
As cooperativas de trabalho 
Rogério Pires Moraes 
  
Trata-se de uma excelente alternativa para o desemprego. Ninguém mais duvida de que o 
emprego está em extinção. Pelo menos o emprego tradicional, com carteira assinada e cartão-
ponto. A globalização, a busca da competitividade e as profundas transformações na economia 
mundial se encarregaram de mudar o perfil do emprego. Hoje, segundo a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), mais de 50% dos trabalhadores na América Latina estão 
atuando no mercado informal. Nesse cenário, um fato fica bem claro: oferta de trabalho existe, 
o que mudou é a forma como se dão as relações capital-trabalho. A solução, portanto, é os 
trabalhadores se adaptarem a essa nova realidade.  
 
Os brasileiros já descobriram a fórmula para superar a crise do emprego: reinventaram as 
cooperativas. Esse tipo de associação, que surgiu na Inglaterra pós-Revolução Industrial, já 
tem quase um século em território nacional. As primeiras cooperativas formadas no Brasil 
eram, na maioria, de crédito, produção ou consumo. As de produção, em especial, tiveram seu 
auge na década de 70. Nos anos 90 iniciou-se a era das cooperativas de trabalho, que hoje se 
impõem como a grande solução para o desemprego e a informalidade.  
 
Ao contrário do preconizado por muitos, as vantagens do cooperativismo não se apresentam 
apenas para os empresários, que podem reduzir seus custos e aumentar sua competitividade. 
Para os trabalhadores, a união em cooperativas é uma excelente alternativa para o 
desemprego – e até mesmo para a geração de novos empregos ou para a criação de uma 
empresa mercantil. Os associados de uma cooperativa são trabalhadores autônomos que 
recolhem suas contribuições à Previdência, mantendo assegurados seus direitos aos 
respectivos benefícios. Ao contrário do que ocorre em uma empresa, onde existem acionistas 
majoritários e minoritários, que participam dos lucros de acordo com sua participação no 
capital social, em uma cooperativa todos os associados têm cotas idênticas e o lucro é dividido 
igualmente. Além disso, a cooperativa não está sujeita a falência e tem uma série de 
benefícios fiscais garantidos pela legislação que regulamenta o cooperativismo no Brasil.  
 
A capacidade de geração de empregos das cooperativas apresenta-se, por exemplo, na 
necessidade de contratar trabalhadores para exercer diversas funções técnicas e 
administrativas que não estão ligadas a sua atividade-fim. Segundo a Organização das 
Cooperativas do Brasil (OCB), até o fim de 1998 existiam no Brasil 5.102 cooperativas, 
reunindo 4,4 milhões de associados e 151 mil empregados.  
 
É fato, entretanto, que há uma realidade que não se pode negar: existem casos de fraude e de 
locação ilegal de mão-de-obra sob a fachada de cooperativas, e é preciso ficar claro que não se 
defende, em hipótese alguma, essa situação. Tais falsas cooperativas acobertam relações que, 
na verdade, são de emprego, e emprego nas piores condições. Temos combatido com 
veemência esse tipo de fraude, que muitas vezes ocorre por má-fé e em outras tantas por 
ignorância. Ao mesmo tempo, é impossível não reconhecer os inúmeros exemplos de 
cooperativas bem-sucedidas.  
 
Temos certeza de que, com a ação e a fiscalização constantes de profissionais e entidades 
interessados no sucesso das cooperativas de trabalho, essa forma de associação estará sendo 
cada vez mais aceita por trabalhadores, por empresários e pela Justiça do Trabalho. E, mais 
importante, praticada sempre sob as condições da lei, sem lesar os direitos dos trabalhadores 
e, em última instância, da sociedade brasileira.  
 
A terceirização via cooperativas de trabalho é uma excelente alternativa para a redução de 
custos nas empresas para manter a competitividade dentro de um mercado globalizado e 
diante da busca de alternativas para fazer frente ao desemprego. Não temos dúvida em 
afirmar que o cooperativismo não é uma moda passageira, e sim uma alternativa sólida e legal 
de parceria para empresas e empreendedores que apostam na valorização do capital humano.  
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