativista:                  

 
A cooperativa, ao mesmo tempo que subordina e explora o camponês, 
também o “protege” em sua inserção no mercado capitalista, tentando evitar 
sua proletarização, através de ações como esta: empréstimos a taxas de 
juros inferiores às vigentes no mercado e, no limite, sem juro algum; 
dilatação dos prazos de pagamento das dívidas, ampla assistência técnica e 
educacional para os cooperados e seus familiares. 
 
 

É interesse da política cooperativista, um produtor que esteja na ativa, trabalhando, 

recorrendo aquisição de crédito, embora fique alienado ao banco, mas continua a 

produzir e vender os produtos, contribuindo através do sistema de cooperação, para 
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a acumulação de capital, sem contar que tudo isso favorece ao amortecimento da 

consciência proletária. 

 

A preocupação com a revitalização das práticas cooperativas no Nordeste tem 

estimulado seus associados a participarem de fóruns em outros Estados, 

promovidos frequentemente pelas Universidades Públicas em suas incubadoras, 

com a finalidade de qualificar o seu quadro social, ou seja, capacitar os cooperados. 

Elas dão apoio à criação de cooperativas ou associações populares. Entre elas, a 

Universidade Federal do Piauí. 

 

Não obstante, os esforços das incubadoras para tirar as cooperativas do isolamento, 

ainda não obtiveram o sucesso esperado. Por exemplo, a Universidade Federal do 

Piauí – através da Incubadora Universitária de Cooperativa, no seu Programa de 

Comunicação e Articulação, vem trabalhando nesse sentido, porém, os resultados 

são acanhados, sem contar que os cooperados ainda são omissos, muitas vezes, 

levados por pouca tradição das práticas cooperativas (PIRES, 2004). 

 

No Piauí, a primeira iniciativa de cooperativas foi no ano de 1925, na cidade de 

Corrente, vale lembrar que a experiência não teve o sucesso esperado, devido ao 

número de conflitos existentes na região, que contribuíram para que o movimento 

não desenvolvesse. Somente vinte anos depois, foi criada oficialmente a primeira 

cooperativa piauiense – 29 de junho de 1945, denominada de cooperativa 

Agropecuária de David Caldas, localizada nos municípios de União e Teresina – 

Capital do Estado (SESCOOP/Pi, 2008). 

 

Na década de 60 as cooperativas se multiplicavam a olhos vistos, tanto que no final 

da década, o Estado contava com 26 cooperativas devidamente catalogadas. Sendo 

que a Cooperativa Agrícola de Sussuapara, fundada em abril de 1969, localiza-se no 

município de Picos, foi considerada na época, uma das mais importantes.  

 

Com o apoio da Secretaria de Agricultura do Piauí, por meio da Seção de 

Assistência ao Cooperativismo (SAC), aumentou consideravelmente o número de 

cooperativas no ano de 1971. Porém, neste período, já começou a intensificação 

dos obstáculos, tais como: (1) A falta de consciência, ocasionada pela pouca cultura 
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em relação ao processo cooperativista, pois não houve a capacitação para com os 

cooperados, que cada vez mais, entendiam menos o processo em que estavam 

inseridos. (2) Utilização de tecnologia inadequada, sem contar com a pouca ligação 

com os órgãos públicos que respondiam pelo sistema cooperativista: Não podemos 

dizer, que estes Órgãos proporcionaram um período de desenvolvimento consistente 

no Piauí. 

 

Em junho de 1976 é criada a organização das Cooperativas do Estado do Piauí, 

(OCEPI), sem finalidade lucrativa, filiada à OCB, estruturada nas formas da lei 

nº5.764. A OCEPI funcionou como órgão técnico consultivo do Governo do Estado à 

época, ou seja, servia como instrumento de ponte entre as cooperativas e os órgãos 

públicos, até porque era também interesse do Governo, uma vez que as 

cooperativas validavam o Poder Público, com sua proposta de suavizar a profunda 

crise sócio-econômica, sentida de forma mais acentuados nos Estados mais pobres 

da União, entre os quais o Piauí. Esse órgão dava autonomia a criação das 

cooperativas singulares, centrais e federações. Tal afirmação tem respaldo na 

formulação teórica de Antonio Gramsci. Falcão de Oliveira (2001, p. 15) assevera 

que na concepção gramisciana há o sentido de que “nenhuma hegemonia se 

constrói, sem uma retribuição material”, ou seja, o poder público adquiria o consenso 

com o discurso da autonomia e incentivo a criação das cooperativas.  

 

Segundo os dados da OCEPI, existem atualmente 71 cooperativas registradas e 

distribuídas em vários ramos, sendo que o ramo agropecuário representa quase a 

totalidade. São 54 cooperativas como: pecuária, apicultura hortaliças, cajucultura 

etc. É inegável o papel que essas cooperativas exercem na economia do Estado, 

porém, quanto aos produtores, eles se queixam que eles produzem e ganham muito 

pouco, deveriam se encontrar em situação melhor, pois eles são responsáveis pela 

produção que é exportada para os demais Estados brasileiros, e até para outros 

países. Porém, a situação em que eles se encontram, em relação à transparência e 

autonomia gerencial, deixa muito a desejar, conforme demonstramos no capítulo que 

segue. 
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Finalmente, o diagnóstico Sescoop/PI (2003) através de relatórios informa e sugere 

que o cooperativismo no Piauí, embora tenha avançado nas últimas décadas, carece 

de maior amadurecimento para se tornar mais consistente. 

 

Em Picos, como no resto do Estado, as cooperativas agropecuárias predominam 

sobre as demais, a cidade que já foi uma das maiores exportadoras de alho e 

cebola, mas por falta de uma política de fomento a cultura, se encontra hoje 

praticamente extinta. Porém, nesses últimos anos, vem despontando outras culturas, 

entre elas, destaca-se o caju, responsável pela criação de inúmeras cooperativas, 

apoiadas por parceiros, órgãos oficiais, que vê na cujucultura uma importante força 

econômica para o Estado do Piauí. No caso, Picos e sua microrregião desponta 

entre as que mais produzem dentro do Estado, motivando a criação do 

empreendimento tecnológico – A central de Cooperativas dos Cajucultores - 

COCAJUPI.  
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CAPÍTULO III 

 

 
AS COOPERATIVAS DE CAJU NA MICRORREGIÃO DE PICOS 
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3.1 O campo empírico do Estudo: Picos e Micro Região 
 

            

Antes de apresentarmos o tema das cooperativas locais, apresentamos 

sinteticamente o contexto histórico da região, onde a COCAJUPI se situa, trazendo 

esclarecimentos sobre a formação social na localidade. Tratar do campo empírico do 

presente estudo, nos remete ao início da formação social brasileira. Aqui 

destacamos quatro elementos principais que originaram, ou que foram fontes de 

sustentação da economia nos limiares da colonização. A saber: a extração do pau-

brasil, a cana-de-açúcar, a pecuária e a mineração. Estes quatro elementos, além de 

fontes de geração de renda, foram também elementos formativos e constituintes da 

sociedade brasileira. Cada um, enlaçado ao processo da formação social do país. 

A partir dessa perspectiva econômica e dos interesses políticos inseridos no 

contexto conjuntural à época, foi-se dando aos poucos o processo de povoamento 

das entranhas dos territórios brasileiros. Áreas até então não povoadas, se 

contemplassem os interesses da colônia, passariam, pois, a ser habitadas. “Nesta 

concepção, a montagem do sistema colonial nos séculos XVI e XVII insere-se no 

contexto da acumulação de capital decorrente da expansão do comércio, iniciada 

pela Europa nos séculos anteriores” (PRADO JR, 1990, p. 36). O início dessa 

colonização tinha a faixa litorânea do Nordeste como uma das áreas mais povoadas 

até então, desenvolvendo ali as atividades econômicas e sociais que dariam vida a 

terra recém-povoada. O Brasil basicamente se restringia aos limites litorâneos,  

 
durante todo o século XVI, a ocupação portuguesa no Brasil colônia teve um 
caráter periférico, litorâneo. As poucas cidades e vilas do período, assim 
como todas as áreas agrícolas, estão nas proximidades do oceano 
Atlântico, a via de comunicação com a metrópole (FURTADO, 1976, p. 43). 
 

Houve, então, uma espécie de conflito entre as economias brasileiras litorâneas, 

dificultando a criação do gado devido à divisão do território com a cana-de-açúcar. 

Embora o gado tenha servido como força motriz no processo de fabricação do 

açúcar e como energia movedora dos moinhos, houve o que Brandão (1999, p. 62) 

chamou de quebra da convivência pacífica: 
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A fase seguinte tem início na primeira metade do século XVIII, quando se 
aguçam as dificuldades de convivência pacífica entre o gado e a cultura da 
cana na mesma propriedade. Em virtude da importância do canavial para a 
economia da colônia, começou então a pecuária a ceder espaço, 
penetrando no interior do território. 

  

Dada as circunstâncias do avanço do gado sobre a cana-de-açúcar, iniciou-se o 

processo de interiorização do gado pelo Nordeste brasileiro, pelos limites além mar. 

Como a necessidade de consumo da carne se constituía um interesse para a 

colônia, essa atividade econômica encontra todo apoio. Como informa Brandão 

(1999, p. 67): “sua expansão pode ser interpretada como produto do crescimento 

natural do rebanho, como também do contínuo desenvolvimento da demanda de 

animais de tiro e consumo de carne na Colônia”. A região do Piauí foi alcançada por 

esse processo em expansão. Sendo assim, os espaços brasileiros ocupados neste 

período, incluem as terras que formaram o Estado do Piauí, das quais cederam lugar 

ao gado, em sua maioria vindo de Pernambuco.  

Nos séculos XVII e XVIII, a pecuária foi a base da formação social piauiense. Esse 

empreendimento econômico nas caatingas nordestinas deslanchou inicialmente de 

maneira itinerante a um baixo custo, ocorrendo em lugar propício e adequado à 

necessidade de desenvolvimento de tal atividade. Ramificam-se por diversos 

territórios do espaço que seria o Estado do Piauí, quando novas vilas e províncias 

foram criadas, entre as quais, a cidade de Picos, o campo empírico do presente 

estudo. 

O Estado do Piauí, entre os estados do Nordeste, tem a menor costa litorânea, 

portanto, a grande maioria do seu território se encontra nas entranhas do território 

brasileiro, demonstrado no mapa a seguir.  
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Figura 1: Mapa do Piauí 

Fonte: http://www.picos.pi.gov.br 

 

A região específica do nosso estudo se localiza no centro sul do Piauí, que 

atualmente predomina a exploração econômica do caju e hoje se constitui uma 

cidade de interposto comercial de grande importância.  

A cidade de Picos é conhecida no Brasil como Cidade Modelo e Capital do Mel e do 

Cajú. Ela tem como uma das principais características sociais a mistura de raças em 

sua população, formada por pessoas, em especial estudantes, oriundos de diversos 

Estados. A cidade tem uma situação geográfica cercada por montes picosos, o que 

motivou o nome Picos – PI. Picos teve seu processo de formação, como quase 

todas as cidades do Estado do Piauí, e por que não dizer do Nordeste do Brasil, 

impulsionado pela expansão colonial. Assim, o início oficial do povoamento do 

município em estudo ocorreu com a vinda de compradores de cavalos vindos de 

Pernambuco e da Bahia. Segundo Sousa (2006), o ponto de chegada inicial foi na 

localidade onde se encontra hoje o município de Bocaina (cidade da microrregião), 

local em que Antonio Borges marinho edificou, em 1754, uma capela, ainda 

existente, tornando-se parte do acervo histórico da Região.  
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Figura 2: Capela de Bocaina 
Fonte: acervo pessoal 

 

Sousa (2006, p. 26) afirma que: 

 
Em 1851, erigiu-se a freguesia no povoado sob a invocação de Nossa 
Senhora da Conceição. Em 20 de dezembro de 1855 foi elevada a categoria 
de vila pela Resolução provincial nº 397, sendo desmembrada de Oeiras, 
ficando na ordem judiciária de Jaicós.  Em 1859, a cidade de Picos foi 
edificada no local onde ficava localizada à fazenda de gado da família de 
Félix Borges Leal, português vindo da Bahia que instalou a fazenda 
Curralinho, às margens do rio Guaribas. Em 12 de dezembro de 1890, Picos 
foi elevada à categoria de cidade. 

 

A origem do município deu-se no final do Império e início da República, período em 

que a sociedade brasileira passa por uma época de acelerada mudança. “[...] Em 

1851 tinha início o movimento regular de constituição das sociedades anônimas; na 

mesma data fundou-se o segundo Banco do Brasil, (...). Em 1854 abre-se ao tráfego 

a primeira linha de Estrada de Ferro do país” (HOLANDA, 1973, p. 42 apud 

RIBEIRO, 1992, p. 60).  

Em outros relatos, historiadores registram que o município de Picos, situado nos 

baixões agrícolas Piauienses, distante 307 quilômetros da capital do Estado, era um 
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local que atraía aventureiros e viajantes, por seu dinamismo e facilidade com que se 

podia cultivar vários tipos de grãos e por ser detentora de uma terra fértil, compondo 

as várzeas nas margens do Guaribas. Este fato é considerado pelos historiadores o 

marco inicial da povoação organizada do seu primeiro aglomerado humano, que 

recebeu o nome de vila, no governo piauiense do Conselheiro Saraiva, onze meses 

e três dias após a Proclamação da República, pelo Marechal Deodoro da Fonseca. 

Em 20 de dezembro 1890, passou à categoria de cidade. O termo foi assinado pelo 

chefe de governo do Estado, João da Cruz e Santos, o Barão de Uruçuí (FOCO, 

2001, p. 3-4). Dessa forma, a necessidade de povoamento pelo gado e a vinda de 

criadores desses animais de outros Estados, para a implantação de fazenda, foram 

determinantes fundamentais, entre outros, que impulsionaram a formação social e 

econômica dos montes picosos. 

Existiram também outros elementos que contribuíram para o bom sucesso da 

colonização picoense. O elemento natural: o rio guaribas. Sua perenidade e águas 

próprias ao consumo humano e ao uso para a agricultura fortaleceram e 

proporcionaram o desenvolvimento local, o que, aliás, a escolha do território onde 

hoje é a cidade de Picos, se deve à existência do rio Guaribas, pois a cidade formou-

se à sua margem direita. Segundo Duarte (1995), o município possuía inúmeros 

cursos naturais de água, além do Rio Guaribas, que é o principal rio de Picos; 

Riacho Vermelho e Riacho dos Macacos. O rio Guaribas, além de responsável pela 

economia através de plantações que se formavam à margem do leito do rio, também 

servia como fonte de abastecimento de água para o consumo, de bebedouro para 

animais, lavadouros de roupa, para a pesca e lazer comunitário. 

O município, desde a sua origem, como acontece na formação social capitalista, 

revela espaço de contradição com a presença dicotômica de grupos dominantes e 

dominados, constitutivo de uma relação de dominação subordinação. Por sua vez, 

as autoridades político-administrativas reproduzem desde os seus primórdios as 

normas de submissão, quando políticos a nível Estadual e Federal eram indicados 

pelo presidente da República. A prática de indicação só veio cair em 1945 com o fim 

da Segunda Guerra Mundial.  
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Na agricultura, um dos cultivos que teve maior destaque foi a plantação de alho31. 

Essa cultura foi responsável por uma grande fonte de renda que impulsionou a 

economia da época, atingindo grandes patamares de produções e exportações 

desse produto agrícola, que se desenvolvia com grande facilidade nas vazantes e 

terras ao longo do Guaribas. 

Sobre a importância e utilização do rio Guaribas, Duarte (1995, p. 21) faz o seguinte 

destaque: 

Em torno de contribuições econômicas para a cidade, havia uma espécie de 
divisão, de seccionamento, do leito do rio. Alguns trechos, correspondente a 
propriedades particulares, eram dedicadas às culturas de vazantes 
realizadas durante o verão, como alface, coentro, cebolinha, cebola e, 
sobretudo o alho, de que o município chegou a ostentar por vários anos o 
título de maior produtor nacional.  

 

Com a referência supracitada, fica evidente a relevância do rio Guaribas para a 

economia da Região Picoense. Sua importância é inquestionável, principalmente 

nos primórdios de sua formação que a tornaram, como os plantadores de alho 

afirmavam: celeiro do Piauí. Portanto, o processo de formação social da região está 

imbricado a diversos fatores, envolvendo múltiplas determinações, destacando-se os 

de ordem econômica e histórica. Tempos mais tarde, teve destaque seu 

posicionamento geográfico, onde hoje se localiza a cidade, como afirma Duarte 

(1995), comprimida, no corredor formado pelo morro e pelo rio. Picos está situada 

entre diversas cidades piauienses, sendo parada obrigatória para outras cidades do 

Estado e de passagem a outros Estados da Federação brasileira. A localização 

privilegiada do município, como encruzilhada de caminhos e estradas, também 

contribuiu para um fenômeno que a singulariza no interior nordestino, sendo visto 

como um centro de convergência estadual (BRANDÃO,1999).  

Neste mesmo sentido, Duarte (2002, p. 17) afirma que: 

Na primeira metade do século XX, a economia piauiense dependia 
primordialmente da pecuária extensiva. Era freqüente nesse período, 
encontrar-se intensos movimentos dos “tangerinos”

32
 e das boiadas por eles 

guiadas. Viam-se também os tropeiros que costumavam cruzar a via centro-
leste do território piauiense. Aos poucos, a localidade se adensava, pois o 
local tornou-se ideal para uma para estratégica de repouso e de 
recuperação de energias, tanto dos tropeiros como dos rebanhos. Como se 
pode supor, as pastagens naturais das várzeas adjacentes vinham de 
encontro às necessidades da pecuária itinerante. 

                                                 
31

  O auge do período do alho ocorreu entre os anos de 1960 a 1970 
32

 Tangerinos eram tangedores de bois 
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Certamente, tais condições ambientais tão favoráveis fizeram com que “aquele 

aglomerado crescesse rapidamente, logo recebendo o título de vila” (ibid, p. 7). 

Geograficamente, a cidade de Picos está situada sobre a bacia sedimentar do 

Parnaíba. Esta estrutura geológica abrange quase todo Piauí e boa parte do 

Maranhão. O município tem uma área de 2.048 quilômetros quadrados. Seu clima é: 

 
Tropical semi-árido muito quente e com duração de período seco de 7 a 8 
meses, e uma temperatura máxima de 40ºC (média máxima anual de 35º 
centígrados) e mínima de 14º C (média mínima de 22º centígrados), com 
uma média de 30º C.  Com precipitação pluviométrica média por ano de 
600mm. A vegetação característica da região é a caatinga arbustiva. A 
altitude da região é de 230 metros (FOCO, 2001, p.6). 

 

Registra-se que o maior lençol freático do Piauí pertence à microrregião de Picos, 

que dispõe da barragem de Bocaina com capacidade para 169 milhões de metros 

cúbicos de água. Mais recentemente, a construção da Barragem do Poço dos 

Marruás, na cidade de Patos, sendo esta última considerada, hoje a maior da região.  

Até a primeira metade do século XX – quando a cidade comemorou o centenário de 

emancipação político-administrativa – havia escassez de infra-estrutura, pois o 

núcleo urbano desprovido de equipamentos sócio-institucionais provocava efeitos 

adversos para a qualidade de vida da população. Por volta de 1950, Picos era uma 

cidade parecida com as outras de tamanho equivalente, existentes no Nordeste. 

Devido às políticas protecionistas adotadas pelo Governo central, o Nordeste 

transformou-se em importador de produtos manufaturados provenientes da região 

Sudeste, ficando a indústria restrita praticamente à produção de tecidos, de alguns 

tipos de produtos alimentares (inclusive o açúcar) e bebidas. Em meados dos anos 

60, como ainda hoje, a indústria nordestina apresenta elevado grau de 

especialização, atuando basicamente em quatro ramos: alimentos e bebidas; têxteis; 

metalúrgicos; e químicos – estes concentrados predominantemente nas porções 

sudeste (Bahia e Alagoas) e noroeste (Maranhão) da região Nordeste. Duarte (1995) 

lembra ainda que até meados de 1950 havia algumas processadoras de matérias-

primas locais, tais como: usinas de beneficiamento de algodão, arroz, cera de 

carnaúba e maniçoba; fábricas de cigarros e outras mais. Tudo isso em decorrência 

da integração do Nordeste com o Sudeste e também devido à dificuldade de 



93 

 

concorrência com unidades industriais paulistas, mais modernas, capazes de 

produzir em maiores escalas. No entanto, as indústrias de processamento e 

transformação, como as usinas de açúcar, de beneficiamento de algodão, etc., no 

município foram desaparecendo. 

Apesar de ter havido pequenas indústrias em Picos na primeira metade do século 

XX, a contribuição maior para o produto bruto municipal era dada (como na maioria 

dos municípios nordestinos) pela atividade agropecuária. As atividades comerciais, 

como auxiliares na distribuição da produção gerada pela agropecuária e pela 

indústria, tinham, na cidade de Picos dos anos 50, a dimensão correspondente à 

importância dos outros setores produtivos. Uma vez reduzida à demanda dos 

chamados “gêneros de exportação” como, por exemplo, o alho, diminuiu 

visivelmente a produção local.  

O final da década de 50 coincidiu com a exploração, em altos níveis em São Paulo, 

de produtos tradicionais da agricultura nordestina, como algodão, arroz, feijão e 

fumo. No exterior, surgiram os sucedâneos de gêneros de exportação (DUARTE, 

2002), com a descoberta da borracha, dos tecidos de couro sintéticos, e do aumento 

da produção de açúcar de beterraba. Esses fenômenos tiveram impacto sobre a 

produção agropecuária do Nordeste e do Estado do Piauí, sem contar que àquelas 

atividades sofriam os desgastes, devido intensa utilização dos solos, combinando 

com clima quente e debilitação periódica da economia que também sofria com as 

secas.  

Como opção, a cidade de Picos volta-se para a atividade que a sua localização 

estratégica lhe oferecia: o comércio, e assim o antigo local de entroncamento dos 

caminhos por onde transitavam as boiadas foi, aos poucos, transformando-se em um 

dos maiores entroncamentos rodoviários e em um pólo comercial (DUARTE, 2002). 

A privilegiada localização de Picos como encruzilhada de caminhos e estradas, 

também contribuiu para um fenômeno que a singularizou no interior nordestino. A 

existência de dezenas de núcleos urbanos de tamanhos variados (cidades, vilas, 

povoados) nas suas proximidades. Tais fenômenos foram aos poucos, fazendo de 

Picos uma espécie de planeta em torno do qual gravitavam (e continua a gravitar) 

dezenas de cidades satélites, que se servem da cidade para adquirir bens e serviços 

de toda natureza. Dessa forma, Picos se tornou um pólo econômico que atrai em 
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grande quantidade de pessoas de outros Estados, pelas oportunidades de 

investimentos e trabalho, principalmente empresários e profissionais liberais. 

Atualmente, outros são atraídos pelas atividades de apicultura e cajucultura. Desde 

então, a cidade foi intitulada Capital “do mel e caju”. Esses movimentos migratórios 

de hoje não são apenas provenientes do Nordeste, mas também do Sul, pois os 

primeiros apicultores que chegaram aqui eram provenientes do Paraná, atraídos 

pela atividade do mel. 

