
A história do cooperativismo é antiga. Ela
começou a ser escrita em 1844, quando 28
tecelões do bairro de Rochdale, em Man-

chester, na Inglaterra, se juntaram para buscar uma
alternativa económica para atuar no mercado,
frente ao capitalismo ganancioso que os submetiam
a preços abusivos, exploração da jornada de traba-
lho de mulheres e crianças e do desemprego cres-
cente advindo da revolução industrial - naquele
momento a constituição de uma pequena coopera-
tiva de consumo no então chamado "Beco do Sapo"
(Toad Lane) estaria mudando os padrões económi-
cos da época e dando origem ao movimento coope-
rativista.

Tal iniciativa foi motivo
de deboche por parte dos
comerciantes, mas logo no
primeiro ano de funciona-
mento o capital da sociedade
aumentou consideravelmen-
te e cerca de uma década
mais tarde o "Armazém de
Rochdale" já contava com
1.400 cooperados.

O sucesso dessa iniciativa
passou a ser um exemplo pa-
ra outros grupos.

Hoje, as cooperativas
atuam em setores de todo o
mundo e seus valores e prin-
cípios foram preservados com.



pequenas alterações - o modelo cooperativista e a sua
base filosófica são praticamente os mesmos em todos
os continentes.

Sementes da economia social
O cooperativismo chegou ao Brasil no final do

século XIX, quando colonos alemães e italianos
aportaram por aqui trazendo na bagagem o modelo
económico que já naquela época contribuía para
plantar na Europa as sementes da economia social.

Desde então, o cooperativismo tem tornado o
Brasil uma nação mais desenvolvida e socialmente
mais justa. "É só verificar o índice de Desenvolvi-
mento Humano - IDH das cidades brasileiras nas
quais existem cooperativas: nelas o IDH está
acima da média nacional. Isso ocorre porque o
cooperativismo é uma atividade na qual o capital

humano é mais importante do que o capital
financeiro. A responsabilidade social é um princí-
pio, não ação de marketing. Uma cooperativa não
cresce sozinha, seus ganhos são compartilhados
com os associados enquanto ela cresce. E assim
compatibiliza o crescimento da economia com a
distribuição de renda. Por isso, esse sistema se
apresenta como melhor alternativa ao capitalis-
mo, que, como sabemos, é concentrador de
riquezas e gerador de injustiças sociais. Já o co-
operativismo, além de gerar riquezas, as distribui
nas comunidades onde se instala e às famílias que
dele participam", fala, empolgado, o administra-
dor Márcio Lopes de Freitas, presidente da Orga-
nização das Cooperativas Brasileiras (OCB). Már-
cio Freitas defende, com entusiasmo, o sistema
cooperativista: "o que identifica e diferencia'uma
cooperativa de uma empresa mercantil comum é
que ela é uma sociedade de gente e não de capital.
Em qualquer outro empreendimento você é medi-
do pelo capital que emprega, o seu valor está liga-
do ao dinheiro que aplicou no negócio. Na co-
operativa é diferente, você vale pela pessoa que
você é, não importa seu potencial económico, a
quantidade de capital que você tem lá dentro. No
mais, uma cooperativa é igual a qualquer outro
empreendimento, seu objetivo é económico;
cooperativa não é uma ação entre amigos, não é
caso de benevolência. Eu, por exemplo, sou sócio
da várias cooperativas para obter o melhor preço
para o meu produto e estou na cooperativa para
ganhar dinheiro", esclarece.

No Brasil, o cooperativismo tem no Sistema
OCB - formado pela OCB e pelo Serviço
Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
(Sescoop) - um papel fundamental para sua con-
solidação e desenvolvimento. O Sistema está pre-
sente em todos os Estados e no Distrito Federal,
com 7.603 cooperativas filiadas, distribuídas em
13 ramos de atividades e com a força de 7,3 mi-
lhões de associados e dos 218 mil empregos dire-
tos que gera.

A esses números soma-se um faturamento de
aproximadamente R$ 68 bilhões, exportações de



US$ 2,8 bilhões e cerca de 35% da produção agrí-
cola, o que representa a força, a competitividade e a
importância do cooperativismo para o desenvol-
vimento político, económico e inclusão social da
população brasileira.

