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RESUMO 

 

Os estudos relacionados aos modelos Cooperativistas de negócio vêm sendo 
fortemente analisados devido a importância econômica e social de suas estruturas. 
Tais modelos vêm sendo desenvolvidos e aprimorados ao longo dos anos, surgindo 
em novos formatos em países como os Estados Unidos, onde as Cooperativas de 
Nova Geração possuem maior flexibilidade no mercado, ou mesmo em países 
tradicionais como Espanha e França, onde o modelo permanece muito semelhante 
ao seu surgimento, mas com ajustes à demanda atual da economia. No Brasil, 
especialmente no estado do Paraná, as Cooperativas possuem representatividade 
substancial na economia local e impacto no desenvolvimento sustentável das 
famílias de agricultores e comunidade em geral. O presente estudo se detém na 
análise das Cooperativas Agroindustriais do Paraná com foco na Intercooperação e 
sob a perspectiva de análise das lideranças femininas e a cultura que as permeia. A 
Intercooperação, sendo um dos princípios do Cooperativismo, possui ainda um 
entendimento difuso, por parte dos cooperados, em relação a sua função 
econômica. Esta compreensão foi constatada na pesquisa realizada com as 
lideranças femininas, por meio de observação e análise descritiva dos dados, que 
também expuseram as caraterísticas culturais que determinam seu modo de agir e 
pensar a atividade na cooperativa a que pertencem. Importante parcela que compõe 
o corpo social de uma cooperativa, as mulheres que participaram da pesquisa, 
expuseram seus anseios e fragilidades, bem como relataram a importância do 
ambiente cooperativista para seu crescimento pessoal e profissional. Espera-se que 
este trabalho contribua, significativamente, para o aprimoramento das cooperativas 
em seu aspecto econômico e social, uma vez que evidencia a importância de 
desenvolver e disseminar o conceito de Intercooperação entre seus cooperados. 

 

Palavras-chave: Intercooperação. Liderança feminina. Estratégia. Elementos 

Culturais. Gênero. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Studies related to Cooperative business models are being strongly considered due to 
economic and social importance of their structures. Such models have been 
developed and refined over the years, appearing in new formats in countries like the 
United States, where New Generation Cooperatives have more flexibility in the 
market, or even in traditional countries like Spain and France, where the model 
remains very similar to its appearance, but with adjustments to the current demand of 
the economy. In Brazil, especially in the state of Parana, the unions have substantial 
representation in local and impact on sustainable development of farming families 
and the community economy. This paper focuses on the analysis of Parana 
Agroindustrial Cooperative focusing on intercooperation and under the perspective of 
analysis of women's leadership and culture that permeates. The Intercooperation, 
one of the principles of Cooperative also has a fuzzy understanding on the part of 
members, regarding their economic function. This understanding was confirmed in a 
survey of female leaders, through observation and descriptive analysis of data, who 
also exposed the cultural characteristics that determine their way of acting and 
thinking activity in the cooperative to which they belong. Important part that make up 
the social body of a cooperative, the women who participated in the survey shared 
their desires and weaknesses, and reported the importance of the cooperative 
environment for personal and professional growth. Be expected that this work 
significantly contributes to the improvement of cooperatives in their economic and 
social aspect, since it highlights the importance of developing and disseminating the 
concept of Intercooperation between its members. 
 

Key-words: Intercooperation. Female leadership. Strategy. Cultural elements. 

Gender. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 As organizações cooperativistas possuem uma estrutura organizacional com 

características próprias que lhes confere uma diferenciação em sua constituição 

econômica, social e mercadológica quando em comparação com empresas 

mercantilistas. A formação de uma cooperativa é pautada em princípios, leis 

específicas e características intrínsecas de administração e gerenciamento. Pela 

distinção estrutural e conceitual, lhe é particular a análise e avaliação de suas 

atividades e maneiras de pensar a perenidade e manutenção de sua ideologia. 