Nesse sentido, Duarte (1995, p. 208) assevera: 

 
O dia-a-dia em Picos, hoje, parece ser mais intenso e mais frenético do que 
em qualquer outra cidade de igual porte. [...] mal o dia amanhece, nas várias 
rodovias de acesso à cidade. A partir de então, uma população flutuante em 
quantidade expressiva passa a agregar-se ao contingente de pessoas 
domiciliadas no perímetro urbano. No final do dia, o fluxo toma uma direção 
contrário, ou seja, da cidade para os lugarejos e cidades menores da 
circunvizinhança, o que não significa desconsiderar que, também ao 
anoitecer, ocorre outro fluxo de menor intensidade formado por pessoas que 
trabalham nas cidades polarizadas por Picos, e que nesta tem domicílio. O 
que importa, de qualquer modo, é que, se já não bastasse a exigüidade da 
área em que a cidade está localizada, os equipamentos urbanos de Picos 
têm que atender a uma população superior à que ali vive, o que 
necessariamente resulta em sobrecarga e má qualidade de muitos desses 
serviços. 
 

Assim, o município revela-se como um rico campo de pesquisa e estudos, da 

economia urbana regional, populacional, etc.  

Na cidade de Picos, a exemplo de outras cidades do país, predomina também a 

lógica liberal, que pressupõe que cada um, ao buscar a realização dos seus 

interesses, estará colaborando com a coletividade. Segundo seus críticos, a doutrina 

liberal mostrou-se ilusória há seu tempo, e a tentativa de reavivá-la, através da 

roupagem nova do neoliberalismo – agora apoiado na suposta racionalidade das 

forças impessoais do mercado e, não apenas nos interesses individuais – também 

tem fracassado. O funcionamento dos mercados tem se mostrado eficiente, 

particularmente, nos processos decisórios de alocação dos recursos produtivos, a 

exemplo do que vem ocorrendo desde a década 90. De modo geral, os fatos têm 

revelado que os mercados não têm se mostram comprometidos com as questões 

relativas à redistribuição dos frutos dos aumentos da produção e da produtividade. 

Ou seja, a sua tarefa é de produzir, mas não de redistribuir os resultados entre os 

membros da sociedade, muito menos agora, com os avanços tecnológicos e a 
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competitividade entre empresas e mercado que transformaram metas de máxima 

eficiência, em objetivo primordial.  

O Setor agropecuário de picos e microrregião, ou seja, a própria economia rural, 

base da economia local, se por um lado alavancou o crescimento econômico, por 

outro, delineou um perfil social de acomodação por parte dos produtores rurais e de 

pouco ou nenhum apoio técnico, financeiro e governamental durante muito tempo de 

sua história. A força venal do setor agrário provém, segundo Duarte (2002), das 

condições ambientais especiais – água subterrânea, manchas férteis nos baixões, 

baixios e brejos, manancial de água acumulada na Barragem de Bocaina – permitem 

a diversificação da agricultura, sem prejuízo das lavouras tradicionalmente cultivadas 

no município e na microrregião. 

Assim, Picos, devido a sua localização privilegiada e a extensa área sob sua 

influência – a microrregião –, vem apresentando um crescimento elevado ao longo 

dos últimos 40 anos na economia. Nos anos 70, a cidade chegou a ser reconhecida 

pelo seu dinamismo como “Município modelo”, conforme citamos anteriormente, o 

que a tornou um lugar visado, destino de migrantes originários da própria 

microrregião e também de outras regiões do país.  

O empreendedorismo em Picos e cidades de tamanho equivalente não foi fácil, nos 

anos 80 e 90, levando em consideração as altas taxas de inflação e de juros que 

tornava inseguro qualquer empreendimento novo. Os investimentos não deixavam 

de ser uma operação de risco. Também nesse período ocorreu a descoberta do 

mercado consumidor da cidade, por parte de empresários de Teresina e de outros 

Estados, que representam a própria expansão capitalista no Brasil. Surgem na 

localidade empreendimentos de grandes empresas. Alguns deles contam com 

economias de escala de produção, chegando mesmo a retirar do mercado alguns 

produtos tradicionalmente fabricados ali, como a cera da carnaúba, o algodão, entre 

outros. Essa é uma das expressões do movimento do capital na área local, ou seja, 

o movimento de centralização, onde os pequenos empreendimentos são 

sucumbidos pelo grande capital. Ainda que existisse uma relativa produção de 

matéria-prima na microrregião de Picos, as vantagens comparativas das indústrias 

preexistentes em outras localidades dificultavam enormemente a implantação de 
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novas indústrias no município, que não traz uma tradição industrial recente. Parece 

ser esse o caso da castanha-de-caju em relação às indústrias cearenses. 

Um acontecimento marcante na década de 1970 refere-se à instalação do terceiro 

BEC (Batalhão de engenharia e construção), em plena ditadura militar. Por um lado, 

a presença do exército veio trazer alguns desconfortos, por conta do regime 

autoritário para a pacata cidade de Picos. Por outro lado, durante mais de trinta anos 

aqui instalados, vem realizando várias obras, principalmente de infra-estrutura e 

desenvolvimento da economia, a exemplo da construção da BR 407, que liga o 

município de Picos/PI a Petrolina/PE. Outro exemplo é o aeroporto da cidade, 

concluído em 1981, embora funcionando precariamente. Nos anos de 1980 e 1990, 

o município se destaca no setor educacional, constituindo uma grande rede de 

ensino, tanto pública, quanto privada. Hoje, a rede municipal dispõe de 78 escolas, a 

rede estadual 17 e rede particular com 15 escolas, atendendo nos níveis de ensino 

infantil, fundamental e médio. 

O crescimento demográfico de Picos, desde a década de 70, tornou-se 

significativamente visível, quando a expansão mobiliaria, ganhou os morros e as 

encostas. Na década de 80 o crescimento passa a ser vertical, começa a surgir no 

panorama da cidade os prédios com até três andares. Essa verticalização se 

expandiu na década de 90.  

Já a partir do ano de 2000 em diante o município foi contemplado com cinco campos 

universitários, a saber: UESPI, UFPI, FATEV, Cristo Rei e Faculdade R.Sá. A 

criação dessas faculdades tem trazido uma grande contribuição para o 

desenvolvimento educacional e cultural da cidade, fruto da política expansionista da 

educação do Governo Luiz Inácio Lula da Silva. 

Quanto aos aspectos econômicos da década de 70 aos dias atuais, a pavimentação 

asfáltica das BR´s 316, 407 e 020, que cortam e dá acesso ao município de Picos, o 

coloca na posição do segundo maior entroncamento rodoviário do Nordeste, sendo o 

maior impulso que a cidade teve com vistas ao seu crescimento. Desde então, o 

município vem sendo conhecido como cidade promissora em vários setores. Além 

de ter sido conhecida como cidade do alho, da cebola e da comercialização do mel, 

hoje é vista em todo Brasil, por sua importância na produção do caju. 
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É na cidade de Picos que se encontra a segunda maior feira-livre do Nordeste 

(perdendo apenas para a feira de Caruaru – PE), devido ao crescimento 

mercantilista. Segundo a Associação Comercial da Grande Picos, estão instalados 

no município 2.225 (dois mil duzentos e vinte cinco) estabelecimentos comerciais, 

industriais e de serviços, assim distribuídos: Estabelecimentos Comerciais: 1.634; 

Estabelecimentos industriais: 45; Estabelecimentos de serviços: 54633. 

De acordo com o senso de 2010, divulgado pelo IBGE, o município de Picos conta 

com 73.417 habitantes, sendo que 55.102 residentes na zona urbana e rural 18.206, 

com densidade demográfica de 84,01 habitantes por quilometro quadrado. O 

número de eleitores é de 39.112. No aspecto político, Picos se destaca como o 

segundo colégio eleitoral do Piauí, com sua microrregião de 50 cidades. No aspecto 

econômico, destaca-se como maior arrecadador de impostos sobre circulação de 

mercadorias e Serviços (ICMS), ficando abaixo apenas de Teresina, a capital do 

Estado; o que demonstra, mais uma vez, sua importância político-econômica. 

Hoje, a cidade também oferece amplo atendimento na área da saúde, tanto no setor 

público quanto privado e atende todas as cidades vizinhas em diversas 

especialidades e programas, conforme o site da Prefeitura local34 estão registrados 

diversos Programas, como: Saúde da Família; Agentes Comunitários de Saúde; 

Combate às Carências Nutricionais; entre outros. Ainda, na área da Assistência 

Social, a Secretaria de Assistência Social do Município vem desenvolvendo vários 

programas junto às comunidades mais carentes. 

O ponto de singular importância para este estudo é o fato da cidade desenvolver o 

cooperativismo, como forma de melhoria na renda familiar, em especial as de 

classes sociais menos privilegiadas economicamente. Acerca disso, o próximo item 

esclarecerá alguns aspectos referentes a essa experiência de modelo cooperativista.  

 

                                                 
33

 www.picos.pi.gov.br  
34

 www.picos.pi.gov.br 
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3.2 O Cooperativismo em Picos e Microrregião  

 

O cooperativismo em Picos, como no resto do Brasil, partiu de um movimento 

imposto de cima para baixo (RIOS, 2007), ou seja, de um projeto pensado a partir de 

instituições das classes sociais dominantes e dirigentes, e não pela iniciativa dos 

trabalhadores de se unirem em torno de uma proposta coletiva para melhorar as 

suas condições de vida, como pressupõe o cooperativismo moderno35. Em Picos, o 

processo de organização de cooperativas, data da década de 60, razão pela qual 

optamos em fazer um percurso histórico desse movimento. 

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Piauí 

(SESCOOP/PI), afirma que o cooperativismo na cidade de Picos começou no final 

da década de 60, com a Cooperativa Agrícola de Sussuapara (COMASUL), fundada 

em 24 de abril de 1969, considerada naquela época, uma das mais importantes do 

Estado, ainda hoje em funcionamento. Na década de 80 é fundada a primeira 

cooperativa de mel em Picos, a Cooperativa Apícola da Região de Picos 

(CAMPIL)36, fundada com 72 cooperados, que conta hoje com 120 cooperados. 

Pela importância, não poderia deixar de citar a Cooperativa Mista Agropecuária de 

Pequenos Produtores (COMAPI)37, fundada em 1992 com 38 cooperados. Essa 

cooperativa possuía várias atividades, das quais a principal era o beneficiamento de 

Castanha, chegando a exportar para Itália por um período de seis anos, ou seja, de 

93 a 99, atingindo 120 sócios. Sua área de atuação era a microrregião de Picos, 

porém, perdeu o contrato com a Itália por falta de qualidade do produto, ou seja, o 

mercado foi exigindo mudanças a ponto dos produtores não terem estrutura para 

atender às exigências da demanda. Por conta disso, a Cooperativa foi contraindo 

empréstimos com os Bancos Brasil e Nordeste e depois não teve como honrá-los. 

Com as dificuldades provocadas pela inadimplência, foi se tornando impossível se 

ter condições de operar, perdendo assim espaço no mercado. Tudo isso concorreu 

                                                 
35

 Sobre o assunto verificar o capítulo anterior deste trabalho.   
36

 Seu primeiro presidente foi Raimundo Gabriel Moreira 
37

 Seu primeiro presidente Estevão de Araújo Rocha.  
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para que a cooperativa ficasse parada por 10 anos, e somente em 2009 é que voltou 

a se estruturar em busca da qualidade exigida pelo mercado externo.  

Teve início em 2003, no Piauí, o planejamento do programa estadual de 

desenvolvimento sustentável, visando a atender aos territórios rurais. O documento 

tem como proposta a regionalização para o desenvolvimento de implantação de 

políticas públicas, através de ação integrada de planejamento participativo. Para sua 

exeqüibilidade, o Estado mapeou 11 territórios da área rural, como: Carnaubais; 

Território vale do Rio Guaribas; Serra da capivara; Entre Rios; Planície Litorânea 

Cocais; Carnaubais; Vale do Sambito”; Vale do Canindé; Chapada das mangabeiras; 

e território tabuleiros do Alto Parnaíba (Ver figura 3). O Projeto, conhecido como o 

“território da Cidadania”, objetiva estimular o “desenvolvimento regional sustentável” 

e supostamente garantir direitos sociais a quem mais precisa. 

 

Figura 3: 11 Territórios de Desenvolvimento do Estado do Piauí 

Fonte: Secretaria Estadual de Planejamento 

A cidade de Picos encontra-se no território da cidadania do vale do Guaribas-PI. 

Esse território abrange uma área de 22.822,40 Km² e é formado por 39 municípios, 

conforme figura 4. 
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Figura 4: Mapa do Vale do Guaribas 

Fonte: Secretaria Estadual de Planejamento 
 

O território do Vale Guaribas corresponde a uma área de clima semi-árido, onde 

tradicionalmente desenvolve culturas adaptadas a esse tipo de clima, como a cultura 

do caju, do mel e da mandioca, entre outras. Apesar do tempo investido nessas 

atividades, por razões diversas os produtores ainda encontram dificuldades de se 

organizarem. Em consequência, ficam sem possibilidade de se manterem no 

mercado competitivo. A maioria deles não vê outra saída, a não ser abandonar o 

campo e ir para a cidade em busca de um meio de sobrevivência. 

O que foi observado ao longo da história recente, é que essa situação tende a se 

agravar, com a introdução do ideário neoliberal globalizante na política econômica 

nacional, que além de abrir o mercado para o exterior, reduziu a atuação do Estado 

em políticas voltadas para a classe trabalhadora, inclusive para os trabalhadores 

rurais, dificultando também as políticas agrárias.  

O vale do Guaribas tem uma população total de 331.395 habitantes, dos quais 

182.642 vivem na área rural, correspondendo assim 55,11% do total. Possui 47.428 
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agricultores familiares, 1.193 famílias assentadas e 19 comunidades quilombolas, 

cujo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)38 médio é 0,60, considerado muito 

baixo. É nessa conjuntura que o Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável, 

está voltado para as atividades agropecuárias de maior relevância econômica que 

se desenvolve em nossa região, com destaque para apicultura, mandiocultura e 

cajucultura, entre outras.  

A cidade de Picos conta com empreendimentos das cadeias produtivas da 

cajucultura e da apicultura, segundo os seus dirigentes, ambas fundamentadas nos 

princípios do Cooperativismo, do desenvolvimento sustentável e da Economia 

Solidária, que tem como preceito a autogestão democrática, assegurando eficiência 

e viabilidade econômica com participação de todos os sócios e pluralidade das 

ideias. 

Não obstante seu nascedouro, por um lado, o associativismo tem alcançado 

avanços na cajucultura picoense, e segundo seus dirigentes poderá ajudar a 

solucionar os problemas de financiamento, de uniformidade do produto, de abertura 

de novos mercados, definindo estratégias de comercialização etc. A ação articulada 

das cooperativas com parceiros como fundação Banco do Brasil, SEBRAE, entre 

outros, será vista como via da exportação da castanha. Por outro lado, os dados da 

pesquisa de campo apresentam grande fragilidade no conhecimento do quem vem a 

ser cooperativismo, por parte das cooperativas singulares39, assim como aponta pra 

fragilidade do cooperativismo como forma de ultrapassagem do processo de 

exploração, inerente ao capitalismo.  

Conforme foi indicado, o cooperativismo tem sido uma estratégia utilizada pelo 

programa, para a organização produtiva do território. Destacamos algumas 

cooperativas, entre elas a da cajucultura, por ser uma atividade de importância 

econômica no território e também por circundar o objeto de estudo deste trabalho. 

Sendo assim, achamos importante tecer alguns comentários a respeito dessa 

cultura, ou seja, o produto dessa cooperativa em estudo. 

                                                 
38

 Índice de Desenvolvimento Humano – usado para medir a qualidade de vida de uma população 
com base na riqueza, educação e expectativa de vida. 
39

 Esse assunto será retomado no ultimo capítulo deste trabalho, quando serão feitas as análises dos 
dados da pesquisa de campo. 
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O cajueiro é uma planta tropical de origem brasileira e que está presente em quase 

todo território nacional, predominantemente no Nordeste, onde se encontra mais de 

90% da produção nacional de amêndoas. Antes mesmo dos portugueses 

desembarcarem no Brasil, os indígenas que habitavam aqui já se utilizavam 

fartamente do caju para sua alimentação. Segundo Costa (2005), o fruto possui uma 

aparência exótica, aroma agradável e sabor singular, e pode ainda servir para outros 

fins como: colorir, perfumar, enriquecer e diversificar pratos da culinária tropical.  

Assim, o caju e seus derivados se tornaram inspiração de artistas, como o cantor 

Caetano Veloso, quando escreveu em poesia, sobre a famosa cajuína produzida no 

Piauí.   

Segundo o grande historiador folclorista, antropólogo, advogado e jornalista Luis 

Câmara Cascudo, o cajueiro é elemento popular da marcação do tempo. Segundo o 

calendário dos tupis, o caju é usado para contar anos, pois a safra coincide com o 

ciclo anual de frutificação do cajueiro40. Conta-se que a população primitiva, em 

cada ano, guardava uma castanha da fruta em uma cabaça ao longo de anos. Para 

se saber a idade dos indivíduos, só era contar a quantidade de castanhas para 

saber, então, os anos já vividos. Daí a sinonímia popular para a fruta: ano. 

No Brasil, os cajueiros, como foram mencionados, estão concentrados na sua maior 

parte nas Regiões: Norte, Centro-Oeste e Nordeste, principalmente nesta última. 

Aqui, o caju está presente na literatura, nas poesias, no artesanato, nos ditos 

populares, na pintura, na fala, na música, na dança, nos jogos infantis, nas 

crendices, nos costumes, na medicina, nas artes decorativas, e é claro na culinária 

nordestina. Na pesquisa de campo, vários destes fatores foram identificados. Em 

relação às crendices, a título de ilustração, um dos cajucultores entrevistados, 

falando da produção do caju, lembrou de uma experiência. Dizia ele que, quando 

menino, resolveu plantar um pé de caju, porém, quando seu pai tomou 

conhecimento, arrancou a planta argumentando que: “a casa que nasce um pé de 

caju, o pai morre”, mera crendice. Aquele fato foi lembrado, com certa tristeza, pelo 

agricultor. 

                                                 
40

 Disponível em: www.fbb.org.br/upload/biblioteca/documentos/1286808016484. 
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Também não podemos esquecer que o caju, cajueiro e derivados são termos que 

dão nomes à cidade, como, por exemplo, a capital do estado do Sergipe, bem como 

de outros vilarejos, bairros e ruas, estradas e até mesmo pessoas, como por 

exemplo, o nome da dupla de embolada41, os irmãos pernambucanos Caju e 

Castanha. 

Não é sem razão que na cultura nordestina haja o seguinte adágio: “O certo é que 

no Nordeste brasileiro não é possível nascer e viver indiferente ao caju”. De acordo 

com o historiador da universidade Federal de São Paulo, Henrique Carneiro, no 

início da colonização brasileira “a fruta mais popular era o caju. Os cajueiros eram a 

paisagem do litoral brasileiro, foram substituídos pelos coqueiros disseminados no 

final do século 17”. A respeito dessa passagem o escritor pernambucano 42Amaury 

Medeiros escreve: “De boa Viagem, Piedade, Candeias e Venda Grande, os 

cajueiros formavam matas onde se podia ficar perdido”. O autor lamenta o 

devastamento do cajueiro, como o desrespeito do homem com a natureza. Hoje, em 

vez da flora nativa, encontram-se uma verdadeira selva de pedras.  

Vale lembrar que o Brasil está no ranque do terceiro maior produtor da amêndoa da 

castanha de caju no mundo, perdendo apenas para a índia e Vietnã, como se vê na 

tabela a seguir, conforme ACC: 

 

Tabela 1: Suprimento mundial em 2007 de amêndoas de castanha de caju 

 

País  Volume produzido  Consumo doméstico 
(ton.) 

Volume exportado 
(ton.) 

Índia  235.872 108.864 127.008 

Vietnã  104.328 907 103.421 

Brasil  72.576 9.072 63.504 
 

Fonte: The Cracker (2008) 

 

Exportamos nossa amêndoa para diversos países dos quais os Estados Unidos são 

os maiores compradores. De forma crescente, ano a ano ele compra mais de 50% 

da produção exportada para o exterior, dados ilustrados na tabela seguir:  

 

                                                 
41

 Emboladas é um tipo de música nordestina acompanhada por uma viola.  
42

 Citado no blog controvérsia: blog.controversia.com.br 
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Tabela 2: Principais países importadores de amêndoas de castanha de caju 

 

Países  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Estados 
Unidos 

21.620 29.484 33.512 26.896 30.816 33.990 21.817 

Canadá  2.207 3.132 3.459 3.143 2.178 4.000 2.272 

Itália  1.150 1.630 1.641 1.461 1.509 1.758 1.464 

 478 832 649 1.195 834 1.618 1.771 

Reino 
Unido 

238 222 566 814 984 1.127 562 

Alemanha  932 725 521 651 535 600 680 

Total  30.114 41.569 47.441 41.856 43.321 51.556 35.410 
 

Fonte: MDIC – www.aliceweb.desenvolvimento.gov.br 

 

Hoje, os Estados Brasileiros que mais produzem Caju são: Ceará, Piauí, Rio Grande 

do Norte, Maranhão, Pernambuco e Bahia, conforme demonstrado nos dados da 

tabela que segue. Como se vê, a produção dos três últimos Estados referidos é bem 

menor que os demais Estados nordestinos. 

 

Tabela 3: Distribuição da produção da Castanha por Estado 

 

Estado Quantidade 
produzida 
(ton.) 

Valor da 
produção 

(mil 
reais) 

Área 
plantada 

(há) 

Área 
colhida 
(ha) 

Rendimento 
médio 
(kg/ha) 

Ceará 121.045 109.244 386.757 386.757 312 

Piauí  56.223 44.229 179.395 179.395 313 

R. G do 
Norte 

42.593 41.149 116.685 116.685 365 

Maranhão  6.534 4.332 19.101 19.101 342 

Pernambuco  5.633 4.229 7.566 6.897 816 

Bahia  4.327 3.489 24.315 24.026 180 

 

Fonte: MDIC – www.aliceweb.desenvolvimento.gov.br 

 

 As condições dos solos e o clima seco do município de Picos favorecem a cultura 

do caju, o que faz da microrregião o maior produtor do estado do Piauí, processando 

em média cerca de 30 milhões de kg por ano, de castanha de caju. Antes da criação 

da central – COCAJUPI, a maior parte da castanha era exportada em estado bruto, 

principalmente para o Estado do Ceará, que processava e reexportava para o 

exterior. Sabe-se que a castanha-de-caju é um produto nobre de consumo, 

reconhecido tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Contudo, os 
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cajucultores informam que ainda há campo para a expansão das plantações de 

cajueiros no município e em cidades circunvizinhas. Até porque esta é uma das 

vocações agrícolas e agroindustriais do município de Picos e microrregião. 

Dada a importância da cultura do caju para a economia do Nordeste, a Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária, EMBRAPA, criou em 1987 o centro nacional de 

Pesquisa do Caju (CNPCa), atualmente denominado Centro Nacional de Pesquisa 

de Agroindústria Tropical (CNPAT). A EMBRAPA nessa região vem tendo impulso 

nos últimos anos, propiciando empregos a milhares de trabalhadores, fixando o 

homem do campo nas áreas de produção. Com isso, traz divisas para o município. 

O público formador da base produtiva desses empreendimentos é de pequenos 

produtores/agricultores familiares. Atualmente, a grande parte desses produtores 

está vinculada às duas Centrais de Cooperativas Instaladas em Picos-PI, que são a 

COCAJUPI e a Casa Apis. 