Os valores cooperativos
Uma cooperativa pode ser conceituada como

uma associação de pessoas que se unem, voluntaria-
mente, para satisfazer desejos e necessidades
económicas, sociais e culturais comuns, por meio de
uma empresa de propriedade coletiva e gestão
democrática.

O cooperativismo evoluiu e conquistou um
espaço próprio, definido por uma nova forma de
pensar o homem, o trabalho e o desenvolvimento
social. Por sua forma igualitária e social o coopera-
tivismo é aceito por todos os governos e reconheci-
do como fórmula democrática para a solução de
problemas socioeconômicos.

As cooperativas baseiam-se em valores de ajuda
mútua, responsabilidade, democracia, igualdade e
solidariedade. Na tradição de seus fundadores, os
membros das cooperativas acreditam nos valores éti-
cos da honestidade, transparência, responsabilidade
social e preocupação pelo seu semelhante.

Para o presidente da OCB Márcio Freitas, princí-
pios são valores que devem ser obedecidos e todos
são fundamentais, sem exceção. Entretanto, ele acha
que dos sete princípios do cooperativismo o que está
mais em foco é o princípio do interesse pela comu-
nidade. "As cooperativas trabalham para o desen-
volvimento sustentável das suas comunidades. Esse
tipo de organização não pode se preocupar somente
com seu associado, ela tem de estar comprometida
com o desenvolvimento sustentável da comunidade
onde está inserida", reflete Márcio.

Outro princípio que o presidente considera
importante para o cooperativismo é o da gestão
democrática. "Esse princípio é o que mais diferencia
a cooperativa de outro tipo de empresa; na coopera-
tiva, você vale pelo que é e não pelo capital aplicado.
Na assembleia o voto é igual para todo cooperado,
não importando se ele produz, por exemplo, três mil
ou 30 sacas de café por ano", completa.

Para o presidente da OCB - também produtor
rural e associado a várias cooperativas - mais impor-
tante que os tratores, a tecnologia e o capital é a sua
cooperativa, é se organizar com seus vizinhos para
poder vender melhor os seus produtos, "minha co-
operativa original é a de cafeicultores, mas sou co-
operado também de uma cooperativa pecuária e de
outra de laticínios. Na verdade, sou um coopera-
tivista por natureza e herança. Meu avô e meu pai
foram presidentes de cooperativas e eu também já
fui presidente-fundador de uma cooperativa".

Tipos de Cooperativas
Há uma enorme variedade de cooperativas no

Brasil, mas, em linhas gerais, elas se enquadram nos
segmentos: agropecuária, consumo, crédito, educa-
cional, especial, habitacional, infra-estrutura, mine-
ral, produção, saúde, trabalho, transporte e turismo.

As cooperativas agropecuárias surgiram em
Minas Gerais, a partir de 1907 e é o segmento
mais forte do cooperativismo brasileiro, respon-
sável pela organização da produção agropecuária e
do agronegócio. Atuando ao longo das cadeias
produtivas, possibilita a compra em comum de
insumos - adubos, agroquímicos, máquinas agrí-
colas, etc. - e a venda da produção dos coopera-
dos. Presta serviços de assistência técnica,
armazenamento, industrialização, comercializa-
ção, assistência social e educacional.



A Cooperativa Agroindustrial de Produtores
Rurais do Sudoeste Goiano (Comigo) é um exemplo
de cooperativa agropecuária bem-sucedida. Criada
em 1975 por um grupo de produtores que enfrenta-
va toda a sorte de adversidades, sobretudo para secar
e armazenar grãos (arroz e milho), a Comigo iniciou
suas atividades com o propósito de comprar insumos
e construir armazéns. "A secagem do arroz acontecia
nas ruas asfaltadas e não havia armazéns para estocar
o produto. Assim, os produtores eram forçados a
vender a produção de imediato, o que achatava os
preços. Também era difícil encontrar insumos
(sacaria, óleo lubrificante, fertilizante, etc.) para se
usar na atividade. Pensando em resolver esses dois
problemas, um grupo formado por 50 produtores
rurais de Rio Verde, em Goiás, se reuniu e, após
vencer as desconfianças iniciais, resolveu abrir a co-
operativa. Para isso, cada produtor entrou na socie-
dade com quatro mil dólares, valor considerado alto
para a época, mas necessário para dar credibilidade ao
negócio e exemplo para que outros produtores tam-
bém entrassem posteriormente", relembra António
Chavaglia, atual presidente da Comigo.