 A ideologia do cooperativismo, de cunho econômico e sociológico, é 

considerada uma forma ideal de gestão das interações humanas. A cada dia, as 

empresas e a sociedade valorizam o espírito cooperativo nas pessoas, como forma 

de resgatar os valores de ajuda mútua, igualdade, transparência, democracia e 

responsabilidade social. Sendo assim, a cooperação é um conceito que remete ao 

ser humano social, enquanto que o sistema cooperativista pode ser descrito como 

uma alternativa socioeconômica ao modelo capitalista do século XIX, no qual 

imperava o individualismo e os conflitos entre capital e trabalho se agravavam: 

 

(...) o cooperativismo era planejado como o desenvolvimento de uma 
sociedade que funcionaria pautada em regras que manteriam a ordem 
moral dos indivíduos em sociedade que deveria funcionar de forma coletiva 
e perfeitamente organizada (...). (REGO e MOREIRA, 2013, p. 202) 

 

 Contudo, o cooperativismo está inserido no contexto capitalista no qual o 

mercado é quem rege as regras e determina a demanda. Segundo Rego e Moreira 

(2013), por meio das críticas de Rosa de Luxemburgo ao capitalismo, por estar 

inserida no sistema capitalista mesmo sendo a cooperativa de caráter coletivo, 

tenderá a adotar estratégias comuns a empresas capitalistas para manter-se 

competitiva. 

 Neste contexto, as cooperativas tornaram-se estruturas complexas exigindo 

profissionalização dos seus membros. Aqui, cabe destacar quem são os membros 

de uma cooperativa. Estruturalmente uma cooperativa é formada por membros 

sócios, ou cooperados. Os cooperados possuem uma relação estreita com a 

cooperativa, pois são, ao mesmo tempo, donos do negócio, fornecedores e clientes. 

Além disso, por sua complexidade, as cooperativas possuem estruturas 
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empresariais com elevado número de funcionários e gestores, bem como membros 

dos conselhos administrativo e fiscal. Vale ressaltar que as decisões de toda 

cooperativa são tomadas pelas Assembleias, nas quais a participação dos 

associados é fundamental. 

 Nesta apresentação inicial do tema, contextualizamos o ambiente 

cooperativista sob o aspecto dos princípios e de mercado. O trabalho busca 

explorar, considerando tal ambiente, o entendimento e a influência das lideranças 

femininas, bem como do gênero feminino que circunda as cooperativas, sobre a 

cultura da Intercooperação em cooperativas agroindustriais no Paraná. 

 A Intercooperação é o sexto princípio do Cooperativismo, e tais princípios 

foram elencados com o passar dos anos de acordo com a doutrina que sustenta o 

sistema de cooperação. Contudo, há indícios de que este princípio em estudo esteja 

tendo uma interpretação deslocada de seu objetivo inicial ou mesmo não sendo 

compreendido. O objetivo do princípio da Intercooperação é que haja crescimento de 

todos pela união, pelo desenvolvimento, e o fim comum é a ajuda ao próximo. 

 Finalizando esta introdução, sinalizo que o presente estudo é representado 

por meio da figura 1: 

 

Figura 1 – Esquema do Estudo 

 

 

Fonte: a autora 
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 A figura acima apresenta a Intercooperação no centro dos principais 

elementos da pesquisa que são a Cultura, o Encontro de Liderança Feminina e o 

Cooperativismo, atuando de forma sinérgica na interface dos Princípios, da 

Estratégia e da Liderança Feminina.  

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Este trabalho teve início nas observações e inquietações que permeiam as 

relações entre os agentes das cooperativas. Estas observações levaram ao 

questionamento sobre como as cooperativas, enquanto doutrina, integram e 

comunicam os princípios do cooperativismo.  

Analisando a doutrina cooperativista, seus valores e princípios, a atenção se 

voltou para o princípio da Intercooperação, objeto central da pesquisa. Fazendo uma 

análise comparativa entre o que determina a doutrina e as observações empíricas, é 

possível constatar que as cooperativas contemplam alguns de seus princípios 

enquanto outros de forma parcial.  