As políticas Sociais de distribuição de renda, iniciadas com o Programa Fome Zero 

do Governo Federal, a partir de 2003, desenvolveram várias programas de combate 

à fome e à pobreza, junto com vários setores como Fundação do Banco do Brasil 

entre outros. Esta assumiu a organização de um dos comitês do Programa fome 

Zero, com o nome de Comitê Operativo Multisetorial, o grupo tinha por objetivo 

equacionar as diferenças e desigualdades Regionais no Brasil, segundo o 

presidente da Fundação Banco do Brasil (FBB), Jorge Alfredo Streit (2009). A 

Fundação priorizou seus investimentos sociais na região Nordeste. Para realizar 

essa ação uniram-se à FBB, SEBRAE e à UNITRABALHO. Dessa junção, constituiu-

se um grupo de trabalho (GT), que iniciou suas atividades na constituição de cadeias 

produtivas, envolvendo “populações pobres”43, centrado no paradigma do 

desenvolvimento sustentável. Estes projetos foram acompanhados pelo o Grupo 

Técnico de Acessoria de projetos em cadeias produtivas-GTA (FBB/Unitrabalho). 

 A parceria da Fundação Interuniversitária de Estudos e Pesquisas sobre o Trabalho 

– UNITRABALHO e a Fundação Banco do Brasil - FBB, ocorre no desenvolvimento 

de vários projetos de geração de trabalho e renda, sobretudo naqueles com focos no 

fortalecimento de empreendimento econômico solidário no interior das cadeias 
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produtivas, de que fazem parte. Entre outros programas, essa parceria deu maior 

destaque ao Programa da cajucultura, iniciada em 2004, sendo estendido o apoio, 

aos setores dos Estados do Ceará, Piauí e Rio grande do Norte. 

O GTA tem como perspectiva estimular empreendimentos econômicos para que os 

pequenos produtores se apropriem dos seguimentos da cadeia produtiva e com isso, 

eles mesmos se beneficiem economicamente com a agregação de valor, que 

segundo os membros do GTA, deverá ocorrer em cada etapa dos processos 

produtivos. Dessa forma, pretendem evitar que os ganhos dos produtores fiquem 

com os intermediários na comercialização.  

O projeto da cajucultura no Piauí teve início no segundo semestre de 2003, com a 

articulação da implantação do comitê Gestor do projeto da cadeia do caju, que na 

sua composição estavam presentes o Banco do Brasil, a secretaria de 

desenvolvimento Rural-SDR do Estado do Piauí, SEBRAE, a Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER e a CONAB, além da fundação 

Banco do Brasil e das entidades dos produtores, associações e cooperativas 

singulares. A Companhia de Desenvolvimento do Piauí – COMDEPI e o Banco do 

Nordeste do Brasil – BNB também acompanham esse projeto. 

Como resultado, uma vez que havia o objetivo de levar a discussão de se fundar 

uma cooperativa central, àquela proposta de estrutura cooperativista nas 

comunidades, para ser posta em ação o plano da cooperativa central, após 

aprovada pelos produtores. Como as comunidades, segundo a constituição da 

Comissão Pró Central – CPC, encontravam-se aptas e potencialmente interessadas 

em integrar o empreendimento, foi criada a Central de Cajucultores do Estado do 

Piauí, inicialmente assumida por três cooperativas singulares, que apresentavam 

condições e interesse naquele momento se tornando sócias fundadoras. Nos meses 

seguintes, mais seis cooperativas passariam a integrar o quadro da COCAJUPI. 

Assim, a Central de Cooperativas de Cajucultores do Estado do Piauí – COCAJUPI, 

fundada em junho de 2005, é atualmente formada por 09 (nove) cooperativas 

singulares de cajucultores, atingindo aproximadamente 485 famílias, que se 

organizam em torno da central da Cooperativa. Na figura cinco, demonstramos o 

                                                                                                                                                         
43

 O termo “populações pobres” é utilizado pelo documento oficial do Programa Fome Zero (BRASIL, 2000).   
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processo de articulação que envolve as cooperativas singulares e a Central 

(COCAJUPI) no seu processo de produção. As setas indicam a interligação entre 

elas (as singulares) e a COCAJUPI (a Central). Esse processo de interligação entre 

as cooperativas e a Central foi alvo da nossa pesquisa de campo. Através das 

informações obtidas nas entrevistas com os dirigentes da Central e com os 

produtores das cooperativas singulares, podemos desenhar a figura. Em um 

determinado momento, os próprios cooperados, vendo a figura, sugeriram a 

colocação das setas para demonstrar a interligação entre as cooperativas 

singulares. Afirmavam que elas cooperavam umas com as outras. Assim disseram: 

“Uma cooperativa ajuda a outra, quando falta uma coisa, a outra empresta”44.  

 

Figura 5: a COCAJUPI e as Cooperativas singulares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: autora 
 

Com a entrada do GTA no projeto, em março de 2005, formou-se a CPC, composta 

por três representantes dos produtores45 e presidida por uma deles, integrada ainda 

por um técnico do GTA e outro do SEBRAE. Segundo informação dos produtores, o 

GTA deu outra dinâmica aos trabalhos de implantação.  

                                                 
44

 Entrevista concedida em 2010 
45

 Produtores aqui se referem aos representantes das cooperativas singulares. Anteriormente a essa 
reunião, em outros programas já experimentados, o produtor da base da cadeia não tinha 
representação. 
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Em 2007 foi inaugurada a Unidade Central de Embalagens e Comercialização de 

Amêndoas, em Picos, com a presença do presidente da fundação Banco do Brasil, 

Jacques de oliveira Pena; do então Governador Wellington Dias e do então Ministro 

do Desenvolvimento Social Partrus Ananias, entre outras autoridades. Como se vê, 

a presença de forças políticas e econômicas se somou em torno do projeto. Embora, 

de forma menos representativa, apareça, então, a presença do pequeno produtor. 

Em todo o processo de beneficiamento nas fábricas e na Unidade Central trabalham 

cerca de 500 cooperados, em todo Estado do Piauí, totalizando assim 750 

beneficiários. Se levar em consideração os beneficiários indiretos e todas as 

pessoas envolvidas na cadeia produtiva do caju, esse número pode ultrapassar 

2000 pessoas. A COCAJUPI conta com um quadro social de aproximadamente 500 

famílias. Possui uma área de 172.500 hectares, plantados no Estado do Piauí.  

Para legalizar a COCAJUPI, o primeiro passo foi determinar a criação do Estatuto 

Social da Cooperativa (ANEXO 2). Este documento possui respaldo legal, pois todos 

os estatutos, da mesma natureza, são enquadrados na lei 5.764/71 para a defesa 

dos direitos, deveres e obrigações dos associados. Instaurada a primeira 

Assembléia Geral, foi elaborada a primeira ata, em 2005, onde se encontra 

registrada a escolha dos três membros, para compor a diretoria. O primeiro Diretor 

Presidente (DIRETOR); o Segundo Diretor Financeiro e o Diretor Administrativo.  

A COCAJUPI tem como metas o fortalecimento do setor de processamento da 

Castanha de Caju; melhorar o padrão de qualidade dos produtos para se sustentar 

no mercado; adotar tecnologias mais eficientes e metodologias adequadas ao 

processo para aquisição de matéria-prima. A COCAJUPI ainda tem propostas de 

padronizar a produção, aumentar a produtividade. De acordo com os documentos da 

empresa, a COCAJUPI tem os seguintes objetivos: promover a integração das 

cooperativas singulares filiadas, otimizando a atuação na cadeia produtiva da 

cajucultura, especialmente quanto ao setor de beneficiamento de produção; reduzir 

a participação dos intermediários, viabilizando insumos de produção e recursos junto 

a instituições financeiras46 ou parceiros para investir no complexo produtivo 

                                                 
46

 O grifo é nosso, tem o objetivo de destacar para ser analisado junto com os dados da pesquisa de campo.  
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montado; prestar assistência técnica, treinamentos, formação educacional aos 

cooperados e familiares. 

A Central hoje conta com diversos parceiros nacionais e regionais no 

desenvolvimento do seu projeto, como: Fundação Banco do Brasil – FBB, 

Superintendência Regional do Banco do Brasil – DRS, SEBRAE-PI, Governo do 

Estado do Piauí através da Secretaria de Desenvolvimento Rural – SDR, Fundação 

UNITRABALHO, Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Solidários da UFPI, 

Banco do Nordeste, Curso de Agronomia da UESPI, EMATER do Piauí e PCPR – 

Programa de Combate à Pobreza Rural. Este último tem como meta a integração de 

políticas públicas em benefício do desenvolvimento rural sustentável. 

Parreras (2007), comparando as iniciativas do governo no Estado do Piauí, em 

relação ao Ceará, afirma que as obras sofreram certa morosidade com a lentidão 

dos processos de licitações públicas, o que teve como consequência certa 

desmobilização do Comitê Gestor. Como a concepção do seu papel ainda era muito 

tradicional, privilegiando a iniciativa das entidades de apoio, esse compasso de 

espera em que o Comitê Gestor entrou não foi compensado por um dinamismo 

maior por parte das entidades de produtores. Ao contrário, segundo o padrão de 

processos em que a iniciativa é de entidades Governamentais e o protagonismo dos 

trabalhadores não é tratado como um objetivo estratégico fundamental. O contexto 

de relativa inércia das atividades do Comitê Gestor levou os produtores a se 

manterem distantes, alimentando a ideia de que as afirmações feitas nas reuniões 

iniciais a respeito do Projeto não tinham consequência e não iriam resultar em nada 

concreto. 

Com este item, apontamos para o cerne do nosso estudo, demonstrando o processo 

histórico e a forma da articulação das cooperativas singulares e a Cooperativa 

Central, a COCAJUPI. No capítulo que segue, retomaremos algumas das 

informações aqui registradas como suporte para nossa argumentação.   
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CAPÍTULO IV 

 

A EXPERIÊNCIA DA COCAJUPI E AS COOPERATIVAS SINGULARES 

INTEGRANTES 
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4.1 As cooperativas Singulares 
 

Aspectos estruturais  

Ao longo deste trabalho, nos referimos às cooperativas singulares que compõem a 

COCAJUPI. Elas formam uma rede de cooperação que produz um dos principais 

produtos de exportação, e se distribui em diferentes municípios da região de Picos. 

O mapa abaixo ilustra a amplitude do espaço e identifica a localização dessas 

cooperativas: 

 

Figura 6: Localização das cooperativas no município de Picos Piauí 

Conforme explanamos no capítulo anterior, o cooperativismo tem conquistado 

espaço na cajucultura de Picos, incutindo esperança quanto a soluções de 

problemas de financiamento, de uniformidade do produto, de abertura de novos 

mercados, na definição estratégias de comercialização. Enfim, a ação articulada das 
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cooperativas com parceiros, como fundação Banco do Brasil e SEBRAE deu um 

novo direcionamento à expansão do cooperativismo na localidade. No caso, esses 

parceiros se constituem como aparelho privado de hegemonia capitalista.  

Como atividade econômica, a cooperativa é conduzida na direção da satisfação de 

necessidades comuns das pessoas envolvidas, e como propriedade, é controlada 

pelos membros associados da mesma.  

Como indicamos anteriormente, existem muitas definições para a palavra 

cooperativismo, ou diferentes interpretações do que sejam os “princípios 

cooperativos”, da infinidade de características e orientações na teoria cooperativista, 

havendo aspectos de concordância entre a maioria dos pesquisadores da área. 

Entre outras posições, a cooperativa é vista como empreendimento econômico, que 

deve servir aos interesses de seus associados, beneficiando a comunidade de modo 

geral, como empreendimento. Para estes, a cooperativa se constitui um elo entre 

interesses dos membros com o mercado. Nesse entendimento, pressupõe-se a 

ampliação de processos democráticos. Contudo, outros autores a exemplo de 

Martins (2002), destacam que nem sempre há de fato democracia nesse modelo de 

economia. No campo empírico do nosso estudo, encontramos mais a segunda 

tendência. Há uma centralidade de decisões nos diretores da Cooperativa central e 

certa apatia por parte dos cooperados:  

 
Central e cooperativa singulares, na maioria das vezes, falam línguas 
diferentes (COOPERADO ABA). 
 
 

Em Singer (2002), outro defensor dessa ideia, a cooperativa é vista como 

empreendimento econômico de propriedade e sob o controle dos seus usuários, que 

realiza a intermediação dos interesses econômicos desses com o mercado, e que 

distribui benefícios e custos na razão da utilização que esses usuários-proprietários 

fazem dos serviços a eles disponibilizados. Por isso, o autor afirma que 

cooperativismo não pode ser considerado só uma empresa, mas um 

empreendimento de um grupo de pessoas. Esse empreendimento é diferente da 

empresa capitalista, no sentido de que, enquanto esta visa a remuneração do capital 

investido e a reprodução do capital, a cooperativa, diferentemente, remunera o 

trabalho de seus associados, sendo que as sobras (a produção excedente) devem 
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ser divididas em partes iguais para todos os cooperados. Esse pressuposto do 

cooperativismo, ou seja, a intenção de remuneração e divisão dos excedentes, na 

realidade estudada, não coincide propriamente com o gesto, ou seja, com a prática. 

Houve intenção, mas não realização, o gesto. Quando partimos para o campo, 

constatamos que os cooperados singulares afirmaram nunca ter recebido o 

excedente, conhecido como sobra:  

 

A cooperativa fica sempre negativa, o dinheiro fica todo para os 
custos (COOPERADO AAB). 
 

Essa afirmação suscitou questões que foram feitas aos dirigentes. Por isso, na 

informação de um dos diretores da COCAJUPI, confirmamos o dado:  

 
Quanto às sobras, ainda não existiu, porque o prédio da central teve que 
passar por adaptação, porque as sobras ficaram nesses consertos, ainda 
não tivemos retornos financeiramente, mas para isso, discutimos com os 

cooperados dizendo que ainda estamos ampliando a sede (ANN). 
 
 

Diante destas afirmações, pode-se verificar que, embora haja a intenção de 

compartilhamento do excedente, isso não tem ocorrido. Em uma das cooperativas 

encontramos depoimentos e questionamentos sobre a não divisão das sobras, assim 

diz o informante: 

A cooperativa fica sempre negativa, o Dinheiro fica todo para os custos. 
Porque eu pago os custos da central? Sem contar que falta conhecimento 
do cooperado quanto à comercialização, eu pelo menos, tenho dificuldade 
de entender como se dá o processo. Já solicitamos a central que mandasse 
o contador nos explicar melhor, mas, não adiantou, pois ele só mostrou 
gráfico. Então, queríamos que ele falasse mais claro, nossa língua mesmo.  
Essa falta de entendimento a respeito da comercialização está fazendo 
muitos cooperados abandonar, como vou negociar o que eu não estou 
entendendo? A senhora pensa que é uma besteira, mas não é, mas não é, 
afinal é nosso suor que está ali, temos o direito de saber o destino dele. A 
cooperativa é onde deixo o fruto do meu trabalho. Há dois anos de trabalho 
não vejo nenhum resultados, e quando pergunto eles explicam a maneira 
deles, ou seja, dificultam nosso entendimento. Em resumo, Central e 
cooperativas singulares, na maioria das vezes, falam línguas diferentes 
(COOPERADO ABA). 

 

Essa afirmação ilustra o que foi exposto por Rios (2007), quando diz que o 

cooperativismo não surgiu como forma de organização proletária, mas para atender 

as necessidades das elites econômicas e políticas, não sendo, necessariamente, 

uma conquista para os trabalhadores, mas uma política de controle social, que só 

torna mais visível, o movimento de acumulação capitalista, imposto às sociedades. 
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Assim, ao invés de benefícios, o trabalhador deixa o “fruto do seu trabalho”, 

conforme disse o cooperado acima, e, na maioria das vezes, só registra prejuízos. 

Ainda assim, quando tentam compreender o porquê da situação, a cooperativa 

central, os exclui através de situações que não são compreendidas pelos 

trabalhadores. É como se ela estivesse a mostrar uma falsa prestação de serviços 

ou informações, e jogasse sob a responsabilidade do cooperado toda a culpa do não 

sucesso no processo cooperativista, se eximindo da responsabilidade.  

Esses exemplos são enigmáticos, pois ao mesmo tempo em que há convergência 

entre a fala dos cooperados singulares com a do dirigente, o conteúdo das falas 

revelam contradições. Podemos dizer que tais divergências, são inerentes ao 

processo produtivo capitalista. No caso em estudo, as cooperativas singulares 

integrantes a COCAJUPI, embora assumam atividades cooperativistas, a própria 

estrutura de exploração é reproduzida, uma vez que a produção tem que ir para o 

mercado e, ao mesmo tempo, o agricultor de ponta na produção do caju, permanece 

em dificuldades para se reproduzirem. Isso nos remete ao pensamento de 

Luxemburg (2008), ao enfatizar que as cooperativas não passavam de meras 

técnicas organizativas, que não libertava o trabalhador da subordinação do capital 

por desempenharem apenas papel de complementação ao processo produtivo 

predominante. Embora o cooperativismo exerça um forte apelo entre os 

trabalhadores, durante a nossa pesquisa observamos que tais experiências ainda 

hoje demonstram ser limitadas, ou mesmo, fazem do trabalhador “presa fácil do 

capital” (Grifos nossos).      

 
 
O Processo de trabalho 
 
 

Entendemos ser indispensável a compreensão da relação entre cooperativas 

singulares e a cooperativa central, o processo de trabalho que culmina na produção 

da castanha de caju da COCAJUPI. As cooperativas locais são estimuladas a 

entregar sua produção para a central, evitando os atravessadores. Contudo, a 

remuneração do produto não se dá imediatamente, se não, após sua 

comercialização que pode demorar até um mês ou mais. Enquanto isso, os 

produtores individuais, vinculados à cooperativa singular, ficam sem parte do seu 

produto para sua reprodução como ser social. Paralelamente, os produtores 
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individuais fazem outros plantios como mandioca, feijão e etc. No caso da 

COCAJUPI, as sobras, que seria dividida entre os cooperados, foram utilizadas para 

outras finalidades, como foi explicitado por um dirigente da COCAJUPI: 

 
Quanto às sobras, ainda não existiu, por que o prédio da central teve que 
passar por uma adaptação [...] então as sobras ficaram presas nesses 
consertos, ainda não tivemos retorno financeiramente [...] a produção não 
teve saldo, quando tiver sobras que se possa retornar, então nós discutimos 
com os produtores (DIRIGENTE ANN). 
 

Registramos a seguir, em forma de gráficos, alguns elementos extraídos das 

respostas aos questionários aplicados às três cooperativas singulares. Perguntamos 

sobre o tempo de filiação e sobre a relação existente entre a central e as 

cooperativas singulares.  

O tempo de filiação dos cooperados na COCAJUPI das cidades de Bananal, 

Abacatal e Laranjal47, variam entre três ou mais anos, sendo que a maioria está na 

cooperativa há mais de três anos, conforme percebido nos gráficos abaixo: 

 

 

Gráfico 1.1 - cooperativa Bananal 

 

                                                 
47

Aqui usamos nomes fictícios para evitar identificação do informante. 
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Gráfico 1.2: Cooperativa Abacatal 

 

 

  Gráfico 1.3: Cooperativa Laranjal 

 

Observamos nos gráficos acima, no que se refere ao tempo da associação à 

Cooperativa, que nas três cooperativas em municípios diferentes investigados, a 

maioria dos entrevistados está associada à cooperativa central há mais de três anos, 

sendo que em Laranjal e Abacatal o percentual de cooperados com 3 anos possui o 
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percentual de 27%. No total, 67% dos informantes ingressaram na cooperativa a 

mais de três anos, enquanto 33% ingressaram há um ano ou mais.  

Não obstante se encontrar o dado de vinculação à central, num total de 3 ou mais 

anos, há o registro de que não ocorreu qualquer retirada das sobras, ou seja, a 

cooperativa central tem apenas remunerado o produto entregue, porém, conforme já 

afirmamos, o recebimento do dinheiro só vai ser entregue após a comercialização 

pela central. Esse procedimento tem sido a forma encontrada pela direção da 

COCAJUPI. Por um lado, se torna um elemento que limita a própria reprodução 

social dos agricultores cooperados. Por outro, fortalece a busca por alternativas, 

entre as quais, a manutenção dos atravessadores, que são apontados como os 

maiores empecilhos para o cooperativismo de modo geral.  

Ainda sobre o processo de trabalho, registramos a comercialização. Indagamos aos 

cooperados quais os principais canais de comercialização, obtivemos as seguintes 

respostas, aqui ilustradas nos gráficos que seguem: 

 

Gráfico 2.1 – Cooperativa Bananal 
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Gráfico 2.2 – Cooperativa Abacatal  

 

 

Gráfico 2.3 – Cooperativa Laranjal  

 

 

Conforme os gráficos acima, os principais meios de comercialização dos produtos 

gerados pelas cooperativas são as associações e os intermediários, mais 

conhecidos como os “atravessadores”, que no caso, já não deveriam ser usados no 
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processo de cooperativismo, contudo, a persistência desse tipo de comercialização 

continua em plena vigência, contrariando os princípios cooperativistas. Isso pode 

apontar para debilidades na COCAJUPI que não conseguiu cumprir com os deveres 

estatutários, para com os cooperados. Consequentemente, os cooperados se veem 

obrigados a vender seus produtos mais baratos, caso não queiram ver sua família 

passar por maior degradação. Segundo um dos diretores, tal procedimento às vezes 

se faz necessário pelo seguinte fato: 

 

Em alguns momentos pode até ser do que procurar a cooperativa. E podem 
receber dinheiro adiantado, coisa que a cooperativa não pode fazer. Muitos 
produtores desviam imposto ou sonegam, devido a pauta ser muito alto. 
Outra coisa, o que tem observado é que o atravessador ainda é uma figura 
forte, a partir do momento que não se paga essa pauta a tendência é o 
atravessador é ganhar terreno, porque a dificuldade do produtor a cada dia 
vai aumentando mais. 

 

A própria direção percebe os problemas enfrentados pela cooperativa e o papel do 

atravessador no processo de comercialização do produto. Para sobreviver, o 

produtor fica sem escolha, a não ser o de entregar sua produção para os 

atravessadores, que na maioria das vezes usam de má fé, e como sabem das 

condições de necessidades e miséria em que vivem os produtores, com escassez de 

recursos materiais, não hesitam em comprar por um preço menor que o do mercado, 

e os produtores por sua vez, com necessidades para serem sanadas de imediato, 

vendem sua produção por preço bem mais baixo que o preço da COCAJUPI. Um 

cooperado, por exemplo, ressaltou que: 

Quando tiramos a safra contraímos muitas despesas, a cooperativa não tem 
capital de giro, então não é uma questão de infidelidade com a cooperativa, 
nem muito menos gostar de atravessador, mas isso eu chamo de precisão. 
Se a cooperativa nos socorresse, de forma imediata a entrega da produção, 
a figura do atravessador diminuía bastante, inclusive essa proposta já foi 
colocada para as autoridades competentes, e ouvimos promessa, que até 
agora não foi cumprida (COOPERADO ABB). 

 

Segundo alguns relatos de produtores, o intermediário vem fazendo o papel que 

deveria ser feito pela cooperativa central, que é de sanar as necessidades deles, 

que apesar de recorrerem ao atravessador, possuem a percepção de que isso os 

prejudica, no entanto, mesmo tendo recorrido às autoridades competentes para 

resolver tal problema, ainda não foram atendidos e continuam na mesma situação de 

pobreza e descaso de antes. Esta situação só reafirma o que foi dito por Schneider 
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(1981), quando diz que o advento do cooperativismo, embora tenha uma proposta 

humanista, apenas continua reproduzindo as condições subalternas, vigentes na 

sociedade moderna, ou seja, revelando o que, ao longo dos anos, foi se mostrando 

como um equívoco da proposta de socialização, contida na doutrina cooperativista 

idealizada por Robert Owen e outros pensadores. 