A Comigo é uma cooperativa de beneficiamento,
industrialização e comercialização de produtos
agropecuários, se enquadrando juridicamente como

uma sociedade civil de
direito privado. Sua mis-
são é atuar em atividades
do agronegócio, visando
ao desenvolvimento eco-
nómico, social e tecno-
lógico de seus cooperados
participativos. Também
faz parte dos objetivos da
cooperativa, gerar pesqui-
sas ao produtor em seu
Centro Tecnológico, pro-
curando repassar infor-
mações sobre variedades
e novas tecnologias, ade-
quando-as aos cuidados
ambientais que devem ser
adotados. A Comigo lançou, inclusive, em 2007, o
I Prémio Gestão Ambiental Rural aos seus coopera-
dos, no sentido de fomentar essa preocupação com a
preservação dos recursos naturais.

Atualmente, a cooperativa conta com cerca de
quatro mil cooperados e para se tornar um membro
o interessado tem de ser produtor rural (proprietário
ou arrendatário). Após preencher o cadastro, o pre-
tendente é avaliado pelo conselho de administração



que pode aprovar ou não a sua entrada. Estando
aprovado, ele terá de integralizar a sua cota capital,
variando de 20 sacas de soja até 200, ou valores equi-
valentes. O pagamento pode ser feito em até seis
parcelas. O principal negócio da Comigo é a soja, que
após passar pelo processo industrial, se transforma
em óleo e farelo. Ainda opera com armazenamento
de grãos, cuja capacidade é de cerca de 850 mil
toneladas, e lojas agropecuárias. Em seu parque
industrial, a Comigo produz fertilizantes, laticínios,
sabão, rações, suplemento mineral e sementes. A
cooperativa está instalada em nove municípios do
Estado de Goiás e em breve contará com mais duas
cidades. Os números da Comigo são mesmo impres-
sionantes: em dezembro de 2006 eram 1.297 fun-
cionários; movimentação de cerca de 14,4 milhões de
sacas de produtos agrícolas; e capacidade de arma-
zenamento de 840 mil toneladas de grãos. Além
disso, recebe 38,9 milhões de litros de leite, processa
642 toneladas de soja, produz 125 toneladas de óleo
de soja, 487 mil toneladas de farelo de soja, 108,7 mil
toneladas de fertilizantes e 100 mil toneladas de
rações. "Graças ao trabalho, dedicação e arrojo dos
cooperados, a Comigo é hoje um grande exemplo de
cooperativismo moderno e dinâmico. A expansão de
seus negócios foi fundamental para a geração dos
atuais 1.300 empregos diretos e quase quatro mil indi-
retos. Além disso, detém 10% do mercado agrope-
cuário do Estado, sendo responsável por um fatura-
mento anual previsto para 2007 de cerca de 800 mi-
lhões de reais, beneficiando sobremaneira os municí-
pios onde atua com a arrecadação dos inúmeros

impostos", conta o presi-
dente da Comigo.

Uma cooperativa passa,
também, por problemas,
mesmo as mais bem-suce-
didas, "as maiores dificul-
dades de nossa cooperativa
estão relacionadas com a
necessidade de capital de
giro e a acirrada com-
petição mercadológica com
as grandes empresas, sobre-
tudo, multinacionais", enu-
mera o presidente da
Comigo. Chavaglia escla-
rece que para solucionar a
necessidade de capital de

António Chavaglia: Graças ao trabalho dos cooperados, a

Comigo é hoje um exemplo de cooperativismo moderno

giro, a cooperativa conta com a boa credibilidade
financeira que ela goza junto ao setor bancário, o
que facilita o acesso aos recursos no momento opor-
tuno. Com relação à acirrada concorrência, a solução
vem justamente do bom relacionamento com os
cooperados, "que permite sermos agressivos e com-
petitivos no mercado, principalmente aproveitando a
força que vem deles", comenta o empresário.