Consideração que não cabem generalizações, a observação, assim como o 

relato obtito por meio dos dados pesquisados, aponta que o princípio da 

Intercooperação é pouco compreendido e difundido entre os cooperados, principal 

agente. 

Tendo o foco nesta descrição, e tendo definido o objeto da pesquisa, nomeia-

se como sujeito as Lideranças Femininas das Cooperativas Agroindustriais do 

Paraná. A escolha do sujeito deve-se a importância da mulher na família, sociedade 

e economia, bem como uma forma de assegurar-lhes que não permaneçam a 

margem da sociedade. Ao determinar os sujeitos da pesquisa, houve a preocupação 

em analisar o contexto do ambiente onde estão inseridas, o qual poderia interferir 

em suas percepções. Sendo assim, surgem os elementos da cultura como um 

aspecto do estudo e como meio para examinar os dados coletados por meio da 

pesquisa exploratória.   

Para concluir o estudo, houve o cuidado em elencar os elementos da cultura 

que determinam o entendimento dos sujeitos sobre o princípio da Intercooperação, 

portanto, a análise unificou os sujeitos e o objeto da pesquisa. A congregação dos 

componentes da pesquisa trouxeram elementos de análise pertinentes para a 

aplicação no desenvolvimento das cooperativas em aspectos econômicos e sociais.  
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1.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

  

 Considerando a relação entre os membros de uma cooperativa e sua 

formação histórica, não se poderia deixar de considerar os elementos culturais 

dessas relações e da estrutura. Neste ponto, podemos pensar na influência da 

cultura sobre o princípio da Intercooperação. E ainda, pensar a Intercooperação sob 

a ótica da estratégia, de caráter materialista, e dos princípios, de caráter idealista.  

 A pesquisa, portanto, irá considerar os aspectos da cultura organizacional, da 

intercooperação e da estratégia sob a perspectiva dos membros e lideranças de 

cooperativas, especificamente as lideranças femininas. 

 A respeito da Intercooperação, são limitadas as pesquisa no âmbito 

ideológico dos princípios cooperativistas e sua aplicação prática, o que mais se 

estuda dentre os principais autores é relação da Intercooperação com a estratégia 

de mercado. 

 Em outra via, a construção de conhecimento acerca do cooperativismo em 

geral vem crescendo graças aos investimentos em educação e treinamento dos 

colaboradores e cooperados, bem como dos gestores e membros dos conselhos. A 

busca pela profissionalização é ponto focal dos investimentos em desenvolvimento 

humano, com o objetivo de gerar mais conhecimento e entendimento aos membros 

das cooperativas e sociedade acerca da importância, valor e representatividade 

deste sistema econômico. 

 A Intercooperação se torna de grande importância, sendo defendida, 

inclusive, pela ACI (Aliança Cooperativa Internacional) no Plano de Ação em 2013, 

pelo seu caráter de relação e ajuda mutua tão intrínsecos ao cooperativismo. As 

principais relações de intercooperação vêm ocorrendo em forma de Cooperativas 

Centrais, Consórcios, Fusões, Incorporações e Joint Ventures, sendo as do tipo 

centrais mais comuns no agronegócio Paranaense. A literatura levanta 

questionamentos sobre o quanto este princípio está disseminado conforme aponta 

Silva et al: 

Porém, mesmo com a Intercooperação presente entre os princípios do 
modelo cooperativista, as cooperativas não parecem valoriza-lo como 
estratégia competitiva. (SILVA et al, 2010, p. 57) 

 

 Sendo assim, é pertinente questionar se o potencial e a capacidade 

estratégica que a Intercooperação representa e, ao mesmo tempo, se a apropriação 
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do princípio como orientador das ações está disseminada no âmbito de cooperativas 

agroindustriais do Estado do Paraná. Há nesta pesquisa interesse em responder a 

estas inquietações preliminares, mas fazendo um recorte que contemple unicamente 

a percepção feminina, porque existe no estado do Paraná um movimento de 

mobilização e formação das lideranças femininas, denominado Elicoop Feminino, 

que, há dez anos, reúne mulheres envolvidas direta ou indiretamente com o 

Cooperativismo, e cujo objetivo é fortalecer o movimento cooperativista por meio da 

educação de mulheres, inclusive em uma perspectiva Intercooperativista, pois 

congrega o público oriundo de quinze cooperativas. 