Em conformidade com Silva (1993), percebemos que os pequenos produtores, por 

não terem uma política governamental sistemática, são carentes de infra-estrutura, o 

que acaba por fazer com que eles negociem sua produção com os intermediários, 

que terminam lucrando mais que os produtores, com essa atividade, por conta do 

baixo preço que compram a mercadoria e o valor acrescido que os revende, 

enquanto os produtores, quando muito, têm apenas suas necessidades básicas 

sanadas.  

Os registros das falas reforçam o contraste entre a teoria e a prática, entre intenção 

(discurso) e ação (gesto), inclusive, alguns dos depoimentos foram confirmadas por 

dirigentes da COCAJUPI como:  

Os produtores tem necessidade a curto prazo, o que significa dizer, o 
cooperativismo é viável mais é um programa a longo prazo como: Em 
alguns momentos pode até ser vantajoso para o produtor procurar o 
atravessar, que podem pagar na hora, que recebem a mercadoria,coisa que 
a cooperativa não tem como fazer. Agora é importante lembrar que o 
atravessador não paga imposto, o que não é bom para o Estado, então 
pensando curto prazo, pensando só no momento da venda, sim, agora se 
você for ter pensamento a longo prazo, do crescimento da sua instituição, 
como geração e renda para o seu município,  aí é que tem a ver 
(DIRIGENTE ANN). 

Sim, em alguns momentos sim, por que se você for pensar a curto prazo, 
apenas naquele momento da venda, do beneficio daquela venda, ou seja, 
entreguei, recebi, não quero mais saber o que vai acontecer. Se você for 
pensar só nisso realmente é um benefício maior. Agora, se você for ter 
pensamento a longo prazo, do crescimento de uma instituição que é sua [...] 
aí não (DIRIGENTE TJL). 

 

Na fala de outro dirigente, foi ressaltado que os produtores sofrem bastante com a 

interferência dos atravessadores locais: 

Pois estes querem controlar o preço da castanha, então, esse cidadão que 
está aqui comprando a castanha de porta em porta, ele tem agido de má fé, 
e o produtor sem a devida consciência e com um nível de insatisfação 
grande, então fica fácil dominar. Parece que muitos não querem sair 
daquela vida, por que se for pensar bem na cooperativa eles têm o apoio o 
ano todo, antes e depois da safra, enquanto o atravessador, eu sempre falo 
que não tem compromisso com o produtor, é só em relação a 
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comercialização, então o produtor nesse momento ele vive de paixão, sem 
pensar no futuro, embora entenda que é difícil conscientizar sem dinheiro, 
sem dar condição. Os atravessadores também não são a solução, por que 
ele não deixa nada para o Estado, sai furando estrada aí, como o Estado 
pode investir?. Mas posso dizer que a concorrência entre o atravessador e a 
cooperativa é desleal. A cooperativa para funcionar bem precisa de 
consciência e de condição, coisa que não tem (DIRIGENTE TJL). 

 

A relação com o Estado 

A relação sociedade civil e sociedade política, como analisa Gramsci, se constitui 

como unidade entre dialética, uma existe em função da outra. Os interesses das 

classes dominantes permeiam as direções da sociedade política. F. de Oliveira 

(1988, p. 219) tratando do assunto, afirma: “Para Gramsci, no âmbito da relação 

dialética entre estrutura e superestrutura social desenvolve-se a identidade 

sociedade civil, sociedade política”. Para a autora, Marx já identificara sociedade civil 

com o subterrâneo do poder econômico, questão retomada e ampliada por Gramsci 

que desenvolve sua lógica, observando as relações de poder. Segundo ele, se dá 

através da “trama política” que posteriormente ele vai chamar de sociedade civil, de 

aparelho privado de hegemonia. Assim, “no âmbito da sociedade civil, as classes 

burguesas têm assentada sua hegemonia” (ibid). Portanto, na relação dialética entre 

estrutura e superestrutura desenvolve-se a identidade entre sociedade política e 

sociedade civil. Em relação com as cooperativas singulares, pode-se perceber a 

hegemonia da classe dominante no conjunto das relações de subordinação, embora 

apareçam contraditoriamente expressões de insatisfação ou defesa de uma posição 

mais firme do Estado (da sociedade política).     

Entre outras falas de depoentes, há o registro de que na atividade agrícola há 

facilidades para o atravessador, porque os cooperados não têm fidelidade com a 

cooperativa, que por sua vez está relacionada com aspectos culturais, e essa 

questão tem preocupado muito seus parceiros, principalmente a FBB, que inclusive 

desenvolve um projeto, com a UFPI, trabalhando a relação da Central e as 

cooperativas singulares, fortalecendo os processos de comunicação e de 

mobilização da base. Percebeu-se ao longo das entrevistas que o atravessador 

torna-se uma figura forte, em contraposição, o governo não tem investido nos 

trabalhadores cooperados, pois, a partir do momento em que ele coloca uma pauta 
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(ICMS) alta, como a do Estado do Piauí, ele estimula o cooperado, ou a sonegar 

imposto, ou vender ao atravessador, ou seja, não há outra opção para o cooperado, 

que não seja ver o retorno dessa pauta. Para os informantes, o Estado do Piauí 

arrecada muito dinheiro com a castanha, mas o trabalhador não é retribuído por 

participar dessa arrecadação, ficando a opção de negociação com o atravessador, 

como melhor alternativa para eles, considerando que estes não descontam a pauta. 

Outro cooperado singular afirma: “O Governo castiga com  essa pauta absurda”. 

Essas falas são reforçadas na consideração de um dos dirigentes da COCAJUPI.  

É questão difícil, e às vezes, eu até me pergunto se não tivesse 
atravessador, o que seria desses produtores, porque a COCAJUPI hoje não 
tem condição de comercializar toda essa produção, imagine esse cenário, 
essa produção aí para ser vendida e a cooperativa sem dinheiro, como eles 
iriam se virar, aí também é ignorar a situação. Por que na realidade a 
política do nosso Governo, ainda tem deixado o setor primário de lado, 
apenas faz um maquiagem, que termina o atravessador com o maior lucro, 
e o produtor com o trabalho e sem auto estima, e o pior que eles ainda 
insistem numa política, em que o produtor nunca é beneficiado (DIRIGENTE 
TJL). 

 

Na fala e reação registradas na pesquisa de campo, encontramos elementos de 

crítica a estrutura cooperativista, ou a posição do governo em relação ao sistema:  

 
precisa, antes de mais nada, haver um soerguimento da cidade e do 
município, para que o poder político e econômico haja com maior 
rapidez para que essas culturas, que hoje é a base da economia de 
Picos, não tenham o mesmo destino que tiveram as culturas do alho, 
cebola, o algodão e a carnaúba” (EX DIRIGENTE DE 
COOPERATIVA ERS). 
 
  

Há nessa fala uma posição que defende a intermediação do Estado, uma direção 

que representa uma posição inversa ao receituário neoliberal implementado no 

Brasil desde os últimos anos da década passada. Trata-se de um momento de 

desabafo de um produtor cajucultor vinculado a uma das cooperativas singulares. 

Na realidade, os estudos sobre cooperativismo que respaldaram esta pesquisa, já 

apontavam para essa ambiguidade. Este processo é chamado por Rios (1989) de 

uma repartição desigual de peso econômico, que ressalta mais ainda o modelo de 

acumulação de capital vigente no Brasil, o qual possui como característica o 

desenvolvimento desigual da sociedade brasileira. Mesmo estes produtores 

trabalhando arduamente, a riqueza ficará para o Governo e para uma pequena 
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parcela da população. 

Um dos dirigentes da COCAJUPI, explica que os objetivos primordiais, como a luta 

para baixar a pauta (ICMS), não estão sendo alcançados: 

É porque são muitos problemas, a gente priorizou nesses últimos 2 anos a 
questão das fabricas, fazer com que ela funcionasse, gerasse emprego, até 
porque tinha que ser um investimento mediado pela Fundação, essas 
fabricas tinham que funcionar e tinha que se adequar . Nesses últimos 2 
anos foi focado nesse objetivo. Vamos fazer o complexo funcionar ver a 
viabilidade disso, vamos fornecer a castanha. Estão no momento foi focado 
o problema da pauta. Mas não que essa questão não seja uma prioridade. É 
uma questão que vem se estendendo e vem prejudicando muito, porque vai 
direto no produtor, ele ta sendo pago por preço inferior, por conta disso 
(Grifo nosso). 

 

O termo pauta, utilizado pelo dirigente refere-se ao imposto que o produtor paga ao 

governo ao vender sua produção. Contudo, esse imposto é considerado exorbitante 

pelos produtores, o que faz com que estes prefiram vender seus produtos ao 

atravessador.  

     

A integração entre cooperativas singulares e central  

 

Embora haja o registro de dificuldades no processo de trabalho e de organização 

das cooperativas singulares, contraditoriamente, identificamos um percentual alto de 

aprovação. Os produtores, de acordo com os gráficos a seguir, refletem esse 

quesito, o “nível de integração existente entre a COCAJUPI e cooperativas 

singulares integrantes”. Nas respostas aos questionários, os informantes registraram 

haver uma relativa aprovação, pois 61% responderam ter bom relacionamento, 

mostrando segundo eles, que a central tem procurado estreitar as relações de 

integração entre os cooperados: 
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Gráfico 3.1 – Cooperativa Bananal  

 

 

Gráfico 3.2 – Cooperativa Abacatal  
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Gráfico 3.3 – Cooperativa Laranjal 

Os dados acima podem demonstrar que há um nível de satisfação da relação entre a 

central COCAJUPI e as cooperativas singulares. A resposta predominantemente é 

considerada boa por grande parte dos cooperados, o que demonstra que, apesar 

dela não conseguir alcançar seus objetivos da maneira como foi proposto, os 

cooperados ainda sentem uma proximidade entre eles e a cooperativa. Esse dado 

pode também expressar a presença de luta no cooperativismo. Destacamos aqui a 

fala de um dos dirigentes da COCAJUPI com a seguinte explicação: 

Eu conheço as necessidades maiores do meu município, outro dirigente 
conhece, então, agente procura saber a prioridade, então vamos lá nessa 
região e defende aqueles interesses, como se fosse do nosso próprio 
município,então deixa de ser um compromisso próprio daquele município, e 
passa a ser compromisso de todos os municípios que compõe a 
COOCAJUPI, e isso faz com que as cooperativas singulares se integrem 
entre si (DIRIGENTE AWW). 

 

A ponderação acima registrada mostra a preocupação da direção da COCAJUPI 

com as particularidades das cooperativas singulares, sem perder de vista a sua 

generalidade e integração. Mas, não podemos deixar de descartar a possibilidade de 

estar presente a força ideológica das classes dominantes, que têm interesse na 

manutenção da relação de subordinação. Com isso, pode-se supor que a presença 

do intelectual orgânico da classe dominante e do aparelho privado da hegemonia 

burguesa marca a manutenção da relação social capitalista, ou seja, os intelectuais 

são aqueles que constroem ou perpetuam a hegemonia da classe dominante, tendo 
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como suporte os aparelhos privados de hegemonia.    

Ainda na informação dos dirigentes, há o registro da regularidade das reuniões 

realizadas na COCAJUPI. Na entrevista com dirigentes foi perguntado qual o 

período das reuniões. Sua resposta foi precisa e indicativa de interesse na 

integração dos cooperados. A saber: 

Em torno de 40 dias é feito reunião com comitê gestor (geralmente em 
Picos, mas agora é feito nos municípios). Vem gente de todas cooperativas. 
Sendo a cidade deles, eles têm maior interatividade dos produtos. Tem um 
relatório que faz no final do mês. Os representantes das cooperativas 
organizam, tem o interesse coletivo. Querem saber de tudo. Eles querem 
introduzir a cultura que a COCAJUPI vai ajudar o cooperado. Muitas 
pessoas têm preconceito, devido a experiências frustrantes. Com passar do 
tempo estão adquirindo a confiança. A obrigação da COCAJUPI é mostrar 
os benefícios desse projeto, tem que pensar a longo prazo e não a curto 
prazo. A cooperativa é movida, por participação das pessoas. A COCAJUPI 
tem em estatuto (grifo é nosso). 

 

Contudo, as respostas dos cooperados demonstram outra contradição, pois para os 

informantes das cooperativas singulares, essas reuniões acontecem 

semestralmente, e não em cada quarenta dias como informou a direção da 

COCAJUPI. Para ilustrar as diferentes posições apresentamos os gráficos a seguir:  

 

 

Grafico 4.1 – Cooperativa Bananal 
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Grafico 4.2 – Cooperativa Abacatal 

 

 

Gráfico 4.3 – Cooperativa Laranjal 

 

Fazendo-se uma média das três cidades, perceberemos que 50% dos cooperados 

dizem haver reuniões apenas por semestre. 38% afirmam ser mensalmente e 8% 

anualmente. Certamente, estes dados não são consistentes, nem entre diretores e 

participantes das singulares, nem entre estes, embora predomine a informação de 
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50% afirmando haver reunião com a cooperativa apenas uma vez por semestre. 

Essa divergência entre o referido grupo pode indicar certa desinformação, ou falta 

de integração. Essa suspeição se confirma com os estudos da UFPI.      

A equipe de mobilização do Informe Cooperar, coordenado pela – UFPI,  em reunião 

com a cooperativa  do município de Francisco Santos48, propôs uma reunião com a  

Diretoria para estudo e revisão do estatuto, uma vez que são 43 cooperados, mas 

nem 1/3 destes estão ativos. Sendo assim, na visão do presidente da cooperativa 

local, essa ausência termina por enfraquecer o grupo. Nesse sentido, concordamos 

com Loureiro (1981), referida no capítulo anterior, quando observa que a política 

cooperativista, deve contemplar a organização e o envolvimento dos membros, mas 

também estimular para que o produtor esteja ativo, trabalhando e recorrendo ao 

crédito, ainda que fique alienado ao Banco, mas continua produzindo e vendendo os 

produtos, contribuindo através do sistema de cooperação. Ou seja, entrar no circuito 

do capital financeiro é sem dúvida alguma, um indicador da vinculação do 

cooperativismo com o processo de acumulação do capital. 

Na opinião de um dos dirigentes, os produtores das cooperativas singulares 

deveriam frequentar mais a COCAJUPI, mas isso nem sempre acontece: 

Hoje nós estamos fazendo como forma de motivar, em vez dos cooperados 
virem até a Central, nós estamos nos deslocando ao município para fazer 
reunião, abrimos com a primeira reunião em Francisco Santos, e em 
seguida, vamos rodar por as demais cooperativas integrantes a 
COOCAJUPI, penso que é mais proveitosa e facilita,  já que alguns dos 
cooperados tem dificuldades de vir até a Central,  sem contar que se 
sentem mais seguro em sua cooperativa,   tem maior interatividade dos 
produtos, assim a COOCAJUPI vai até eles. Agora não podemos esquecer 
que o desenvolvimento e a assiduidade dependem de uma diretoria singular 
atuante. Além das reuniões itinerantes, temos a ordinária, e independente 
disso a COCAJUPI está presente em quase todos os momentos, pois 
sempre que surgem uns problemas em alguma cooperativa, a Central está 
lá para dar apoio os problemas que surgem e não aguardam reunião 
(DIRIGENTE ANN).  

 

Esse cuidado e presença nas cooperativas singulares, por parte da COCAJUPI, 

parece surtirem efeito, pois como foi apresentado o índice de aprovação e confiança, 

não tem se abalado, diante do fato de não terem conseguido qualquer percentual de 

sobras para as cooperativas singulares. Quando foi perguntado que nota de 0 a 10, 

que eles (os cooperados) atribuíam a COCAJUPI, encontramos mais uma vez a 
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tendência de aprovação, conforme registram os gráficos abaixo: 

 

Gráfico 5.1 – Cooperativa Bananal  

 

 

Gráfico 5.2 – Cooperativa Abacatal 

 

                                                                                                                                                         
48

 A Cooperativa Francisco faz parte da COCAJUPI.    
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Gráfico 5.3 – Cooperativa Laranjal   

 

A nota dada pela maioria dos cooperados para a COCAJUPI foi oito, o que é muito 

bom, no entanto, reflete mais uma vez uma contradição em relação às falas  

anteriores, pois, nem todos estão satisfeitos e, sua produção não teve ainda 

resposta satisfatória: “O produtor só conta hoje com a proteção de Deus, o resto é o  

clima que castiga, o Governo que castiga com  essa pauta absurda, a perseguição 

da praga no cajueiro, os juros dos créditos sem se fala, e os bancos  só pressionam” 

(COOPERADO AAB). 

Com base nas formulações contidas nos estudados de Mcintyre (1997), podemos 

dizer que ainda há uma disparidade entre dirigentes nas direções das cooperativas e 

os cooperados, que são vistos como meros quantitativos para produção, sem voz e 

sem vez, ou seja, nos ideários associativistas. Fala-se em igualdade de participação, 

cooperação, solidariedade, eliminação de preconceito de qualquer natureza, 

melhorias nas condições de vida, no entanto, o que se percebe é que, na prática, o 

processo é outro. Daí porque não se colocar sob julgo os cooperados por não 

participarem das reuniões, ou seja, ainda que eles estejam nesses eventos não 

terão voz. Na singularidade do nosso estudo, esse fato veio à tona. Alguns 

cooperados fizeram a seguinte reclamação: “não houve assembleia para escolher os 

dirigentes das cooperativas”. Outros afirmaram que não entendiam as contas da 
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Cooperativa central, e mesmo tendo solicitado esclarecimento, a ida do contador da 

Central em nada ajudou.     

Há registros na nossa pesquisa de campo sobre a participação dos membros da 

família nas reuniões da COCAJUPI. Destacamos que os membros da família de um 

cooperado da COCAJUPI podem participar das reuniões, no entanto, a maior 

participação é dos cônjuges e dos pais dos cooperados, conforme o gráfico a seguir.  

 

Gráfico 6.1 – Cooperativa Bananal  

 

Gráfico 6.2 – Abacatal 
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Gráfico 6.3 – cooperativa Laranjal 

Os dados observados nos gráficos anteriores podem exemplificar a tese discutida 

por Duarte e Wehrmann (2004), quando apontam que as cooperativas além de se 

tornarem o elo entre agricultura familiar e os sistemas modernos de produção, 

também têm contribuído para articulação dos produtores, de modo que a agricultura 

brasileira influencie na ordem social. É o que inicialmente chamamos de hegemonia 

da classe dominante. 

Observou-se também, durante as pesquisa de campo, que a maioria dos produtores 

não demonstra interesse em acompanhar o dia a dia da cooperativa central, sendo 

assim, tornam-se muitas vezes alheios às decisões tomadas nas cooperativas, pois 

logo que passa o período da safra, ele vai abandonando tanto sua cooperativa, 

quanto a central, perdendo completamente o interesse em participar do processo. 

Segundo um dos dirigentes da COCAJUPI, existem municípios em que a frequência 

dos cooperados realmente é baixa. Na avaliação dele isso acontece por falta de 

credibilidade por parte do produtor. Contudo, percebemos que faltam resultados de 

forma mais visíveis. O sacrifício de se colocar o “suor na produção” há mais de 3 

anos, sem retorno acrescido, tem de fato um significado para o dia a dia desses 

produtores. Mas, como já apontava Duarte (2002), há uma tendência, por parte das 

pessoas, em aceitar, o que entendemos como conformismo generalizado, tudo o que 
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diz respeito às questões que lhes afetam diretamente, chegando a transmitir apatia 

pelas mesmas. Segundo o referido autor essa é uma herança da formação social 

brasileira, de uma cultura do autoritarismo e elitismo da classe dominante. 

Entendemos que a relação dominação-dependência não foi superada, nem no 

Brasil, nem em Picos, campo empírico dessa pesquisa, nem um, nem outro, 

conseguirá superar os obstáculos que se antepõem às transformações almejadas, 

pois enquanto houver a exploração do homem pelo homem, enquanto subsistir o 

modo de produção capitalista, as mudanças de bem-estar-social serão apenas de 

forma e não de conteúdo. 

Ainda tratando da integração das cooperativas singulares e central, apontamos para 

a preocupação da central em promover eventos. Os eventos que os cooperados 

participaram, foram em sua maioria, cursos e consultorias. Dentre uma lista de 

opções foi questionado sobre possíveis eventos promovido pela COCAJUPI que os 

integrantes participaram. As respostas obtidas estão sistematizadas e expostas nos 

gráficos abaixo:  

 

 

Gráfico 7.1 – Cooperativa Bananal 
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Gráfico 7.2 – Cooperativa Abacatal 

 

 

Gráfico 7.3 – Cooperativa Laranjal 

 

Melhoria na renda familiar 

 

Levando em consideração tais aspectos, indagou-se aos cooperados qual a 

percepção deles em relação à melhoria de renda familiar após os mesmos terem se 
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filiado à cooperativa, já que esta possui um papel essencial de melhorar o 

rendimento das famílias cooperadas. Obteve-se o seguinte resultado:  

 

 

Gráfico 8.1 – Cooperativa de Bananal 

 

 

Gráfico 8.2 – Cooperativa Abacatal 
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Gráfico 8.3 – Cooperativa Laranjal  

 

De acordo com os gráficos acima, tanto em Bananal como em Abacatal, 100% dos 

cooperados afirmam que houve melhoria na renda após terem passado a fazer parte 

da cooperativa. Já em Laranjal, apenas 64% dos entrevistados responderam que 

houve aumento da renda familiar, sendo que 27% informam não ter percebido 

nenhum tipo de melhora. Ainda nesta cidade, 9% não quiseram opinar. 

Certamente, estas respostas refletem a deliberação da COCAJUPI em incentivar os 

cooperados, que segundo os associados, estes têm sido suficientes e que sempre 

houve por parte da Cooperativa Central, iniciativas conforme se percebe nos gráficos 

abaixo: 
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Gráfico 9.1 – Cooperativa Bananal 

 

 

Gráfico 9.2 – Cooperativa Abacatal 
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Gráfico 9.3 – Cooperativa Laranjal 

Conforme visto, nenhum dos cooperados respondeu que não houve incentivo, sendo 

que apenas 8%, na cooperativa de Bananal, se disse indeciso.  

 

Percepção sobre cooperativismo e melhorias 

 

 

Gráfico 10.1 – Cooperativa Bananal  
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Gráfico 10.2 – Cooperativa Abacatal  

 

 

Gráfico 10.3 – Cooperativa Laranjal 

 

A maioria dos cooperados diz que a produção não aumentou com a adesão à 

COCAJUPI, pelo contrário, diminuiu com o passar do tempo. Essa porcentagem é 

ainda maior na cooperativa Laranjal, ou seja, praticamente todos os cooperados 

disseram que tiveram prejuizos e não lucros.   

Para tentar amenizar tais problemas, a COCAJUPI tem buscado promover a 
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integração das cooperativas singulares filiadas, buscando a melhoria de vida de 

seus cooperados, contudo, ainda há muito que fazer em se tratando deste modelo 

de economia e de seu papel junto aos cajucultores. As melhorias dizem respeito às 

promessas de ajuda em financiamentos, à exportação do produto, etc. É como 

entende F. de Oliveira, baseada nos estudos gramiscianos: “Nenhuma hegemonia 

se constrói sem a retribuição material”. Assim, os cooperados se entrelaçam na teia 

do financiamento.   