"Na Comigo as grandes decisões são tomadas
dentro da Assembleia Geral, portanto, acatando o
que decidir a maioria dos cooperados. Em relação às
situações cotidianas, procuramos dar um tratamen-
to igualitário a todos, levando-se em conta o interes-
se coletivo. É preciso ficar claro que as ações consi-
deram o grau de fidelidade do cooperado: quanto
maior for essa relação, melhor para os dois lados",
finaliza Chavaglia.

Cooperativas de crédito
Um dos mais dinâmicos ramos do cooperativis-

mo brasileiro são as cooperativas de crédito. Elas são
acompanhadas e fiscalizadas pelo Banco Central do



Brasil, autoridade oficial que as disciplinam em
nome do Conselho Monetário Nacional. As coope-
rativas de crédito têm por objetivo a concessão de
crédito e a prestação de serviços financeiros a seus
associados de forma mais vantajosa, geralmente
emprestando a menores taxas, remunerando apli-
cações a maiores taxas, cobrando menores tarifas e
com menores exigências, quando comparadas aos
bancos e financeiras. A Credicoonai é um exemplo
de cooperativa de crédito que atua no nordeste
paulista e sudoeste mineiro e os números da coope-
rativa mostram a sua importância no contexto
socioeconômico da região: seu património líquido,
hoje, é da ordem de R$ 30 milhões e seus ativos
somam R$ 115 milhões; reúne 6.134 cooperados,
tendo como principal critério de adesão ser produ-
tor rural, dentro da área de atuação da cooperativa.

A cooperativa foi fundada por 25 produtores
rurais que fizeram uma capitalização inicial em va-
lores que, atualizados, correspondem à cerca de
R$ 500,00. Incentivados pela OCB, os cooperados
pioneiros buscavam alternativas para a escassez de
crédito agrícola e para o alto custo da assistência téc-
nica. Recentemente, a Credicoonai alcançou
destaque nacional ao receber o prémio "Cooperati-
va do Ano 2007 - Ramo Crédito", organizado pela
OCB e pela Revista Globo Rural. "A Credicoonai
tem como missão buscar meios creditícios que pos-
sibilitem a seus cooperados a auto-suficiência finan-
ceira. Tem como objetivos a assistência financeira
na área rural, a formação educacional de seus co-
operados e o desenvolvimento de programas de
poupança", esclarece Henrique Castilhano Vilares,
diretor presidente da cooperativa de crédito.

Para ele, o pequeno volume de capital social dos
cooperados diante da grande demanda de recursos
necessária para suportar a atividade agrícola dos mes-
mos, era a maior dificuldade da cooperativa, "esse
problema foi totalmente solucionado com o advento
do Procapcred, linha do BNDES que permite ao
cooperado capitalizar a cooperativa com prazo de seis
anos e juros subsidiados", conta Castilhano.

A participação da Credicoonai nos 21 municí-
pios em que atua, vem crescendo ano a ano. Para se
ter uma ideia, nas cidades de menor porte, com
poucas agências bancárias, a cooperativa alcança
patamares superiores a 50% do movimento finan-
ceiro da praça. Isso se deve ao grande poder multi-
plicador das linhas de crédito rural que incremen-

tam toda a economia daqueles municípios essen-
cialmente agrícolas.

Na opinião de Castilhano, para que as coopera-
tivas cresçam e sejam a mola propulsora do desen-
volvimento do país é preciso investir em educação
cooperativista e propaganda de realizações do co-
operativismo. "Hoje vemos bancos investindo mi-
lhões em verbas publicitárias que realçam suas
tacanhas atividades sociais, enquanto o coopera-
tivismo de crédito realiza corriqueiramente ativi-
dades de cunho social como distribuição de renda,
inclusão no mercado financeiro, agências pioneiras
em cidades sem banco", completa.