 Considerando que as mulheres, enquanto matriarcas compreendem de que 

maneira as mesmas significam e vivenciam a Intercooperação, podem-se obter 

elementos de compreensão dessa realidade que nos possibilite responder ao 

problema de pesquisa levantado neste estudo. 

  Acredita-se que esta pesquisa poderá trazer contribuições significativas 

para compreender o entendimento e incorporação dos princípios cooperativistas, em 

especial a Intercooperação, pelos membros cooperados e pela sociedade. Isto se 

torna importante porque a compreensão sobre o funcionamento do sistema 

cooperativista por parte dos membros é fundamental para validar seus valores e 

consolidar sua atividade econômica e social. 

 Assim, este contexto circunscreve o seguinte problema de pesquisa: Como 

mulheres que participam do movimento da liderança feminina entendem o princípio 

da Intercooperação e a relação deste com os elementos culturais que caracterizam o 

ambiente de cooperativas agroindustriais no Estado do Paraná?  

 

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

 O objetivo geral desta pesquisa é explicitar a compreensão do princípio da 

Intercooperação, por parte de mulheres que participam do movimento de liderança 

feminina no sistema cooperado e sua relação com os elementos culturais que 

caracterizam o contexto de cooperativas agroindustriais no Estado do Paraná.  

 Para alcançar o objetivo geral, definido pelo problema de pesquisa, proponho 

os seguintes objetivos específicos: 

a) Descrever a evolução do movimento de liderança feminina no contexto das 

cooperativas agroindustriais no Estado do Paraná; 
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b) Demonstrar a compreensão das mulheres do movimento de lideranças 

femininas do cooperativismo sobre a Intercooperação;  

c) Compreender a Intercooperação sob duas perspectivas: como princípio e 

como estratégia;  

d) Relacionar os diferentes modelos de Intercooperação existentes no Estado do 

Paraná em cooperativas agroindustriais;  

e) Elencar os elementos culturais implícitos que caracterizam o ambiente de 

cooperativas agroindustriais no Paraná;  

f) Analisar a influência dos elementos culturais sobre o desenvolvimento da 

Intercooperação nas cooperativas agroindustriais do Paraná sob a percepção do 

gênero feminino. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 Este estudo é composto por cinco capítulos, o primeiro apresenta a temática 

do trabalho, a formulação do problema de pesquisa, os objetivos específicos e a 

estrutura. O segundo capítulo é dedicado à fundamentação teórica e apresenta 

aspectos estruturantes da condição feminina e o processo de construção da cultura, 

as perspectivas de análise de uma cooperativa desde o que é e como se constitui. O 

ápice do capítulo é a apresentação e discussão do conceito estruturante e 

orientador: Intercooperação. No terceiro capítulo apresentamos os aspectos 

metodológicos. No capitulo seguinte são apresentadas as análises dos dados 

obtidos na pesquisa empírica e, por fim, são feitas as considerações finais da 

pesquisa com destaque às contribuições profissionais ao campo do cooperativismo. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Neste tópico são apresentadas a condição feminina e a construção da cultura, 

cultura como significado.  

 

2.1 A CONDIÇÃO FEMININA E A CONSTRUÇÃO DA CULTURA 

 

 Este tópico contempla a condição feminina, sua inclusão no sistema e a 

construção da cultura que permeia a doutrina cooperativista. 

 

2.1.1 A condição feminina na estrutura cooperativista 

 

 Neste ponto, cabe remeter aos Pioneiros de Rochdale para citar a 

participação de uma mulher, Ana Tweedale, que, juntamente com vinte e oito 

trabalhadores ingleses, formaram a primeira cooperativa. Naquele momento do ano 

de 1844, se buscava melhores condições de trabalho e vida para homens e 

mulheres e, ao mesmo tempo, havia a luta pela igualdade de gêneros. A diferença 

entre homens e mulheres não é unicamente um problema social, mas também 

econômico. Marcone (2009, p. 26), completa que “em nenhum país do mundo existe 

a completa igualdade entre homens e mulheres". 