Na observação participativa, registramos trechos de conversas de cooperados e 

também de ex-dirigentes de cooperativas, que foram referência quando tiveram a 

frente dos trabalhos desde o início da COCAJUPI. Segundo eles, o projeto mudou a 

consciência da sua comunidade: 

Depois que nos filiamos a COCAJUPI, houve vários apoios de parceiros, 
inclusive o apoio na formação dos cooperados, essas capacitações, foi 
fundamental para que as pessoas, que já estavam na cooperativa e outras 
que vieram  a fazer parte e engrossar esse grupo para que tivéssemos uma 
melhor visão do que é uma cooperativa, no sentido de como participar e 
saber seus direitos, seus deveres, e hoje nós  sabemos o valor que temos, 
entendemos que nós é que fazemos a transformação, nossa força é muito 
grande se a agente se  organizar,  o cooperativismo  é a forma  que  temos 
de avançar, no sistema capitalista (EX-DIRIGENTE CDD).  

Mas, dialeticamente, nos diz que aí é onde está a maior força do projeto, 
também está o maior desafio: Nosso maior desafio ainda é a questão da 
organização social, da participação dos cooperados, pois sabemos que 
essa questão ainda é uma coisa viva, (...) temos que investir mais na sua 
formação sobre o cooperativismo (EX-DIRIGENTE CDE). 

 

Quanto à COCAJUPI, há uma tendência a sentirem-se esperançosos, até porque 

acreditam na força e garra dos cajucultores, como também no otimismo em relação 

à economia solidária. Aqui colocamos em destaque o aspecto subjetivo presente nas 

falas. Rufino (2009)49 refletindo o tema, diz: 

 
Entendemos, que não é só bens materiais, mas bens intelectuais, 
conhecimentos para a formação de uma nova consciência, a junção dessa 
forças é que pode criar a solidariedade, sem a qual não se chega a lugar 
algum, isoladamente, já se viu que nós temos aí 500 anos sem libertação do 
pequeno produtor.   
 

Enfim, todos convergem no quesito união, para disputar com os grandes grupos, 

porém, acreditam que vão ter muitos desafios pela frente, apesar de todas as 

                                                 
49

 Primeiro presidente da COCAJUPI. 
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dificuldades com a central, com as cooperativas, mas entendem que para os 

pequenos produtores, viver fora de uma organização social é estar fadado ao 

fracasso na sociedade capitalista em que vivemos, o que demonstra um sentimento 

de esperança.   

                    

Sentimento entre as cooperativas singulares e central 

 

Ao serem indagados sobre o que os cooperados sentem em relação à COCAJUPI, 

houve uma tendência mais positiva que negativa, conforme está demonstrado nos 

gráficos seguintes. 

 

Gráfico 11.1 – Cooperativa Bananal  
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Gráfico 11.2 – cooperativa Abacatal  

 

Gráfico 11.3 – Cooperativa Laranjal  

 

A maioria disse se sentir esperançosa e protegida, porém, ainda há um grande 

percentual que se diz insatisfeita, o que requer uma análise mais detalhada, pois 

isso indica que a COCAJUPI ainda não está cumprindo sua missão junto aos 

cooperados. Ressalta-se que é na Cooperativa de Laranjal que se encontra a 

maioria dos cooperados que não se sentem satisfeitos.  
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A ideia predominante registrada nas respostas dos cooperados, prevalece o ideal de 

melhoria de vida com a presença da COCAJUPI, devido a possibilidade de 

financiamento, a exemplo das declarações de cajucultores:  

A COCAJUPI veio para melhorar, era uma opção que nós tínhamos para 
agregar as cooperativas singulares e buscar recursos. Na comunidade local 
a COCAJUPI trouxe a esperança de que vamos melhorar, mas até agora, 
eu não sinto melhora alguma. É como se fosse uma gota d’água onde 
precisava 1000 litros de água em relação à melhoria da sociedade. (...) Na 
realidade quando a criamos, ouve uma expectativa grande, mas depois 
estacionou, pois quando entregamos a safra, ela não paga na hora, e não 
dá para esperar, pois temos que comer. Em conseqüência, voltamos a 
negociar com os atravessadores (COOPERADO VC1).  

Se seu filho estivesse doente você não venderia para o atravessador? Ou 
esperava pela consciência de ser leal a Cooperativa (COOPERADO V.N1).  

O capital ainda não chegou nas cooperativas. E quem Chega na roça com 
dinheiro é o atravessador (COOPERADO VL3). 

Não há comercialização sem dinheiro, aqui a fabrica está fechada, a 
castanha não tem preço, é como diz o ditado: quem não tem cão caça com 
gato. Quem não tem para onde correr na precisão se agarra com o primeiro 
que aparece. Se a Central não colocar capital de giro, não adianta reunião 
nem conscientização (COOPERADO VL5). 

 

Essas falas são ilustrativas da fragilidade do próprio associativismo. Estes 

entrevistados pertencem a algumas das diferentes cooperativas singulares 

associadas à COCAJUPI. Mas, mesmo em depoimento de dirigentes da Central, 

encontramos formulações que reforçam essa perspectiva. Por exemplo, um deles 

chegou mesmo a observar o quanto é difícil o processo associativista. 

É muito difícil, às vezes eu me pergunto: se não tivesse o atravessador, o 
que seria da cajucultura no estado do Piauí? Por exemplo: Eles têm a 
castanha para vender e a cooperativa não tem o dinheiro para comprar a 
castanha desse produtor, sendo que essa é a sua única fonte de renda. 
Como é que eles iriam se virar? (DIRIGENTE ANN). 

 

Não se pode dizer que o associativismo presente nas cooperativas não tenha 

contribuições a serem destacadas. Basta que nos detenhamos nos dados 

estatísticos da própria COCAJUPI, onde foi registrado um número significativo de 

famílias alcançadas pelo projeto. Além do registro dos que se beneficiam 

diretamente, tem os que indiretamente são beneficiados com a cajucultura, assunto 

tratado no capítulo anterior. 

Quanto à qualidade do atendimento na COCAJUPI, os cooperados responderam de 
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forma mais positiva:  

 

 

Gráfico 12.1 – Cooperativa Bananal  

 

Gráfico 12.2 – Cooperativa Abacatal  
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12.3 – Cooperativa Laranjal 

A maioria dos cooperados da cooperativa de Bananal respondeu que os serviços 

são “ótimos”, sendo que a de Abacatal e Laranjal destacaram como sendo “bom”. 

Mesmo assim, o percentual dos que considera razoável ainda é significativo, ou seja, 

na média das três cooperativas há um percentual de 21%,  

Um dos diretores da COCAJUPI destacou que percebe certa insatisfação dos 

cooperados nas reuniões, fazendo o seguinte destaque: 

Os cooperados ficam desestimulados. Eles ficam cobrando resultados. E 
como nós não temos recursos para comprar  a castanha,  precisaria uma 
grande articulação da base (ou seja grande  movimentação de recursos 
próprios  depende da força da base).  Por que precisamos da força da base, 
por exemplo: Nós recebemos recursos da CONAB,  temos que articular um 
projeto para fazer, depende da gestão da cooperativa coisa que a 
COCAJUPI faz, mas como não tem uma gestão da base para articular, 
dificulta aquelas cooperativas, agora aquelas que tem uma base mais 
preparada andam com mais rapidez. 

 

Ele explica os grandes desafios que são encontrados por eles para conseguir 

articular os planos da COCAJUPI, especialmente no que diz respeito ao 

financiamento ou compra da castanha, o que acaba gerando insatisfação nos 

cooperados.  

Para concluir este capítulo, colocamos em evidência mais um aspecto, que se 

constitui mais um determinante no processo do cooperativismo na COCAJUPI, trata-

se do entendimento que os cooperados têm do cooperativismo. 
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Entendimento sobre cooperativismo 

 

Em consonância com Gaiger (2003), percebemos que a Economia Solidária 

apresenta-se como uma forma de reconciliação do trabalhador com seus meios de 

produção, de maneira que este tenha uma experiência profissional fundamentada na 

equidade e na dignidade. Singer (2002), autor também já indicado aqui, diz que a 

ideia de Economia Solidária está ligada na relação entre os meios de produção e o 

trabalhador, indicando que os trabalhadores são os proprietários da empresa, 

almejando muito mais a quantidade e qualidade do trabalho, ao contrário da 

empresa convencional que tem como seu principal objetivo o lucro. 

Pensando nisto, e embasados nestes autores, perguntamos a um dos diretores da 

COCAJUPI se os princípios da economia solidária eram entendidos pelos 

cooperados, ele respondeu que sim, afirmando:  

A cooperativa é de todo mundo, não é uma coisa de beneficio único e sim 
do grupo, buscamos benefícios pro grupo. Desde quando fundamos a 
cooperativa a linguagem é essa. Esses princípios é um assunto mastigado 
(DIRIGENTE ANN). 

 

Assim, foi interessante perceber a estrutura de solidariedade que vem se 

consolidando no interior das cooperativas singulares. Alguns dos entrevistados 

exemplificaram muito bem essa questão. Diziam eles:  

Na falta de matérias prima para fabricar a cajuína, contamos com nossos 
companheiros para nos emprestar, e quando eles precisam, nos ajudamos. 
Assim um ajuda o outro (COOPERADO AN1).   

Esse é um projeto onde todos devem participar, só juntos, unidos com a 
participação de todos é que caminharemos para frente. Não é só junção em 
termos e bens materiais, mas de bens intelectuais, de conhecimento para 
formação de uma nova consciência, a junção de forças é que pode criar a 
solidariedade (COOPERADO AN4).   

 

Segundo os cooperados: 

De certa forma a Central tem fortalecido o sistema de solidariedade, por 
exemplo: a cooperativa Tal, vai trabalhar com o projeto de cajuína, então 
faltam determinados equipamentos. Comunicamos com a outra cooperativa 
singular para saber o que ela pode ajudar. Então respondem: eu tenho 
tampa, garrafa etc (COOPERADO AN1). 

Assim a outra cooperativa empresta para depois ser ressarcido. Outro 
exemplo: “Outra cooperativa singular tem muita produção de amêndoa, no 
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momento a outra já não tem. Assim, uma empresta para a outra 
(COOPERADO AN2). 

  

Ainda, segundo um participante da diretoria, existem 10 CNPJs, um para cada 

cooperativa singular e um para a Central. Mas, tudo é resolvido na COCAJUPI, 

embora a estrutura legal do município exija os CNPJs separados, mas o sentimento 

de solidariedade é maior que a COCAJUPI. Como foi demonstrada na própria prática 

do cooperativismo em Picos, a solidariedade é um componente de grande 

relevância. 

Outra característica das sociedades cooperativas é a dupla natureza, possui 

concomitantemente um projeto social (financiado pela Fundação Banco do Brasil)50, 

que estimula a organização dos produtores na perspectiva de autonomia. Por outro 

lado, se insere na produção e reprodução social capitalista, predominando um 

ideário socialista que mais se parece com os utópicos, a quem Marx51 tanto debateu, 

conforme pontuamos anteriormente. 

Não resta dúvida que a COCAJUPI tem buscado promover a integração das 

cooperativas singulares filiadas, objetivando a melhoria de vida de seus cooperados, 

porém, percebe-se que essa preocupação é também de seus maiores parceiros que 

investiram no projeto, sendo assim, Loureiro (1981) tem razão quando destaca esse 

duplo caráter do cooperativismo. Ao mesmo tempo em que socorre nas crises, 

amortece a consciência do proletariado, da luta de classes. Mesmo no sentido 

idealista de cooperativismo, ainda há muito que fazer em se tratando deste modelo 

de produção associativista e de seu papel junto aos cajucultores, aspecto 

amplamente exposto. 

Observamos que um cooperativismo que una pessoas com objetivos em comum, 

com trabalhadores independentes, que conseguem melhorar sua realidade social 

ainda não é o que ocorre na realidade das cooperativas estudadas, reforçando a 

teoria de que “na prática a realidade é outra”. Em outras palavras, as cooperativas 

ainda encontram dificuldades em diversas áreas, sejam elas administrativas, 

                                                 
50

 De acordo com o Presidente da COCAJUPI, A Fundação Banco do Brasil, investiu cinco milhões. Para ele a 

Fundação tem interesse que o Projeto de certo. 
51

 Ler sobre o assunto Marx em Miséria da filosofia (2008) 

 



148 

 

gerenciais ou até mesmo operacionais.  

Encontramos na realidade da COCAJUPI uma dispersão de objetivos, no sentido de 

superação da informalidade para melhorarem as condições de vida para suas 

famílias através de uma renda mínima, esses cooperados têm encontrado diversas 

barreiras. Ainda assim, há a esperança de que, futuramente, as cooperativas deixem 

de ser consideradas ferramentas de exploração e fraude ao trabalho, que visam o 

lucro e geram perda de qualidade de vida e precarização das condições de trabalho, 

para se tornarem alternativas seguras para esses produtores, promovendo os 

valores verdadeiros do cooperativismo.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 
 

 

Nossa proposta de trabalho teve como eixo fundamental discutir a realidade do 

Cooperativismo da cadeia de caju em Picos, considerando o contexto histórico que a 

contorna. A singularidade do estudo certamente não se constitui como 

generalização, contudo, a dialética entre o particular e o geral, nos permitiu entender 

não somente a singularidade da COCAJUPI, mas a tendência dos caminhos 

associativistas que permeiam a sociabilidade capitalista. Nos contornos da crise 

estrutural do capital dos últimos vinte anos, a história presencia a reestruturação do 

processo produtivo que atinge o mundo capitalista e em particular no Brasil, 

provocando o desemprego estrutural que abrangeu todo território nacional. Nos 

contornos da reprodução social o cooperativismo, a economia solidária ganha 

significado para a produção e reprodução do capital. Pensando nisto, é que este 

estudo trouxe à tona os traços históricos que compuseram o nascimento e 

desenvolvimento do cooperativismo tanto a nível mundial, como nacional e local.  

 

Investigar como se dá a prática cooperativista, em três cooperativas singulares em 

integração com a central COCAJUPI no Piauí, foi uma experiência relevante, na 

medida em que trouxe à tona um tema que na prática vem ocorrendo não só em 

Picos, como em grande parte dos programas de agricultura familiar. O estudo 

apontou para a necessidade de tornar o processo mais transparente e esclarecido 

para seus usuários. No caso investigado, a COCAJUPI, esta ainda não vem 

conseguindo alcançar os objetivos propostos, tornando suas cooperativas frágeis e 

susceptíveis à ação dos atravessadores, que têm participado ativamente no 

processo de compra e venda dos produtos, mantendo o estágio de exploração e 

degradação do trabalhador rural, o que menos é remunerado no processo. Segundo 

vários depoimentos, e conforme percebido, os próprios produtores e dirigentes da 

Cooperativa central disseram ser esta a “única alternativa plausível no momento”.  

 

Quanto à produção, percebemos a existência de disparidade nas respostas dos 

entrevistados, embora se constitua a maior preocupação, já que a maioria dos 
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cooperados diz que a produção não aumentou com a adesão à COCAJUPI, 

diminuindo com o passar do tempo. Houve maior porcentagem entres os 

entrevistados da cooperativa Laranjal, onde a gande maioria dos cooperados 

falaram em prejuizos com o cooperativismo. Enquanto que na cooperativa de 

Bananal e a de Abacatal 100% dos cooperados perceberam que houve uma 

melhora na renda após terem se integrado à cooperativa central. Contudo, em 

Laranjal, apenas 64% dos entrevistados responderam que houve aumento da renda 

familiar, sendo que 27% afirmam não ter percebido nenhum tipo de melhora. 

 

Nos contornos do tema, destacamos alguns aspectos na particularidade do estudo 

que aponta para certa fragilidade no processo cooperativista. Quanto aos aspectos 

técnicos, todos os cooperados possuem mais de três anos atuando na cooperativa e 

os membros que mais participam são os pais e cônjuges dos entrevistados. Ainda 

neste mesmo aspecto, foi investigada a regularidade das reuniões, que conforme a 

entrevista dos dirigentes da Cooperativa acontece a cada 40 dias, o que não foi 

confirmado na fala dos cooperados, que informaram que as mesmas ocorrem 

semestralmente. 

 

No aspecto satisfação observou-se que a maioria disse se sentir esperançosas e 

protegidas, porém, ainda há um grande percentual que se diz insatisfeita com o 

serviço prestado pela Cooperativa Central. Quanto à qualidade dos serviços, a 

maioria diz ser boa ou razoável. Um dos diretores da COCAJUPI percebe a 

insatisfação dos cooperados e diz que a causa, possivelmente, seja o não 

cumprimento dos objetivos propostos pela cooperativa, que encontra diversos 

problemas para funcionar corretamente. Isso se reflete no incentivo que a 

COCAJUPI tem dado aos cooperados, que segundo estes têm sido suficientes e que 

sempre houve por parte da Cooperativa Central. 

 

Assim, o cooperativismo, conforme observado ao longo da pesquisa de campo, 

evidenciou contradições entre intenção e gesto. A Cooperativa Central não vem 

alcançando o objetivo para o qual foi criado, tornando-se mero discurso político e 

instrumento de rentabilidade e acumulação de capital para os intermediários, o 

Estado e os parceiros, ficando excluidos desse processo os seus sujeitos principais, 

os cooperados. Os primeiros, pelo fato de se aproveitarem da fragilidade dos 
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cooperados e da não atenção do governo ao setor primário, comprando os produtos 

por um preço muito inferior ao de mercado. O segundo por impor um imposto (pauta) 

exorbitante, que o produtor não consegue pagar. Por fim, os parceiros, que mais 

funcionam como uma racionalização oculta à base de sustentação material, pois 

estão firmados em relações autoritárias oriundas de subsunção do trabalho ao 

capital, como ressaltou Karl Marx52, na teorização da passagem da manufatura a 

maquinaria.  

 

Também, acentuadamente durante a pesquisa, registrou-se a insatisfação dos 

produtores com a Cooperativa Central e o governo, em aspectos como: elevada 

cobrança de impostos; falta de capital de giro; a não transparência no processo de 

prestação de contas da produção; não percepção na melhora da renda; burocracia 

na negociação de créditos, que quando concedidos, o produtor se aliena ao banco 

sendo pressionado por este, e, na maioria das vezes, não consegue honrar a dívida.  

 

Reafirmando o que foi dito por alguns autores pós-marxistas, as causas da pobreza 

e da desigualdade social são inerentes ao modo de produção capitalista, ou seja, se 

o modo de produção permanece, não sendo modificadas as suas bases, as 

respostas provenientes das melhorias servirão apenas como paliativo o que tem 

acontecido com o cooperativismo.  

 

No que diz respeito às descobertas do nosso estudo, podemos identificar primeiro, a 

relação entre cooperativas singulares e a Central, que se reproduz nas condições 

das cooperativas de modo geral. Ou seja, o fato de estudarmos a singularidade da 

COCAJUPI não nos afasta da generalidade, pelo contrário, como vimos ao longo da 

história aqui registrada, o cooperativismo surge como forma de atender as 

necessidades objetivas de seguimentos da classe trabalhadora, ao mesmo tempo 

em que atua como forma de frear os processos revolucionários conforme indicamos 

em Marx, em Rosa Luxemburg entre outros. Fica evidente também que o processo 

de dominação predominante na sociedade capitalista, a sociabilidade capitalista 

permeiam todo processo de cooperativismo implantado em Picos no Piauí, 

particularmente na COCAJUPI. Verificamos que seu processo de incubação se dá 

                                                 
52

 MARX, Karl. El Capital. Vol 1. México, edicion Foundo econômico de La cultura. 1989.  
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através de outras instituições, no caso estudado, ela é feita através da UFPI. 

Segundo Singer (2003), o nascimento destas organizações requer geralmente um 

patrocínio de apoiadores externos, que articulam sociedade civil e sociedade 

política. 

 

Outro aspecto que nos chama a atenção é o fato de que permeia entre a maioria dos 

cooperados da COCAJUPI uma clara esperança no cooperativismo. A central de 

cooperativas em foco, não obstante todas as dificuldades narradas e analisadas 

nesse estudo têm como pretensão estimular a criação de mais cooperativas voltadas 

para esta atividade, embora, no caso do Nordeste, a autoridade e o poder foram 

exercidos historicamente mais pelos dirigentes do que pelos associados das 

cooperativas, atendendo, na maioria das vezes, os interesses das classes 

dominantes que, no caso do Nordeste, são os próprios donos da terra, os políticos 

que atuam no cenário regional ou nacional. 

 

Fica, portanto, o desejo de que esta pesquisa seja uma das portas de entrada para 

tantas outras que surgirão em busca de compreender o processo cooperativista, e 

que ela seja ainda uma bandeira de luta em prol de tantos produtores que, em busca 

de melhorias, acabam sendo “presas fáceis do capital”.   
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ANEXO 1  
 
 

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO 
 

Aos 30 dias do mês de junho de 2005, às 10:00 horas, nesta cidade de Picos do Piauí, no 

Auditório da Associação Comercial e Industrial de Picos, no Bairro Centro, reunira m-se  de 

livre e espontânea vontade, em Assembléia Geral, sob a coordenação da Sr. Luiz Eduardo 

Rodrigues e secretariado pelo Sr. Vicente Rufino Cortez, objetivando a constituição e 

organização de uma Central de Cooperativas, nos termos da legislação vigente, os Presidentes 

das Cooperativas Singulares a seguir qualificados, todos brasileiras, Empresários, residentes e 

domiciliados, nos municípios sedes das respectivas cooperativas, a saber: Vicente Rufino 

Cortez Presidente da Cooperativa dos Produtores Agrícola de Ipiranga do Piauí – COMPRAG 

CNPJ 01.525.432/0001-89, Gil Pereira de Vasconcelos Presidente da Cooperativa Agro-

Industrial de Pequenos Produtores – COOAPP CNPJ 41.522.608/0001-63 e Adelino 

Francisco de Oliveira presidente da Cooperativa Agropecuária e Apícola de Vila Nova do 

Piauí – COOMAVINP CNPJ 00.812.433/0001-41 todos presentes, iniciando-se a solenidade 

com a leitura do Projeto de Estatuto: 
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ANEXO 2 
 

 

 

 
COOPERATIVA DE CAJUCULTORES DO ESTADO DO PIAUI - COCAJUPI 
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TÍTULO I 

DA CARACTERIZAÇÃO, DENOMINAÇÃO, SEDE, ÁREA DE 

AÇÃO E DURAÇÃO DA SOCIEDADE 

 
Artigo 1o – A CENTRAL DE COOPERATIVAS DE CAJUCULTORES DO ESTADO 
DO PIAUI, identificada pela sigla COCAJUPI, fundada em 30 de junho de 2005, é 
uma sociedade cooperativa de responsabilidade limitada, constituída na forma de 
central cooperativista, contando com três cooperativas singulares de produção do 
setor de Cajucultura, atuando no segmento da produção, industrialização e 
comercialização de produtos do caju e derivados, regendo-se pelo presente 
Estatuto, Regimento Interno, decisões de assembléias e demais órgãos de gestão, 
bem como pelas disposições legais em vigor.  
 
Artigo 2o– A Sociedade tem sede e administração no seguinte endereço: Rua 
Projetada S/N – Bairro Junco, na cidade de Picos - PI e foro jurídico na mesma 
comarca. 
 
Artigo 3o– A área de ação, para efeito de admissão de filiadas, abrange o Estado 
do Piauí.  
 
Artigo 4o– O prazo de duração da CENTRAL DE COOPERATIVAS é 
indeterminado, coincidindo o ano social com o ano civil, levantando-se o Balanço 
Geral a 31 de dezembro de cada ano. 
 