Para o presidente da Credicoonai, o administra-
dor pode e deve colaborar na gestão das cooperati-
vas. "Em 2002, quando fiz MBA, os professores do
curso de Administração manifestavam-se surpresos
com o grande número de oportunidades e cases de
sucesso que o mundo cooperativo oferece e são
muitos os profissionais desta área que trabalham no
cooperativismo. Na Credicoonai temos 82 fun-
cionários, dos quais seis são administradores, sendo
o gerente-geral, o gerente administrativo, os encar-
regados de Paes e o ouvidor. Mais do que resolver



problemas, o administrador é importante no senti-
do preventivo, para evitar que eles aconteçam, prin-
cipalmente os que se dedicam a setores como plane-
jamento e elaboração de orçamento em cooperati-
vás", acredita Henrique.

Combustível da economia brasileira
As cooperativas, hoje, com certeza, são parte do

combustível do Brasil. "Sob o ponto de vista
económico, nós representamos aproximadamente
6% do PIB brasileiro, o que equivale, aproximada-
mente, a 90 bilhões/ano. Em alguns setores, como
o agrícola, somos mais expressivos e representamos
40% da produção", conta o presidente da OCB,
Márcio Freitas. Segundo ele, 40% de cada grão de
café consumido no país passa por uma cooperativa,
e deve fechar 2007 com aproximadamente 3,5 bi-
lhões de dólares de faturamento na exportação.

No aspecto social as cooperativas vão além: são
mais de sete milhões de membros diretos e cada
membro de cooperativa tem na sua família três pes-
soas. "Estamos falando de aproximadamente 21 mi-
lhões de brasileiros ligados ao movimento coopera-
tivista", informa.

Márcio lembra que boa parte do alimento dis-
tribuído no Brasil é de produto que foi gerado em
uma cooperativa, como carne, vinho, etc. Sem falar
nas cooperativas de saúde, habitacionais, de trans-
porte de carga e de passageiros, dentre tantas outras.
"Apesar da mídia estar falando mal de duas coope-
rativas de leite, hoje 40% do leite brasileiro é de
cooperativa honesta, não é aquela fraude que fize-
ram recentemente. O que fizeram é crime e deve ser
punido mesmo. Existem 1.300 laticínios no Brasil e
nós temos 355 cooperativas no Brasil hoje que
atuam com leite", complementa.

Pensando o futuro
Freitas ressalta que a cooperativa moderna tam-

bém é uma empresa moderna, com uma forma socie-
tária diferente, "mas é uma empresa que tem de bus-
car resultados, dar resultados aos seus sócios e por
meio da eficiência económica é que se tem a eficácia
social, não o contrário. E para isso tem de ter admi-
nistração profissional", é o seu raciocínio.

Segundo o presidente, a gestão do negócio da
cooperativa tem de ser extremamente profissional "e
nisso você tem de ter gente tecnicamente preparada
para tomar decisões correias, orientar o caminho

correto. O que nos falta hoje são administradores
tecnicamente preparados para o mercado, mas com
base e espírito cooperativista, com conhecimento
dessa essência, que é a essência da diferença coope-
rativista da sociedade de pessoas. Ele tem de se pre-
ocupar com o dono da empresa que é ao mesmo
tempo dono, usuário, cliente e participa das
decisões. Essa diferença é que temos que começar a
trabalhar", explica Márcio.

Márcio conta que é administrador de empresas
por formação e não teve a oportunidade de estudar
cooperativismo, "quem sabe montamos uma parceria
com o CFA para inserir a formação de admi-
nistradores no cooperativismo", insinua o presidente
da Organização que conta, também, que um dos tra-
balhos da OCB é a formação de jovens lideranças
cooperativistas, "uma das coisas que a gente faz é sub-
sidiar estudos para jovens filhos de associados. Temos
um programa com a USP de Ribeirão Preto, com a
qual mantemos um convénio de formação de gestores
de cooperativas. Assim, preparamos gente nova para
assumir a gestão", finaliza. •
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