 Em especial nos países em desenvolvimento e em economias de transição, 

Marcone (2009) ressalta que as mulheres constituem a maior força de trabalho na 

agricultura, representam fonte de sustento das famílias e detém importância na 

economia social, mesmo com menor acesso à instrução e ocupando posições de 

trabalho inferiores em comparação aos homens. O empoderamento econômico das 

mulheres deveria ser foco de políticas e programas na promoção do 

desenvolvimento agrícola. Tal empoderamento vê a mulher como agente central na 

conquista de novos patamares políticos e sociais. 

 O cooperativismo é um modelo econômico e social baseado na ajuda ao 

próximo, na equidade e na valorização do ser humano e por este motivo, se torna 

fundamental na luta pela igualdade de gêneros. Pois como diz Marcone (2009, p.29), 

o trabalho cooperativo é "Um modelo que não nega as diversidades entre indivíduos, 

mas, ao contrario, dá valor a essa diversidade, perseguindo objetivos em comum". 

Sendo assim, a cooperativa acaba por ser atrativa às mulheres, por oferecer 
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oportunidade de participar nas atividades econômicas por meio da construção da 

autonomia, autoconhecimento, desenvolvimento e inclusão: 

  

As estruturas regionais da ACI realizaram, nos últimos anos, importantes 
projetos para favorecer a formação das mulheres, suas capacidades de 
lobby, suas funções fundamentais no desenvolvimento social e econômico e 
sua capacidade de influenciar a sociedade e a economia. (MARCONE, 
2009, p. 30). 

 

 Cientes da importância econômica da mulher, o Denacoop (Departamento de 

Cooperativismo e Associativismo Rural) juntamente com o MAPA (Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento) realizaram o I Fórum Nacional de Gênero, 

Cooperativismo e Associativismo (2009), nos dias 19, 20 e 21 de novembro de 2008, 

em Brasília - DF, reunindo entidades do setor coopertivista para a discussão e 

analise da situação da mulher perante o cooperativismo. Neste fórum produziu-se o 

documento Cooperativismo de Gênero onde foram listadas algumas medidas para 

que o cooperativismo possa contribuir para alcançar a igualdade de gênero. Estas 

medidas são listas por Marcone (2009, p. 32): 

 

a.  Sustentar o associativismo social e econômico das mulheres na 
agricultura. Isto significa melhorar seus direitos e acesso aos recursos e 
serviços; 
b.  Cultivar as capacidades empreendedoras das mulheres; 
c. Proteger os direitos das mulheres na finança rural e mais em geral no 
acesso aos fatores-chaves; 
d. Assumir todas as medidas necessárias para aumentar a representação 
das mulheres e para que suas vozes sejam escutadas; 
e. Envolver as mulheres rurais na identificação de produtos inovadores e 
serviços por meio de uma atitude participativa. 
Porque sustentar as mulheres, por meio da promoção das oportunidades 
iguais e da igualdade, significa uma comunidade, um país, uma nação, 
criando um futuro melhor para todos. 

 

 É importante que as mulheres absorvam a nova cultura de igualdade de 

gênero, pois serão elas as responsáveis pela transmissão e disseminação dessa 

nova cultura para as próximas gerações, renovando os padrões de comportamento 

social. A mulher rural ainda vive em situação de vulnerabilidade social e econômica, 

sem ter o reconhecimento de ser trabalhadora. O trabalho realizado pelas mulheres 

na agricultura ainda é visto como de menor importância e a mulher é considerada 

como esposa, mãe ou filha, o que lhe traz a condição de vulnerabilidade, pois sua 

atividade não gera renda. Esta situação provém de uma sociedade de cultura 

patriarcal que baseia a desigualdade social nas diferenças de gênero, pois embora 
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tenhamos avançado muito, o pensamento ainda continua ultrapassado neste 

sentido, como coloca Viezzer (2009, p. 85), quando diz que "o avanço da tecnologia 

nem sempre corresponde ao avanço da mentalidade das pessoas e de suas 

concepções de mundo e da relação homem/mulher". Ainda em relação a este tipo de 

pensamento onde a mulher e o homem são destinados culturalmente a 

desempenhar papéis diferentes, Brumer completa: 