Artigo 5o– A CENTRAL DE COOPERATIVAS pode admitir como sócias 
cooperativas organizadas no segmento da produção, industrialização e 
comercialização de produtos do Caju e derivados, com as quais mantenha 
operações constantes de produtos ou serviços. 
 
TITULO II 
DA IDENTIDADE E DOS PRINCÍPIOS 
 
Artigo 6o- A COCAJUPI é um empreendimento que busca o desenvolvimento 
sustentável e solidário, com responsabilidade social e ambiental, constituído para 
proporcionar melhorias econômicas e sociais às populações de trabalhadores do 
segmento da Cajucultura.  
 
Parágrafo Único: A COCAJUPI tem como fundamentos essenciais os seguintes 
princípios: 
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a- Desenvolvimento sustentável e solidário do empreendimento e das regiões onde 
estão situadas suas filiadas; 

b- Atuação voltada às áreas econômica, sócio educacional e ambiental; 
c- Melhoria da qualidade de vida das populações de trabalhadores envolvidos nos 

diversos processos produtivos para elaboração e comercialização de produtos da 
cajucultura e afins; 

d- Ampliação da cadeia produtiva do caju, com vistas a consolidar um pólo de 
produção da cajucultura no Piauí; 

e- Fixação da base de atuação da COCAJUPI nas famílias dos produtores  de 
cajucultura e trabalhadores agroindustriais; 

f- Eficiência econômica e excelência na elaboração e comercialização dos produtos 
da Cajucultura, como mecanismo fundamental para assegurar a perenidade e o 
progresso do empreendimento; 

g- Viabilização dos meios necessários para prestar amplo suporte às cooperativas 
filiadas e, por meio delas, a seus cooperativados, com o objetivo de promover o 
desenvolvimento social e econômico do empreendimento. 
 

TÍTULO III 

DOS OBJETIVOS 

 
Artigo 7o – A COCAJUPI, com base na colaboração recíproca, tem por objetivo 
principal unir suas filiadas para melhorar o desempenho destas, em todas as áreas 
de sua atuação, procurando, assim, garantir-lhes desenvolvimento seguro e 
sustentável ao longo dos tempos. A sociedade tem por objeto o melhoramento 
organizativo e tecnológico da produção da cajucultura, a instalação e funcionamento 
de uma base industrial de beneficiamento da produção da cajucultura e a 
comercialização e exportação dos seus produtos 
 
Parágrafo 1o – Para a consecução dos seus objetivos, de acordo com os recursos 
disponíveis e prévia programação, a COCAJUPI deverá: 
 
I. Representar e assumir compromissos que produzam obrigações legais para todo 

e qualquer assunto relativo à continuidade e perenidade das atividades de suas 
filiadas; 

II. Reduzir a participação dos intermediários que se interpõem entre a produção de 
suas filiadas e os clientes finais, mediante a prestação de serviços, 
transformação, industrialização e comercialização da produção e outros produtos 
desenvolvidos pelas filiadas e COCAJUPI, ressalvadas as parcerias vantajosas; 

III. Viabilizar recursos financeiros junto às suas filiadas e às instituições financeiras 
e/ou parceiras, para a aquisição de insumos, matérias-primas, máquinas, 
equipamentos e manutenção e outros investimentos necessários; 

IV. Desenvolver atividades de serviços que sejam comuns às necessidades das 
filiadas; 

V. Participar de outros empreendimentos, nacionais ou internacionais, comerciais ou 
civis, como sócia, acionista ou quotista; 

VI. Coordenar a gerência nas áreas administrativa, técnica, produtiva e comercial, 
dos serviços de qualquer natureza de seu interesse ou de suas filiadas; 
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VII. Prestar assistência às filiadas, especialmente as que se encontram em 
dificuldades de gestão administrativa e econômica; 

VIII. Determinar linhas de atuação junto aos fornecedores de insumos, produtos, 
matérias-primas e distribuidores; 

IX. Implantar sistema único de comercialização e faturamento de produtos e serviços 
que atenda ao conjunto dos interesses das filiadas. 

X. Editar materiais de comunicação, prestar assistência técnica, formação 
educacional e qualificação profissional às suas filiadas e seus respectivos 
quadros associativos; 

XI. Organizar um sistema de otimização entre as cooperados de tal forma a permitir 
a utilização comum de pessoal e equipamentos. 

XII. Realizar convênios com entidades públicas ou privadas, nacionais ou 
internacionais e ONG’s (organizações não governamentais), com os objetivos 
constituir mecanismos que possam gerar crescimento econômico e levar à 
consolidação financeira da COCAJUPI e de suas filiadas, incluindo a obtenção de 
equipamentos, construção de unidades produtivas e incorporação de tecnologias. 

XIII. Adotar e registrar marcas de comércio para seus produtos, promovendo e 
zelando por sua apresentação nos mercados consumidores; 

XIV. Representar as cooperativas filiadas na definição de políticas e medidas 
governamentais para o setor, bem como em todos os atos de seu interesse; 

XV. A COCAJUPI poderá operar com terceiros para completar lotes destinados ao 
cumprimento de contratos ou suprir capacidade ociosa em suas instalações, 
observadas as normas legais e as internas específicas para tal medida; 

XVI. Fazer adiantamentos às cooperativas filiadas, mediante a apresentação de 
documentos de garantia, desde que aprovados pela Diretoria Executiva; 

XVII. Constituir, em conjunto com suas filiadas, instrumento que garanta a 
implementação de sua estratégia sócio educacional e ambiental. 

 
Parágrafo 2o – A COCAJUPI, no cumprimento de seus objetivos, operará sem 
qualquer tipo de lucro, embora deva perseguir permanentemente a eficiência 
econômica dos empreendimentos. 
 
Parágrafo 3o – Compete à COCAJUPI: coordenar a gestão de ações voltadas à 

aquisição, em seu nome, de bens patrimoniais e de equipamentos para usufruto das 

filiadas.    

 

Parágrafo 4o – A filiada poderá adquirir bens, máquinas e equipamentos, 

ressalvados, os bens de valores elevados, cuja aquisição dependerá de prévia 

aprovação pela COCAJUPI. 

 

Parágrafo 5o – A COCAJUPI orientará suas ações e realizará suas operações com 
neutralidade e sem qualquer discriminação religiosa, racial, social e política. 
 
Artigo 8o – A produção do caju e a produção agroindustrial desenvolvida pelo 
empreendimento deverá garantir o manejo sustentável dos recursos naturais e terá 
como objetivo central a melhoria da qualidade de vida das populações envolvidas e 
o compromisso com o desenvolvimento local e regional. 
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Artigo 9º – A COCAJUPI adota os princípios da autogestão democrática, 
assegurando eficiência e viabilidade econômica com plena participação de todos os 
sócios, pluralidade de idéias e transparência financeira e administrativa. 
 
Parágrafo Único: A COCAJUPI envidará esforços para, no mínimo a cada dois anos, 
realizar uma Conferência com participação de todo o quadro social de suas filiadas 
para fortalecer a integração, identidade e estratégia dos empreendimentos. 
 
Artigo 10 – A melhoria da educação de toda a comunidade envolvida constitui 
política permanente da COCAJUPI, com a finalidade de capacitar e ampliar a 
cidadania e fortalecer e difundir os princípios da solidariedade. 
 

TÍTULO IV 

DA ADMISSÃO, DEMISSÃO, ELIMINAÇÃO E EXCLUSÃO – DIREITOS E 

DEVERES DAS FILIADAS 

 
Artigo 11 – Podem ser admitidas à COCAJUPI por deliberação da Assembléia 
Geral, cooperativas que, funcionando legal e regularmente, obriguem-se ao 
estabelecido em lei, neste Estatuto e Regimento Interno. 
 
Artigo 12  – A Diretoria Executiva definirá, em Regimento Interno, as modalidades 
de associação que compatibilizem as operações das filiadas com as operações da 
COCAJUPI , que reduzam as disfunções dentro do conjunto e permita a elaboração 
de programas operacionais mais consistentes e eficazes, especificando direitos e 
deveres em cada modalidade. 
 
Artigo 13

 
– A adesão à COCAJUPI é voluntária, com número ilimitado de filiadas quanto 

ao máximo, salvo impossibilidade técnica de prestação de serviços, sendo que a cooperativa 

que pretender se associar deve encaminhar pedido de ingresso à Diretoria Executiva, 

anexando ata devidamente registrada de sua Assembléia Geral que aprovou sua filiação e 

cumprindo as exigências e formalidades definidas no presente Estatuto, para o processo de 

adesão. 

 

Artigo 15 – Para ser proposta a sua filiação, a cooperativa singular deverá requerer 
sua associação à Diretoria Executiva, anexando: 
 
I. Cópia do Estatuto Social em vigor, registrado nos órgãos competentes e na 

Junta Comercial; 
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II. Cópia da Ata de Assembléia Geral que autorizou o pedido da associação, se 
esta autorização não estiver expressa em seu Estatuto; 

III. Declaração firmada pelo representante legal da cooperativa singular, ou 
conforme estabelecido no seu Estatuto, da quantidade de produtos que poderá 
fornecer à sociedade e possíveis variações; 

IV. Compromisso formal de acatar as disposições estatutárias e regulamentares 
da sociedade; 

V. Cópias de balanços e balancetes e dos respectivos demonstrativos de sobras 
e perdas; 

VI. Informações sobre a área efetiva de ação, onde conte com produtores 
associados ativos e da área de comercialização, quando houver. 

 
Artigo 16 – A “Proposta de Filiação” da cooperativa singular será submetida à 
Assembléia Geral da COCAJUPI, sendo por ela deliberada e, a seu critério, poderá 
se fazer acompanhar, além dos documentos descritos no artigo anterior, os 
seguintes pareceres: 
 
I. Parecer técnico sobre o estado geral das unidades operacionais da 

pretendente, especificando-se a capacidade nominal de operação por linha de 
produtos ou atividades, bem como as necessidades de substituição de ativos 
desgastados e de novos investimentos; e 

II. Parecer técnico sobre a posição econômico – financeira da pretendente, 
especificando, quando for o caso, medidas para melhoria dessa posição; 

 
Artigo 17 – A admissão de cooperativa efetiva-se mediante aprovação da proposta 
de filiação pela Assembléia Geral, cumpridas as formalidades estatutárias e 
assinatura pelo representante legal, no Livro de Matrícula. 
 
Artigo 18 – São direitos das filiadas: 
 
I. Participar dos resultados das operações da COCAJUPI, incluindo os juros sobre 

o capital integralizado, em conformidade com o disposto neste Estatuto, no 
Regimento Interno e nas demais decisões desta; 

II. Utilizar-se dos serviços prestados pela COCAJUPI; 
III. Participar da Assembléia Geral, discutindo e votando os assuntos constantes da 
ordem do dia; 
IV. Indicar candidatos para compor chapas às eleições da Diretoria Executiva e do 
Conselho Fiscal; 
V. Votar nas eleições dos órgãos da COCAJUPI; 
VI. Solicitar por escrito a inclusão de assuntos ou proposições na ordem do dia da 
Assembléia Geral, desde que seja de competência do órgão; 
VII. Recorrer junto à Assembléia Geral quando as decisões da Diretoria 
Executiva da COCAJUPI forem conflitantes com os dispositivos estatutários ou 
legais; 
VIII. Solicitar, por escrito, à Diretoria Executiva, com direito a resposta no prazo 
máximo de quinze dias, informação específica sobre os negócios da COCAJUPI, 
que será divulgada também às demais filiadas; 
IX. Examinar na sede social os livros oficiais e documentos da COCAJUPI; 
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X. Receber repasse das verbas do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e 
Social, a partir do ano seguinte ao da sua admissão obedecida as condições 
estatutárias e regulamentares; e 
XI. Receber regularmente as informações concernentes aos interesses 
mercadológicos e financeiros da COCAJUPI e os relatórios sobre os negócios por 
ela realizados; 
XII.Participar da distribuição das sobras, proporcional às operações realizadas com a 
COCAJUPI  
 
Parágrafo 1o – As relações da COCAJUPI com os trabalhadores associados das 
filiadas serão estabelecidas sempre por meio das cooperativas que os representam. 
 
Parágrafo 2o – As informações, arquivos e relatórios da filiada, processados por 
meio do serviço de processamento eletrônico de dados da COCAJUPI, são 
confidenciais e de uso exclusivo da interessada. 
 
Parágrafo 3o – As informações individualizadas da filiada e da COCAJUPI só podem 
ser divulgadas com a autorização expressa das mesmas, salvo as determinadas 
legalmente. 
 
Artigo 19 – São obrigações das filiadas: 
 
I. Subscrever e integralizar o capital social na forma estabelecida neste Estatuto; 
II. Colocar à disposição da COCAJUPI seus meios mecânicos de produção e 

recursos humanos de trabalho, objeto das operações da COCAJUPI, observadas 
as obrigações assumidas e constantes do programa anual da COCAJUPI; 

III. Permitir a presença de profissionais da COCAJUPI em suas dependências, 
colaborando na realização dos trabalhos de supervisão e de acompanhamento de 
suas atividades produtivas e comerciais; 

IV. Ajustar sua programação de trabalho e organização do pessoal aos 
programas estabelecidos pela COCAJUPI; 

V. Satisfazer, pontualmente, os compromissos assumidos com a COCAJUPI; 
VI. Enviar à COCAJUPI, regular e pontualmente, informações que constem do 

Estatuto Social, do Regimento Interno desta ou que forem por ela solicitadas; 
VII. Aceitar, como própria, a atuação de seu presidente, como representante legal 

junto à COCAJUPI, ou de substituto, na forma deste Estatuto, em caso de 
ausência do primeiro; 

VIII. Acatar as decisões das Assembléias Gerais e da Diretoria Executiva da 
COCAJUPI , bem como o disposto neste Estatuto, no Regimento Interno e as 
normas e padrões estabelecidos. 

IX.  Assegurar, na prática, a identidade e os princípios definidos nos Títulos: II e III 
deste Estatuto; 

X. Participar efetivamente e contribuir para a execução das atividades educacionais 
e ambientais; 

                Parágrafo 1o - Constituem obrigações exclusivas das filiadas: 
 

I. Organizar, dentro de sua área de atuação, os núcleos de produtores; 
II. Assegurar o escoamento da produção até a unidade industrial pertencente 

à Central; 
III. Viabilizar, naquilo que lhes couber, os financiamentos de seus sócios; 
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IV. Assegurar que sejam implementados o planejamento e as políticas de 
produção apícola definidas pela Central; 

V. Envidar os esforços necessários para que se possa efetivar políticas 
adequadas nas áreas de desenvolvimento da cadeia produtiva da 
Cajucultura, pesquisa aplicada, capacitação e assistência técnica. 

Parágrafo 2o - As filiadas comprometem-se a adotar, permanentemente, os 
princípios e normas constantes do presente Estatuto, nas respectivas organizações, 
procurando atuar sempre de acordo com as regras democráticas e evitando a 
disputa e o confronto. 
 
Artigo 20 – É vedado à cooperativa filiada: 
 
I. Entregar à COCAJUPI, como se fossem seus, produtos pertencentes a não 

associados; 
II. Implantar a industrialização de produtos da Cajucultura nos casos em que a 

COCAJUPI possua capacidade técnica para atendimento. 
III. Comercializar seus produtos a outras empresas de beneficiamento, exceto 

quando autorizada, por escrito, pelo Diretor Geral da COCAJUPI. 
IV.  Afiliar-se a outras centrais cooperativistas, exceto quando decorrer de decisão 

de Assembléia Geral da COCAJUPI.  
V. Fixar padrões de preço e qualidade fora dos critérios definidos pela COCAJUPI. 
 
Artigo 21 – À filiada é facultado solicitar demissão da COCAJUPI por carta 
encaminhada à Diretoria Executiva, anexando cópia da ata de sua Assembléia Geral 
que deliberou sobre o assunto. 
 
Parágrafo Único – Após a ratificação pela Diretoria Executiva, a demissão será 
averbada no Livro de Matrícula mediante termo assinado pelo Diretor Geral da 
COCAJUPI e pelo Presidente da demissionária e imediatamente comunicada à 
requerente. 
 
Artigo 22 – A eliminação da filiada é aplicada em virtude de infração legal ou 
estatutária, ou por fato especial previsto neste Estatuto, mediante termo firmado pelo 
Presidente da COCAJUPI no Livro de Matrícula, sucintamente, com os motivos que 
a determinaram.  
 
Parágrafo 1o - A filiada será eliminada da COCAJUPI, por decisão da Diretoria 
Executiva, quando: 
 
I. Causar, por omissão, culpa ou dolo, prejuízo à COCAJUPI ou às filiadas; 
II. Tornar conhecidas por estranhos, informações da COCAJUPI ou das filiadas, 

de uso restrito ou confidencial; 
III. Praticar atos que possam trazer prejuízos à imagem da COCAJUPI ou das 

filiadas; 
IV. Adulterar produto remetido à COCAJUPI; fraudar documento ou prestar falsas 

informações; 
V.  Não cumprir o estabelecido nas normas técnicas, em lei, no Estatuto Social ou 

decisões tomadas pelos órgãos de administração da COCAJUPI;  
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VI. Deixar de remeter produtos à COCAJUPI, objeto de compromissos 
assumidos, salvo autorização prévia e expressa da Diretoria Executiva; e 

VII. Praticar qualquer ato que conflite com os princípios cooperativistas. 
 
Parágrafo 2o – A COCAJUPI deverá enviar carta, que assegure a comprovação do 
recebimento pela filiada, comunicando-a de sua eliminação, no prazo de 30(trinta) 
dias, a contar da decisão. 
  
Parágrafo 3o – A filiada poderá interpor recurso no prazo de sete dias a contar do 
recebimento da comunicação de sua eliminação. 
Parágrafo 4o – Em havendo recurso, o Diretor Geral da COCAJUPI tem o prazo de 
20 (vinte) dias para a convocação da Assembléia Geral e, até deliberação da 
mesma, a recorrente continua, com todos os direitos e obrigações sociais, desde 
que respeitados os prazos previstos neste Estatuto. 
 
Artigo 23 – A exclusão de filiada dar-se-á, automaticamente, nos seguintes casos: 
I. Sua dissolução; ou 
II. Deixar de atender aos requisitos estatutários de ingresso ou permanência na 

COCAJUPI. 
 
Artigo 24 – A partir da data da efetivação do desligamento da filiada, cessam suas 
relações societárias e empresariais com a COCAJUPI. 
 
Parágrafo 1o – Caso existam eventuais compromissos e obrigações remanescentes, 
que gerem ônus para a COCAJUPI, estes serão de imediato exigíveis, facultado às 
partes, se for do interesse delas, dispor de forma diversa, observado o previsto em 
lei e neste Estatuto. 
 
Parágrafo 2o – A responsabilidade da cooperativa demissionária, eliminada ou 
excluída, perante a COCAJUPI ou terceiros, perdurará até quando aprovadas as 
contas do exercício social em que se deu o desligamento, devendo ser satisfeitas as 
obrigações devidas. 
 

TÍTULO V 

DO CAPITAL SOCIAL 

 
Artigo 25 – O capital da COCAJUPI é indeterminado e ilimitado quanto ao máximo, 
não podendo ser inferior à R$ 3.000,00 (três mil reais), dividido em 3.000 (três mil) 
quotas, no valor nominal e unitário de R$ 1,00 (Um Real), subscrito e integralizado 
na forma deliberada pela Assembléia Geral.  
 
Artigo 26 – O capital integralizado pela cooperativa na COCAJUPI rende juros e 
correção monetária, observado o teto equivalente ao índice da TJLP (Taxa de Juros 
de Longo Prazo), ou índice correspondente, creditados, no máximo em trinta dias 
após a Assembléia Geral Ordinária, cabendo a esta definir o percentual. 
Parágrafo Único – Os ajustes do capital social realizar-se-ão de acordo com a 
legislação vigente e o presente Estatuto, sendo que, apurado o acréscimo devido até 
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31 de dezembro de cada ano, a incorporação do mesmo ao capital integralizado de 
cada filiada será efetuada após a Assembléia Geral que aprovar o Relatório Anual 
da Administração, ajustando-se o capital social quando necessário. 
 
Artigo 27 – A subscrição de capital por filiada será feita de acordo com as 
necessidades de investimentos e capital de giro da COCAJUPI, decorrentes de seu 
programa anual de operações, observando o volume de negócios das filiadas com a 
COCAJUPI. 
 
Parágrafo 1o – O capital subscrito mínimo por filiada é de 1.000(mil) quotas-partes, 
não podendo ser superior a 1/3 (um terço) do capital social da COCAJUPI; 
 
Parágrafo 2o – O capital subscrito pela filiada é o limite de responsabilidade da 
mesma, em face dos compromissos regularmente assumidos pela COCAJUPI, 
guardada a proporção das quotas que cada uma possuir na sociedade COCAJUPI. 
 
Parágrafo 3o – É vedada a cessão de quotas-partes de capital a terceiros, estranhos 
à COCAJUPI. 
 
Artigo 28– A queda no volume de transações entre a filiada e a COCAJUPI não 
obriga esta a reduzir o valor do capital subscrito nem a retornar parte do capital 
integralizado por aquela. 
 

TÍTULO VI 

DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 

 

CAPÍTULO I 

DA ASSEMBLÉIA GERAL 

 

Seção I 

Dos Preceitos Gerais 
 
Artigo 29– A Assembléia Geral é o órgão máximo da COCAJUPI, com poderes 
para definir metas, diretrizes, tomar decisões visando ao desenvolvimento e à defesa 
dos interesses da COCAJUPI e julgar recursos contra atos de outros órgãos da 
COCAJUPI, dentro dos limites legais e estatutários, cujas deliberações vinculam 
todas as filiadas, ainda que ausentes ou discordantes. 
 
Parágrafo 1o - A Assembléia Geral será composta da seguinte forma: 
 
a) pelo representante legal das filiadas, na pessoa de seu presidente;   
b) por 3(três) membros de cada qual das filiadas eleitos pelos sócios em Assembléia 
Geral destas, sendo que um deles deverá ser do Conselho Fiscal da filiada.; 
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c) um representante de cada qual dos parceiros da COCAJUPI, observado o 
disposto no Art. 65 deste Estatuto. 
Parágrafo 2o - Caso algum dos Presidentes das filiadas venha a compor a Diretoria 
Executiva da COCAJUPI, caberá ao seu Vice-presidente representar a filiada em 
assembléia geral, enquanto durar esta situação.  
 
Parágrafo 3

o
 - Os integrantes da Diretoria Executiva deverão estar presentes às Assembléias 

Gerais da COCAJUPI, assegurando-se-lhes, exclusivamente, direito a voz. 

 
Parágrafo 4o - Nas ocasiões em que for debatido o planejamento estratégico da 
COCAJUPI, deverão ser convidados para participação em assembléia, como 
observadores, os membros do Fórum de Participação de Base. 
 
Parágrafo Único – O Fórum de Participação de Base será composto pelos seguintes 
membros:  
 

I- no máximo de cinco representantes eleitos, anualmente, em assembléia 
geral de cada qual das filiadas,;  

II- no máximo dois integrantes das diretorias das filiadas; 
III- um representante de cada qual dos parceiros dos projetos desenvolvidos 

pela COCAJUPI , observado o disposto no Art. 64 deste Estatuto.  
Artigo 30 – A Assembléia Geral deve ser convocada com antecedência mínima de dez 

dias, mediante remessa obrigatória às filiadas de circular, acompanhada de cópia do edital, 

com comprovante de recebimento. 

 
Parágrafo 1o – A Assembléia Geral pode ser realizada, em primeira ou segunda 
convocação, com intervalo de uma hora, no mesmo dia, devendo tais circunstâncias 
constar no respectivo edital de convocação.  
 
Parágrafo 2o – A convocação é feita pelo Diretor Geral da COCAJUPI por iniciativa 
própria, mediante deliberação da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal ou de pelo 
menos duas filiadas no gozo de seus direitos. 
 
Parágrafo 3o – Se o Diretor Geral não convocar a Assembléia Geral, decorridos 15 
(quinze) dias da deliberação ou entrega da solicitação, a convocação poderá ser 
feita por, pelo menos, duas filiadas. 
 
Parágrafo 4o – Os documentos relativos aos assuntos a serem deliberados pela 
Assembléia Geral deverão estar à disposição das filiadas pelo menos cinco dias 
antes da data marcada para a realização da mesma. 
 
Artigo 31 – O edital de convocação de Assembléia Geral, além da denominação da 
COCAJUPI seguida da expressão “Convocação de Assembléia Geral”, com a 
especificação se ordinária ou extraordinária, deve conter: 
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I. A seqüência da convocação; 
II. O dia e hora da reunião; 
III. Local de realização da reunião, que deve ser o da sede social, salvo motivo 

justificado; 
IV. O número de filiadas existentes na data da expedição do edital, para efeito de 

cálculo do “quorum” de instalação; 
V. Ordem do dia dos trabalhos; 
VI. Data do edital; e 
VII. Identificação e assinatura do responsável pela convocação. 
 
Parágrafo 1o – O pedido de inclusão de assuntos na ordem do dia de Assembléia 
Geral por filiada só pode ser indeferido por deliberação de pelo menos metade mais 
um dos membros da Diretoria Executiva. 
 
Parágrafo 2o – A inclusão do assunto aprovado deve ser feita na ordem do dia da 
primeira Assembléia que venha a ser convocada, salvo impedimento estatutário. 
 
Artigo 32 – Caberá, exclusivamente, ao representante legal da filiada, na 
Assembléia Geral da COCAJUPI, na pessoa de seu Presidente ou, na sua ausência, 
do substituto estatutário, exercer o direito ao voto. 
 
Artigo 33 – O “quorum” para instalação da Assembléia Geral, verificado em cada 
convocação pelas assinaturas dos representantes legais das filiadas no livro próprio, 
é o seguinte: 
I. 2/3 (dois terços) do número de filiadas em primeira convocação e 
II. Mais da metade do número de filiadas em segunda convocação.  
 
Parágrafo Único – Em circunstâncias especiais, previstas neste Estatuto Social, 
poderá ser determinado “quorum” superior ao que consta do presente artigo. 
 
Artigo 34 – Os trabalhos na Assembléia Geral são dirigidos pelo Diretor Geral da 
COCAJUPI. 
 
Parágrafo 1o – Na Assembléia Geral não convocada pelo Diretor Geral da 
COCAJUPI, a presidência deve ser atribuída a um dos presidentes de filiadas, 
escolhido pelo plenário. 
 
Parágrafo 2o – O Presidente da Assembléia Geral deve designar um dos 
representantes legais das filiadas para atuar como secretário da mesa diretora dos 
trabalhos. 
 
Artigo 35 – Nas Assembléias Gerais em que forem discutidos o balanço e as 
contas do exercício, o Diretor Geral da COCAJUPI, logo após a leitura do relatório 
da Diretoria Executiva, das peças contábeis, do parecer do Conselho Fiscal e 
parecer de auditoria externa, quando houver, deverá solicitar ao plenário que indique 
um dos presentes para coordenar os debates e a votação da matéria.  
 
Artigo 36 – Da Assembléia Geral deve ser lavrada ata, assinada pela mesa 
diretora dos trabalhos, por todos os representantes legais presentes. 
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Artigo 37 – A Assembléia Geral Ordinária deve se realizar anualmente até o último 
dia útil do mês de março para deliberar sobre os seguintes assuntos:  
 
I. Prestação de contas da administração, consubstanciada pelo Relatório Anual da 
Administração, compreendendo: 
a)Relatório das atividades desenvolvidas no exercício; 
b)Balanço Patrimonial 
c)Demonstração do Resultado do Exercício; 
d)Demonstração de Sobras e Perdas Acumuladas 
e)Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido; 
f)Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos; 
g)Parecer do Conselho Fiscal; e 
h)Parecer dos Auditores Independentes. 
 
II. Destinação da sobra apurada ou a forma de cobertura das perdas e prejuízos; 
 
III. Eleição do Conselho Fiscal e, quando for o caso, da Diretoria Executiva; 
 
IV. Planejamento Estratégico para o exercício seguinte; e 
 
V. Quaisquer outros assuntos de interesse social, desde que especificados no Edital 
de Convocação, exceto os definidos como competência exclusiva da Assembléia 
Geral Ordinária. 
 
Parágrafo 1o – Além da Assembléia Geral Ordinária, a COCAJUPI reunir-se-á em 
Assembléia Geral Extraordinária, sempre que necessário e esta poderá deliberar 
sobre qualquer assunto de interesse da COCAJUPI, desde que mencionado no 
edital de convocação.  
 
Parágrafo 2o – As matérias indicadas abaixo são de competência exclusiva da 
Assembléia Geral Extraordinária e dependem, para a sua aprovação, de 2/3 no 
mínimo concordância de todas as filiadas, a saber: 
 
a) Reforma do Estatuto Social; 
b) Fusão, incorporação e desmembramento; 
c) Mudança de objeto da COCAJUPI; 
d) Dissolução voluntária da COCAJUPI e nomeação de liquidantes; 
e) Contas de liquidantes. 
 
Parágrafo 3o - É da competência das assembléias gerais, ordinárias ou 
extraordinárias, a destituição dos membros dos órgãos de administração e/ou 
fiscalização. 
 
Parágrafo 4o - Ocorrendo a destituição, na forma do parágrafo anterior, que possa 
afetar a regularidade da administração ou fiscalização da entidade, poderá a 
assembléia designar administradores e conselheiros provisórios, até a posse dos 
novos, cuja eleição se efetuará no prazo máximo de 30 (trinta) dias.  
 

Seção II 
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Da Votação 
 
Artigo 38 – Cada filiada tem direito a um voto na Assembléia Geral e as 
deliberações serão válidas quando aprovadas pela maioria de votos das filiadas 
presentes, salvo nos casos em que, por este Estatuto ou por lei, é exigida maioria 
mais expressiva. 
Parágrafo Único - Não é permitido o voto por procuração. 
 
Artigo 39 – Todas as votações realizadas na COCAJUPI serão abertas, podendo a 
maioria decidir, extraordinariamente, por votação secreta. 
 
Parágrafo Único – As filiadas devem ser chamadas para votação aberta ou secreta 
quantas vezes forem necessárias; 
 

Seção III 

Da Eleição para a Diretoria Executiva 

  
Artigo 40 – A eleição para a escolha dos membros da Diretoria Executiva realizar-
se-á, em Assembléia Geral Ordinária, quando do encerramento dos mandatos, 
observado o disposto no presente Estatuto, Regimento Interno e o constante de 
edital.  
 
Artigo 41 – O processo de eleição será coordenado pelo Diretor Presidente da 
COCAJUPI, na condição de Presidente do Processo Eleitoral, ou, pela ordem, entre 
os demais integrantes da Diretoria Executiva ou, ainda, entre os membros dos 
conselhos de administração das filiadas. 
 
Parágrafo 1º - O Coordenador do Processo Eleitoral não poderá ser candidato a 
qualquer dos cargos da Diretoria Executiva ou Conselho Fiscal da Central. 
 
Parágrafo 2º - A indicação do Coordenador do Processo Eleitoral será deliberada em 
reunião da Diretoria Executiva. 
 
Parágrafo 3º - Cumpre ao Coordenador do Processo Eleitoral zelar para que tudo 
transcorra conforme dispõe a lei, o presente Estatuto e, no que couber, o Regimento 
Interno. 
 
Artigo 42 – A eleição para a Diretoria Executiva será sempre realizada sob a forma 
de chapa, composta por membros integrantes dos Conselhos de Administração de 
todas as filiadas.  
 
Parágrafo 1º – As inscrições deverão ocorrer na sede da COCAJUPI, até cinco dias 
da data da eleição, no horário de expediente, em requerimento acompanhado das 
declarações subscritas pelos candidatos, onde deve ser declarado não estar ele 
incluído nos casos de inelegibilidade, enumerados no Art. 45 deste Estatuto. 
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Parágrafo 2º – Cabe ao candidato a Diretor Presidente apresentar os nomes e 
qualificações completas dos candidatos interessados. 
. 
Parágrafo 3º – Somente poderá ocorrer substituição de membros da(s) chapa(s) 
inscrita(s) e registrada(s), até 48(quarenta e oito) horas da ocorrência do pleito, 
através de carta explicando os motivos da desistência. 
 
Parágrafo 4º – No exercício de suas funções, compete especificamente ao 
Presidente do Processo Eleitoral: 
 
a) Cientificar-se dos prazos de vencimento dos mandatos dos Diretores e dos 

Conselheiros e do número de vagas existentes; 
b) Registrar as chapas, pela ordem de inscrição; 
c) Apreciar e decidir quanto às impugnações prévias ou posteriormente formuladas 

por filiadas, no gozo de seus direitos sociais, bem assim quanto às denúncias de 
irregularidades nas eleições; 

d) Providenciar a divulgação das chapas inscritas, entre as filiadas; 
e) Zelar pelo cumprimento do presente Estatuto e da legislação aplicável. 
f) Proclamar os resultados e dar posse aos eleitos. 
 
Artigo 43 – O Coordenador do Processo Eleitoral dirigirá os trabalhos das eleições 
na Assembléia Geral, observado o seguinte: 
 

a) Fará a leitura dos nomes dos candidatos; 
b) Submeterá à votação às filiadas; 
c) Proclamará e dará posse aos eleitos. 

 
Parágrafo 1º – As ocorrências das eleições e os nomes dos eleitos constarão na ata 
da Assembléia Geral. 

 
Parágrafo 2º – Os eleitos temporariamente para suprir as vagas da Diretoria 
Executiva e do Conselho Fiscal exercerão os cargos somente até o final do mandato 
dos respectivos antecessores. 

 
Artigo 44 – Não se efetivando as eleições nas épocas devidas, por motivo de força 
maior devidamente justificado, os prazos dos mandatos dos diretores e conselheiros 
em exercício consideram-se automaticamente prorrogados pelo tempo máximo de 
90 (noventa) dias para que se efetive a sucessão. 
 
Artigo 45 – São inelegíveis, além das pessoas impedidas por lei, os condenados a 
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por 
crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato, ou contra a 
economia popular, a fé pública ou a propriedade. 
 

Seção IV 

Da Eleição do Conselho Fiscal 
 
Artigo 46 – As disposições da Seção III deste Estatuto aplicam-se, no que couber, 
à eleição dos membros do Conselho Fiscal. 
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CAPÍTULO II 

DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Seção I 

Da Diretoria Executiva 

 
Artigo 47 – A COCAJUPI será administrada por uma Diretoria Executiva, 
observadas as normas do presente Estatuto e do Regimento Interno.  
 
Parágrafo Único – Os mandatos dos integrantes da Diretoria Executiva serão de 03 
(três) anos. 
 
Artigo 48 – A Diretoria Executiva será composta por 07 (sete) membros, sendo que 
não poderá haver mais de 01 (hum) diretor por filiada.      
 
Artigo 49 – A Diretoria Executiva terá os seguintes cargos: 
 

a) um Diretor Presidente;  
b) Um Diretor Administrativo-Financeiro 
c) Um Diretor Comercial 
d) um Diretor Agroindustrial 
e) Três Diretores de Produção; 
 
. 
 

Parágrafo Único - Os cargos de Diretores serão ocupados, obrigatoriamente, por 
integrantes dos órgãos administrativos das cooperativas singulares afiliadas, sendo 
que não pode 02 (dois) membros de uma mesma cooperativa.  
 
Artigo 50 – A Diretoria Executiva criará Grupos de Trabalho com objetivo de unificar 
as ações e políticas das diversas áreas do empreendimento. 
 
Parágrafo 1o – Os Grupos de Trabalhos referidos no caput deste artigo deverão ter 
em sua composição a participação de representantes das Diretorias Executivas das 
cooperativas singulares, por área de interesse. 
 
Parágrafo 2o – As áreas de interesses, a composição e as atribuições dos Grupos de 
Trabalho serão definidas no Regimento Interno. 
 
Artigo 51 – Os membros da Diretoria Executiva não poderão ter entre si, nem com 
os membros do Conselho Fiscal, laços de parentesco até o segundo grau, em linha 
reta ou colateral, bem como afins e cônjuge. 
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Artigo 52 – As decisões da Diretoria Executiva serão tomadas com a aprovação da 
maioria, exceto quando o presente Estatuto determinar critério mais qualificado.  
 
Artigo 53 – A Diretoria Executiva rege-se pelas seguintes normas: 
 
a) Reúne-se, mensalmente de forma ordinariamente, e, extraordinariamente, 
sempre que necessário, por convocação do Diretor Presidente ou da maioria de 
seus membros, ou ainda, por solicitação do Conselho Consultivo ou Fiscal; 
b) Delibera validamente com a presença da maioria simples dos membros da 
diretoria, reservado ao Diretor Presidente o exercício do voto de desempate; 
c) As deliberações serão consignadas em atas circunstanciadas, lavradas no Livro 
de Atas das Reuniões da Diretoria Executiva, lidas, aprovadas e assinadas pelos 
seus membros; 
d) Convoca quando necessário, a seu juízo, reunião com o Fórum de Participação 
de Base. 
 
Parágrafo 1º – Os Diretores Executivos da COCAJUPI comprometem-se a manter o 
sigilo necessário de informações, devendo prestá-las, quando for o caso, na forma 
da lei e deste Estatuto. 
 
Parágrafo 2º – Cabe à Diretoria Executiva convocar reuniões do Conselho 
Consultivo, na forma do presente Estatuto.  
 
Parágrafo 3º - Os integrantes da Diretoria Executiva, enquanto estiverem ocupando 
seus cargos, poderão receber pró-labore, cujo valor deverá ser fixado pela 
Assembléia Geral; 
 
Artigo 54 – O membro da Diretoria Executiva será destituído do cargo por 
deliberação da Assembléia Geral da COCAJUPI, quando: 
 
a) Perder qualquer das condições exigidas por este Estatuto ou por lei para manter-

se no cargo; 
b) Praticar ato desabonador ou prejudicial aos interesses da COCAJUPI; 
c) Mostrar-se relapso ou inabilitado para o exercício do cargo; 
d) Qualquer outra razão que entender adequada a Assembléia Geral, 
independentemente de qualquer esclarecimento ou justificativa prévia. 
 
Artigo 55 – O cargo de membro da Diretoria Executiva é considerado vago, com 
registro em ata da Assembléia Geral, convocada para este fim, se ocorrer qualquer 
dos seguintes fatos: 
 
a) O membro eleito não assumir o cargo, sem motivo justificado, dentro de 10 (dez) 
dias a contar do início da gestão; 
b) Renúncia, morte ou impedimento legal; 
c) Destituição, na forma do presente Estatuto.  
 
Artigo 56 – Nos impedimentos por prazos inferiores a noventa dias, o Diretor 
Presidente será substituído por um dos diretores, escolhido, em reunião, por maioria 
entre os remanescentes.  
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Parágrafo 1º – Em qualquer hipótese, se houver empate na escolha do substituto, 
será escolhido o de idade mais antiga entre os interessados no cargo. 
 
Parágrafo 2º – O Diretor Presidente substituto votará apenas nesta qualidade. 
 
Parágrafo 3º - No caso de impedimentos inferiores a noventa dias, dos ocupantes 
dos demais cargos que compõem a Diretoria Executiva, cabe a esta tomar as 
providências necessárias, inclusive substituição por associados das filiadas 
correspondentes, devendo comunicar sua decisão imediatamente aos Conselhos 
Fiscal e Consultivo e às filiadas. 
 
Artigo 57 – Nos impedimentos por prazos superiores a noventa dias, será 
declarada a vacância do cargo, com sua substituição, a critério da Diretoria 
Executiva, ressalvado o disposto no Artigo 54 deste Estatuto. 
 
Parágrafo 1o – Se ficarem vagos por prazo superior a trinta dias mais da metade dos 
cargos da Diretoria Executiva, deverá o Diretor Presidente ou membro restante 
convocar, em caráter de urgência, Assembléia Geral para as providências devidas. 
 
Parágrafo 2o – Perderá o cargo automaticamente o membro da Diretoria Executiva 
que, durante o ano, sem justificativa, faltar 03 (três) reuniões consecutivas ou a 06 
(seis) alternadas, devendo, nesta hipótese, proceder-se na forma do caput deste 
artigo. 
 
Artigo 58 – Para o desempenho de suas funções cabe à Diretoria Executiva as 
seguintes atribuições: 
 
a) Elaborar minuta do Regimento Interno da COCAJUPI, que será submetida aos 

Conselhos: Consultivo e Fiscal, e posteriormente aprovado, em assembléia, 
pelas filiadas; 

b) Dentro do prazo de noventa dias, a contar de sua posse, deverá dar início à 
implementação do Planejamento Estratégico; 

c) Representar, na forma deste Estatuto, ativa e passivamente, em juízo ou fora 
dele, os interesses da COCAJUPI;  

d) Apresentar à Assembléia Geral as propostas sobre modalidades de associação 
ou parcerias com terceiros que impliquem em participação de filiadas em 
negócios ou que criem direitos e obrigações para o quadro social. As deliberações 
deverão ser comunicadas aos Conselhos: Consultivo e Fiscal; 

e) Fixar datas para pagamentos e adiantamentos às filiadas, bem como deliberar 
sobre fixação de preços, taxas e outros valores a serem creditados ou debitados 
pela COCAJUPI às filiadas, pelo fornecimento de matéria-prima e pelos serviços 
prestados; 

f) Deliberar sobre a subscrição e a forma de integralização do capital social, 
condicionada à ratificação em Assembléia Geral; 

g) Apresentar o Relatório Anual da Administração para deliberação pela Assembléia 
Geral ao Conselho Fiscal; 

h) Examinar as propostas apresentadas pelos Conselhos: Fiscal e Consultivo e 
aplicá-las, quando aprovadas, no que couber; 
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i) Informar, periodicamente, ao Conselho Fiscal e à Assembléia Geral, mediante 
relatório sintético, sobre o desempenho da COCAJUPI; 

j) Informar sobre eventual oneração judicial de bens móveis e/ou imóveis da 
COCAJUPI e deliberar no caso de hipoteca e fiança de qualquer natureza, cuja 
aceitação dependerá da aprovação unânime das filiadas; 

k) Escolher as instituições financeiras com as quais a COCAJUPI manterá 
transações e definir a distribuição relativa de recursos entre elas; 

l) Deliberar sobre a execução de projetos de novas construções, reformas e 
alterações nas disposições das instalações industriais, administrativas ou 
equipamentos da COCAJUPI, desde que os investimentos estejam previstos no 
Planejamento Estratégico; 

m) Deliberar sobre investimentos conjuntos da COCAJUPI com filiada ou do grupo 
de filiadas; 

n) Definir as formalidades do processo de nova filiação de cooperativas; 
o) Aprovar as diretrizes financeiras, o plano orçamentário e encaminhar parecer 

sobre a prestação de contas para a Assembléia Geral; 
p) Definir prioridades de investimentos e origens de recursos para financiamento 

das operações e desenvolvimento da COCAJUPI; 
q) Aprovar, quando for o caso, a contratação de auditores independentes; 
r) Criar Comissões Especiais, transitórias ou não, para estudar, planejar e 

coordenar a solução de questões específicas, as quais serão compostas por 
associados das filiadas.  

 
Parágrafo Único - É vedado o uso da razão social em qualquer operação de favor, 
como avais, endossos, fianças etc., sob pena de arcar, pessoalmente, com as 
conseqüências daí decorrentes, inclusive a eliminação dos quadros sociais.  

 
Artigo 59 – Ao Diretor Presidente cabe, entre outras, as seguintes competências: 

 
a) Exercer suas atribuições, praticando todos os atos de gestão, em conformidade 

com o disposto em lei, no presente Estatuto e no Regimento Interno, bem 
assim zelando pelo fiel cumprimento às decisões tomadas pelos órgãos que 
compõem a COCAJUPI; 

b) Supervisionar as atividades da COCAJUPI, através de contatos assíduos com 
os outros Diretores; 

c) Convocar e coordenar as reuniões da Diretoria Executiva; 
d) Exercer a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, em 

juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto 
social, nos exatos termos do presente instrumento, podendo, nomear 
procuradores e prepostos. 

e) Responder, perante a Assembléia Geral, Diretoria Executiva ou Conselho 
Fiscal, pelo planejamento e administração da COCAJUPI; 

f) Programar, dirigir e controlar as atividades relativas ao controle de gestão 
podendo convocar, a qualquer tempo, para assessorá-lo, qualquer associado 
das filiadas; 

g) Responsabilizar-se, juntamente com o Diretor administrativo-financeiro, pela 
movimentação financeira e, em especial, pela assinatura, em conjunto, de 
cheques, endossos de títulos, aval, movimentação de contas bancarias e 
contratos de quaisquer naturezas; 
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h) Responsabilizar-se, juntamente com o Diretor Comercial, pelas movimentações 
e negócios comerciais da COCAJUPI de acordo com planos e programas 
aprovados; 

i) Responsabilizar-se, juntamente com o Diretor Agroindustrial, pelas atividades 
da área Industrial e de produção COCAJUPI de acordo com planos e 
programas aprovados; 

j) Interessar-se sobre as questões jurídicas e judiciais da COCAJUPI; 
k) Cuidar e manter organizada toda a área de pessoal da COCAJUPI; 
l) Figurar como depositário judicial em qualquer eventual constrição de bens de 

propriedade da COCAJUPI, podendo qualquer outro sócio das filiadas 
assumirem tal ônus; 

m) Elaborar, com o auxilio dos demais integrantes da Diretoria Executiva, a minuta 
do Planejamento Estratégico, a qual devera ser por esta apreciada e, 
posteriormente, submetida à aprovação da Assembléia Geral, na forma deste 
Estatuto; 

n) Preparar para apreciação da Diretoria Executiva o plano de ação da 
COCAJUPI, que deverá estar incluso no Planejamento Estratégico; 

o) Coordenar a execução do plano de ação da COCAJUPI e acompanhar a 
execução do Planejamento Estratégico; 

p) Apresentar Relatórios avaliativos da ação internacional da COCAJUPI 
q) Exercer funções e ações especificas atribuídas pela Diretoria Executiva. 

  
Artigo 60 – Ao diretor Agroindustrial cabe, entre outras, as seguintes competências: 
 
a) Responsabilizar-se por toda área agro-industrial da COCAJUPI 
b) Manter as atividades agro-industriais da COCAJUPI devidamente organizadas; 
c) Apresentar para a Diretoria Executiva e Conselhos Consultivo e Fiscal o 
Planejamento das Atividades e Potencialidades Industriais da COCAJUPI, do qual 
devem constar, dentre outras, as seguintes informações: capacidade produtiva, grau 
de ociosidade na produção e programa de manutenção de máquinas, equipamentos 
e instalações agro-industriais; 
d) Trabalhar em parceria continua com as filiadas, colaborando em tudo que seja 
necessário ao bom desempenho de suas atividades agro-industriais; 
e) Criar sistema de compatibilização das atividades industriais, visando a otimizar e 
racionalizar a produção realizada pelas filiadas; 
 
Artigo 61 – Aos Diretores de Produção cabem, entre outras, as seguintes 
atribuições, quanto à atuação da filiada a ele correspondente: 
 

a) Substituir o Diretor Presidente e\ou Vice Presidente, em suas ausências e 
impedimentos legais; 

b) Atuação conjunta para cuidar e manter organizada toda a área de 
desenvolvimento da produção da Cajucultura das cooperativas afiliadas a 
COCAJUPI ; 

c) Redigir relatórios para as filiadas, Diretoria Executiva e Conselhos Consultivo 
e Fiscal, ressalvadas as competências dos demais diretores; 

d) Apresentar, em conjunto, a estratégia específica da COCAJUPI no 
Planejamento da Produção; 
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Artigo 62 – Ao Diretor Administrativo- Financeiro cabe, entre outras, as seguintes 
competências: 
 
a) Responder, perante a Assembléia Geral, Diretoria Executiva ou conselho Fiscal, 
pela administração da COCAJUPI; 
b) Ter sob sua guarda e responsabilidade os valores da COCAJUPI 
c) Manter as finanças da COCAJUPI devidamente organizadas; 
d) Responsabilizar-se, juntamente com o Diretor Presidente, pela movimentação 
financeira e, em especial, pela assinatura, em conjunto, de cheques, endossos de 
títulos, aval, movimentação de contas bancarias e contratos de quaisquer naturezas; 
e) Cuidar e promover a organização contábil da COCAJUPI, especialmente 
verificando os balanços e balancetes, os quais devem ser apresentados aos 
interessados de forma clara, sucinta e didática;  
f) Zelar pelos pagamentos pontuais da COCAJUPI, especialmente indicando as 
prioridades. 
g) Colaborar com as filiadas, no sentido de manterem suas finanças  organizadas e 
responder, por escrito, às suas consultas sobre o quadro geral de gestão da 
COCAJUPI. 
h)Manter contatos periódicos com o Conselho Fiscal, disponibilizando a este todas 
as informações necessárias à fiscalização; 
i) Cuidar e manter organizada toda a área de pessoal da COCAJUPI. 
j) Avaliar, periodicamente, os contratos de prestação de serviços, como alimentação, 
segurança e limpeza, os contratos de seguros de interesse dos associados das 
filiadas, convênios médicos etc. 
 
 
Artigo 63 – Ao Diretor Comercial cabe, entre outras, as seguintes competências: 
 
a) Responder, perante a Assembléia Geral, Diretoria Executiva ou conselho Fiscal, 

pelos negócios comerciais da COCAJUPI; 
b) Ter sob sua guarda e responsabilidade os valores da COCAJUPI 
c) Coordenar os negócios da COCAJUPI, supervisionando a realização dos planos e 

programas aprovados; 
d) Manter contatos com os clientes efetivando os contratos pertinentes, em conjunto 

com as filiadas, onde couber; 
e) Apresentar a estratégia específica da COCAJUPI  no Planejamento Comercial; 
f) Coordenar os trabalhos realizados pelos operadores comerciais, de maneira 

geral, se for o caso; 
g) Apresentar proposta de marketing, direcionada aos interesses da COCAJUPI ; 
h) Compatibilizar os contratos comerciais com a capacidade industrial e produtiva da 

COCAJUPI , bem assim com a aquisição dos suprimentos necessários à 
produção; 

i) Manter contatos rotineiros com os demais diretores visando a compatibilizar os 
contratos comerciais com o fornecimento das matérias-primas e a capacidade 
agro-industrial e produtiva da COCAJUPI , bem assim com seus compromissos 
financeiros; 

j) Manter contatos com os fornecedores efetivando os contratos pertinentes, em 
conjunto com as filiadas, onde couber; 
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Artigo 64 – A Diretoria Executiva poderá, eventualmente, admitir, em suas 
reuniões, na forma deste Estatuto e do Regimento Interno, membros do Conselho 
Consultivo, garantindo-lhes, exclusivamente, o direito a voz.     
 
CAPÍTULO III 

DO CONSELHO CONSULTIVO 

 
Artigo 65 – O Conselho Consultivo consiste em um órgão da COCAJUPI, 
composto por representantes indicados por parceiros envolvidos no 
empreendimento; 
 
Parágrafo 1o - A natureza de “Parceiro da COCAJUPI” será por esta declarada em 
documento específico, o qual deverá ser comunicado por escrito ao interessado.  
 
Parágrafo 2o - São parceiros da COCAJUPI aquelas entidades públicas ou privadas 
e empresas engajadas no empreendimento.   
 
Parágrafo 3o - As reuniões com os integrantes do Conselho Consultivo deverão ser 
realizadas pelo menos a cada 06 meses, convocadas e coordenadas pela Diretoria 
Executiva.   
 
Parágrafo 4o - A COCAJUPI compromete-se a analisar as propostas apresentadas 
pelo Conselho Consultivo e, quando for o caso, implementar aquelas que possam 
assegurar o aprimoramento de suas operações, com vistas ao desenvolvimento 
econômico e social do empreendimento, de forma sustentável. 
 

CAPÍTULO IV 

DO CONSELHO FISCAL 

 
Artigo 66 – A Administração da COCAJUPI será fiscalizada assídua e 
minuciosamente por um Conselho Fiscal, constituído de três membros efetivos e de 
três suplentes, todos sócios das filiadas, eleitos anualmente pela Assembléia Geral, 
sendo permitida a reeleição de apenas 1/3 (um terço) dos seus componentes. 
 
Parágrafo 1o – Não podem fazer parte do Conselho Fiscal, além dos inelegíveis 
enumerados no artigo 46 deste Estatuto, os parentes dos membros da Diretoria 
Executiva até o segundo grau, em linha reta ou colateral, bem como os parentes 
entre si até esse grau. 
 
Parágrafo 2o – Não é permitido exercer cumulativamente cargos na Diretoria 
Executiva e do Conselho Fiscal. 
 
Artigo 67 – O Conselho Fiscal reúne-se, ordinariamente, em período trimestral e, 
extraordinariamente, sempre que necessário, com a participação de três dos seus 
membros. 
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Parágrafo 1o – Em sua primeira reunião, escolherá, dentre os seus membros 
efetivos, um coordenador, incumbido de convocar as reuniões, de dirigir os trabalhos 
e de redigir o correspondente relatório mensal. 
 
Parágrafo 2o – As reuniões poderão ser convocadas por qualquer de seus membros, 
por solicitação da Diretoria Executiva ou da Assembléia Geral. 
 
Parágrafo 3o – Na ausência do Coordenador será escolhido um substituto, na 
ocasião, para dirigir os trabalhos. 
 
Parágrafo 4o – As deliberações serão tomadas por maioria simples de votos e 
constarão em ata, lavrada em livro próprio, lida, aprovada e assinada ao final dos 
trabalhos de cada reunião pelos presentes. 
 
Artigo 68 – Ocorrendo três ou mais vagas no Conselho Fiscal, a Diretoria 
Executiva determinará a convocação de Assembléia Geral para o devido 
preenchimento. 
 
Artigo 69 – Compete ao Conselho Fiscal exercer assídua fiscalização sobre 
operações, atividades e serviços da COCAJUPI, examinando livros, contas e 
documentos, cabendo-lhe entre outras, as seguintes atribuições: 
 

a) Conferir, mensalmente, o saldo do numerário existente em caixa, verificando, 
também se o mesmo está dentro dos limites estabelecidos pela Diretoria 
Executiva; 

b) Verificar se os extratos de contas bancárias conferem com a escrituração da 
COCAJUPI; 

c) Examinar se o montante das despesas e inversões realizadas está em 
conformidade com os planos e decisões da Administração; 

d) Verificar se as operações realizadas e os serviços prestados correspondem em 
volume, qualidade e valor às previsões feitas e às conveniências econômico-
financeiras da COCAJUPI; 

e) Verificar se a Diretoria Executiva vem se reunindo regularmente e se existem 
cargos vagos na sua composição. 

f) Averiguar se existem reclamações das filiadas quanto aos serviços prestados; 
g) Verificar se o recebimento dos créditos é feito com regularidade e se os 

compromissos são atendidos com pontualidade; 
h) Constatar se há exigências ou deveres a cumprir junto à Administração 

Pública; 
i) Averiguar se os estoques de materiais, equipamentos ou outros estão corretos, 

bem como se os inventários periódicos ou anuais estão sendo feitos com 
observância de regras próprias; 

j) Estudar balancetes e outros demonstrativos mensais, o balanço e o relatório 
anual da Diretoria Executiva, emitindo parecer sobre estes à Assembléia Geral; 

k) Dar conhecimento à Diretoria Executiva das conclusões dos seus trabalhos, 
denunciando a esta as irregularidades constatadas e convocar a Assembléia 
Geral se ocorrerem motivos graves ou urgentes. 
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Parágrafo 1° – Para o desempenho de suas funções, terá o Conselho Fiscal acesso 

a quaisquer livros, contas e documentos da COCAJUPI. 

 

Parágrafo 2° – Os membros do Conselho Fiscal da COCAJUPI comprometem-se a 

manter o sigilo de informações, devendo prestá-las, quando necessário, na forma da 

lei e deste Estatuto. 

 

 

 

TÍTULO VII 

DAS OPERAÇÕES, BALANÇOS, DESPESAS, SOBRAS/PERDAS E FUNDOS 

 
CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
  
Artigo 70 – A COCAJUPI tem suas operações baseadas na economia de escala 
mediante a realização em comum de atividades nas áreas de gestão administrativa, 
aquisição de insumos e matérias-primas, vendas de produtos e beneficiamento, 
serviços de manutenção, vigilância e suporte logístico em geral para suas filiadas.  
  
Artigo 71 – O fornecimento de serviços e produtos pelas filiadas à COCAJUPI será 
em conformidade com os compromissos e/ou investimentos assumidos e feito com 
base em obrigações mútuas contratadas, as quais constarão de programa anual de 
operações. 
 
Artigo 72 – A COCAJUPI não assumirá os custos operacionais de suas filiadas. 
 
Artigo 73 – Os preços de serviços, insumos e matérias-primas, entregues pelas 
filiadas à COCAJUPI, serão ajustados conforme decisão da Diretoria Executiva. 
 
Artigo 74 – Qualquer solicitação de adiantamentos formulada pelas filiadas será 
encaminhada à Diretoria Executiva, à qual caberá apreciar e decidir, no prazo de 10 
(dez) dias e na forma deste Estatuto, levando em conta as disponibilidades 
financeiras da COCAJUPI , a destinação dos recursos pela filiada e demais aspectos 
que entender adequados ao caso. 
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Artigo 75 – O valor resultante, após os pagamentos de despesas de toda ordem, e 
a destinação de recursos aos fundos estatutários, é a sobra, cuja destinação será 
decidida em Assembléia Geral Ordinária que examinará as contas, podendo ser 
distribuída às filiadas, de acordo com o presente Estatuto, proporcionalmente ao 
valor das operações realizadas com a COCAJUPI , no respectivo exercício.  
 
Parágrafo 1º - Os valores decorrentes de eventuais adiantamentos às filiadas serão 
considerados, para efeito de abatimento na distribuição das sobras, quando 
existirem pendências. 
 
Parágrafo 2º – Parte da sobra deverá ser destinada ao capital para investimentos da 
COCAJUPI , mediante aprovação em Assembléia Geral, e será aportada às quotas-
partes das filiadas. 
 
Parágrafo 3º – Cabe à COCAJUPI informar, anualmente, o valor do capital de suas 
filiadas, computados os acréscimos obtidos de acordo com o presente Estatuto. 
 
Artigo 76 – Ficam estabelecidos os seguintes fundos estatutários: 
 

I. Fundo de Reserva (FR), correspondente a 15% (quinze por cento) das 
sobras;   

II. Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES), 
correspondente a 5% (cinco por cento) das sobras; 

III. Fundo de Desenvolvimento Solidário (FDS), correspondente a 5% (cinco por 
cento) das sobras, de natureza indivisível, cujos recursos deverão ser 
direcionados para o apoio e criação de outros empreendimentos voltados à 
economia solidária;  

IV. Fundo de Investimentos (FI), correspondente a 20% (vinte por cento) das 
sobras, destinado à realização de investimentos em bens, máquinas e 
equipamentos, desenvolvimento de novos produtos e tecnologias, processos 
produtivos, de forma a assegurar condições de competitividade econômica no 
mercado; e 

V. Fundo de Garantia de Preço Mínimo de Matéria-Prima (FGPM), 
correspondente a 30% (trinta por cento) das sobras, destinado a assegurar 
preços mínimos que garantam ao produtor a viabilidade econômica de sua 
produção, devendo os recursos ser repassados às filiadas. 

 
Parágrafo 1º – Os fundos previstos nos incisos III, IV e V deste artigo serão 
disciplinados por deliberação específica da Diretoria Executiva. 
 
Parágrafo 2º – Além dos previstos neste artigo, a Diretoria Executiva poderá criar 
outros fundos, inclusive rotativos, com recursos destinados a fins específicos, 
fixando o modo de formação, aplicação e liquidação, inclusive quanto a incorporação 
de recursos oriundos de instituições públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, 
tudo condicionado sempre a rigorosa prestação de contas. 
 
Artigo 77 – O Fundo de Investimento de que trata o inciso IV, do Art. 74 deste 
Estatuto poderá receber recursos para investimento na aquisição de bens, máquinas 
e equipamentos, além de programas de informática e outros que se fizerem 
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necessários, devendo a COCAJUPI  negociar, em condições favoráveis, a forma de 
restituição dos valores,. 
 
Parágrafo Único  -  Os Fundos de que trata o Artigo 74, Incisos III, IV e V  deste 
Estatuto têm caráter indivisível, somente podendo ser alteradas as disposições 
estatutárias que tratam deste assunto mediante a aprovação de  4/5 (quatro quintos) 
das filiadas e desde que conte com a prévia concordância, por escrito, dos parceiros 
envolvidos.   
  
Artigo 78 – O Fundo de Reserva (FR) e o Fundo de Assistência Técnica, 
Educacional e Social (FATES) são indivisíveis, sendo que, no caso de dissolução da 
COCAJUPI, os saldos existentes terão o destino previsto na legislação em vigor. 
 
Parágrafo 1º - O Fundo de Reserva (FR), constituído nos termos deste Estatuto e da 
legislação vigente, destina-se a reparar perdas e atender ao desenvolvimento das 
atividades da COCAJUPI .  
 
Parágrafo 2º – O Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES), 
constituído nos termos deste Estatuto e da legislação vigente, destina-se à 
prestação de assistência à COCAJUPI e às filiadas e deve ser aplicado de forma 
prioritária em programas integrados que visem à formação dos cooperados de suas 
filiadas, voltado ao desenvolvimento da produção e melhoria da prestação de 
serviços, da comercialização, da qualidade e da organização do parque fabril, objeto 
das operações da COCAJUPI, de acordo com as normas a serem estabelecidas. 
 
Artigo 79 – A filiada demissionária, eliminada ou excluída não tem quaisquer 
direitos sobre os valores dos fundos previstos neste Estatuto. 
 
Artigo 80 – Caso sejam constatadas perdas, o rateio será feito proporcionalmente 
às operações realizadas com a COCAJUPI no respectivo exercício. 
  
CAPÍTULO II 
DO FUNDO DE GARANTIA DE PREÇO MÍNIMO DE MATÉRIA-PRIMA 
 
Artigo 81 – O Fundo de Garantia de Preço Mínimo de Matéria-Prima (FGPM) 
consiste em mecanismo fundamental para se assegurar preços mínimos que 
garantam ao produtor a viabilidade econômica de sua produção. Destina-se também 
a: 
 
I- Impedir a queda na produção, nos períodos de baixa dos preços de mercado; 
II- Assegurar condições para permanência do homem no campo ou em seu local 

de trabalho, mediante instrumentos econômicos que possam proporcionar-lhe 
meios para viver e manter-se com dignidade; 

III- Garantir a estabilidade na quantidade de produtos entre períodos de baixa e 
alta de preços, de forma a impedir a desorganização da cadeia produtiva. 

 
Artigo 82 – Os recursos financeiros que comporão o FGPM serão originários de 
aportes realizados pelos parceiros e da distribuição das sobras, conforme previsto 
no item V do Art. 74 deste estatuto; 
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Parágrafo 1º – Os recursos do FGPM destinam-se exclusivamente aos fins dispostos 
neste artigo, sendo vedada sua utilização para outras finalidades. 
 
Parágrafo 2º - As condições dos aportes financeiros realizados pelos parceiros serão 
definidas mediante acordo específico entre as partes. 
 
Parágrafo 3º - O FGPM somente entrará em operação quando tiver a disponibilidade 
de recursos suficientes e normas específicas para torná-lo auto-sustentável. 
 
Artigo 83 - Para viabilizar o FGPM, será criado um comitê gestor, estruturado  da 
seguinte forma: 
 
I – O Comitê gestor será composto pelos parceiros que vierem a aportar recursos 
para as finalidades a que se destina o FGPM 
II – O comitê gestor terá total autonomia para a liberação de recursos a fim de 
assegurar os aportes necessários ao cumprimento dos objetivos aos quais se 
destina 
III – Anualmente, os parceiros participantes do FGPM indicarão ou ratificarão os 
nomes de seus representantes, junto ao comitê Gestor 
IV – Incumbira ao comitê gestor indicar, em ata de reunião ordinária, dois de seus 
integrantes aos quais caberá a assinatura dos documentos, inclusive cheques, para 
liberação dos recursos necessários à COCAJUPI. 
V – Caberá à COCAJUPI requisitar, periodicamente, ao comitê gestor os recursos 
necessários ao cumprimento dos objetivos dispostos no presente estatuto. 
VI – A COCAJUPI fica obrigada a prestar contas, anualmente, da utilização dos 
recursos, sob pena de ficarem suspensas novas liberações; 
VII – Caberá ao comitê gestor prestar contas anualmente quanto à utilização dos 
recursos do FGPM 
VIII – O comitê gestor deverá, a cada semestre, apresentar à diretoria executiva um 
breve relatório da situação da FGPM. 
 
Artigo 84 - Anualmente, no mês de janeiro, deverão o Comitê Gestor do FGPM e a 
Diretoria Executiva da COCAJUPI reunir-se para fixar as regras sobre o repasse e, 
quando for o caso, a devolução dos recursos, levando-se em conta: 
 
I. a sustentabilidade econômica do empreendimento; 
II. os recursos disponíveis no FGPM; 
III. a garantia de preços mínimos ao produtor. 
 
Artigo 85 - Novos parceiros poderão ser admitidos, desde que haja concordância 
unânime dos atuais e da Diretoria Executiva da COCAJUPI. 
 
Artigo 86 - Os dispositivos constantes desta Seção e o Art. 76°, VI, do presente 
estatuto, somente poderão ser alterados mediante previa e expressa concordância 
unânime do Comitê Gestor. 
   
 

TÍTULO VIII 

DOS LIVROS 
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Artigo 87 – A COCAJUPI  deverá, além de outros, ter os seguintes livros: 
 
a) Com termos de abertura e encerramento, subscritos pelo Diretor Geral: 
     - matrícula; 
     - presença das filiadas às Assembléias Gerais; 

- atas da Diretoria Executiva; 
- atas do Conselho Consultivo; 

     - atas do Conselho Fiscal. 
 
b) Autenticados pela autoridade competente: 
     - livros fiscais; 
     - livros contábeis; 
 
Parágrafo Único - É facultada a adoção de livros de folhas soltas ou fichas. 
 
Artigo 88 – Os serviços de contabilidade da COCAJUPI deverão ser organizados 
segundo as normas de Contabilidade específicas para as sociedades 
cooperativistas. 
 
 

TÍTULO IX 

DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO 

 
Artigo 89 – Além dos motivos de direito, a COCAJUPI  poderá ser dissolvida, 
voluntariamente, quando assim o deliberar a Assembléia Geral, desde que as 
filiadas não se disponham a assegurar a sua continuidade.  
 
Parágrafo Único - Resolvida a dissolução, será procedida a liquidação da 

COCAJUPI, segundo as disposições atinentes da Lei Cooperativista.  

 
 

TÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 
 
 
Artigo 90 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com os princípios 
doutrinários e os dispositivos legais.   
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Concluída a leitura do texto do Estatuto Social, aprovado por unanimidade pelos 
presentes, o Coordenador deu prosseguimento aos trabalhos, colocando, para 
discussão e votação pelo plenário, a eleição dos membros que irão compor os 
órgãos sociais, na forma do estatuto recém-aprovado. Por oportuno, lembrou a 
estrita observância dos impedimentos de ordem legal. Foram apresentados, em 
chapa única para a Diretoria os candidatos: Vicente Rufino Cortez Diretor 
Presidente,Gil Pereira de Vasconcelos, Adelino Francisco de Oliveira, Francisco 
José Leal, Francisco Elvis Vieira Ramos e Francisco Carlos Sobrinho,  Diretores 
de Produção e, ficando para posterior deliberação da Assembléia a eleição para  
Diretor Agroindustrial, tendo o plenário deliberado favorável e unanimemente 
pelas indicações. Para o CONSELHO FISCAL foram apontados e aclamados 
pela Assembléia, também em chapa única, os nomes seguintes:Francisco 
Gonçalves da Rocha, José Navez da Rocha e Francisco Viana Sobrinho, titulares 
e para suplentes José Jovelino da Silva, Ferdinan Fontes Mendes e Eduardo 
Viana Lima já devidamente qualificados nesta ata.  

 
Em seguida, foram todos empossados nos respectivos órgãos e funções. Ao 

assinarem a presente ata, os membros do Conselho de Administração e Conselho 

Fiscal acima declaram, sob as penas da lei, que não estão incursos em qualquer dos 

crimes previstos em lei ou nas restrições legais que os impeçam de exercer 

atividades dos respectivos cargos. O Diretor Presidente eleito, Vicente Rufino 

Cortez, assumindo a condição de titular da COCAJUPI, agradeceu o trabalho 

desempenhado pela Comissão de Constituição que culminou na realização deste 

evento e declarou definitivamente constituída, desta data para o futuro, a COCAJUPI 

de Cajucultores do Piauí - COCAJUPI, com sede social, administrativa e gerencial 

na Rua Projetada, S/N, Bairro Junco, nesta cidade de Picos, Estado do Piauí, cujos 

objetivos estão definidos no Estatuto Social. Continuando, recomendou que sejam 

adotadas as providências relativas ao encaminhamento do processo de constituição 

da Cooperativa à Junta Comercial do Estado, além das medidas adicionais cabíveis 

à legislação da entidade junto a outras instituições. Por fim, o Diretor Presidente 

agradeceu a participação de todos os presentes, dizendo que envidará esforços no 

sentido de corresponder à confiança depositada nos membros eleitos para, em 

seguida, declarar o encerramento dos trabalhos desta Assembléia. Para constar, 

lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e vai assinada 

por todos os associados fundadores, como prova da livre vontade de cada um 

organizar a Cooperativa. 

 
Picos, 30 de junho de 2005. 
 
 

1_______________________________________ 

Vicente Rufino Cortez 

 

2_______________________________________ 

Gil Pereira de Vasconcelos 

 

3_______________________________________ 
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  Adelino Francisco de Oliveira 

  

      

   VISTO 

 

Modesto de Brito Melo 

 OAB 1197/81 

CPF 014.517.233-34    

 

 

Este estatuto foi aprovado em Assembléia de Constituição, realizada em 

Teresina 30 de junho  de 2005. 

 PRESIDENTE 
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