 

a noção de gênero abrange a ideia de que a sociedade, por razões 
culturais, sociais, econômicas e políticas, atribui diferentes papeis a ambos 
os sexos (...) as diferenças de gênero são construídas socialmente; 
portanto, podem variar no tempo e no espaço e são sujeitas a mudanças 
(BRUMER, 2004, p. 1). 

 

 É sabido que as desigualdades de gênero ocorrem em todas as esferas da 

sociedade, contudo, neste trabalho, será considerada a influência do trabalho e do 

pensamento das mulheres no âmbito da organização cooperativista. A igualdade 

refere-se principalmente a direitos, oportunidades e de tratamento entre homens e 

mulheres em todas as dimensões da vida humana, sem cerceamento da liberdade. 

Busca-se entender que a desigualdade não se dá apenas no âmbito da relação 

biológica entre homens e mulheres, mas em nível social e econômico: 

 

A diversidade representa um principio básico da cidadania. Respeito às 
diferenças pressupõe o reconhecimento do igual valor social das mulheres e 
dos homens, independente de raça/cor, orientação sexual, deficiência e do 
respectivo estatuto da sociedade. Implica a participação equilibrada de 
homens e mulheres em todas as esferas da vida, incluindo a participação 
econômica, política, social e na vida familiar, sem interditos nem barreiras 
em razão do gênero. Raça/cor, orientação sexual, deficiência, entre outras. 
(MORAES, 2009, p. 76) 

 

 O Quadro a seguir traz um resumo histórico dos principais programas e 

planos sobre a questão da inclusão da mulher, em situação de igualdade, no 

trabalho e na sociedade com foco no cooperativismo. 

 
Quadro 1- Principais programas de inclusão da mulher no Cooperativismo 
 

ANO PROGRAMA DESCRIÇÃO 

2008-2011 
II PNPM (Plano Nacional de 
Políticas para Mulheres) 

- autonomia econômica e 
igualdade no trabalho; 
inclusão social; etc. 

2008 
I Fórum Nacional de Gênero, 
Cooperativismo e 
Associativismo. 

- reunião de lideranças 
cooperativistas e 
associativistas, pesquisadoras, 
agentes governamentais e não 
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governamentais e jovens 
cooperativistas. 

2008 
POPMR (Programa de 
Organização Produtiva de 
Mulheres Rurais) 

- fortalecer as organizações 
produtivas de trabalhadoras 
rurais, garantindo acesso das 
mulheres às políticas 
econômicas e incentivando a 
troca de informações, 
conhecimento técnico, 
culturais, organizacionais, de 
gestão e de comercialização, 
valorizando os princípios da 
economia solidaria e feminina. 

2004 - 2008 

Coopergênero - Denacoop 
(Departamento de 
Cooperativismo e 
Associativismo Rural) 

- capacitação técnica e 
administrativa; geração de 
renda, organização e 
associativismo sustentável. 

2004-2007 

I PNPM (Plano Nacional de 
Políticas para Mulheres); 
expresso no PPA (plano 
Plurianual). 

- trabalho e autonomia 
econômica das mulheres. 

2000 
Documento Estratégias da ACI 
para a promoção da Igualdade 
de Gênero 

- visa estimular a presença da 
mulher nas decisões das 
cooperativas. 

1999 
1º Encontro Nacional de 
Gênero - pela OCB 

- primeira vez discutida no 
Brasil a temática gênero e os 
princípios do cooperativismo. 

1997 
Comitê Regional de Gêneros 
para a America Latina 

- promover a igualdade dos 
gêneros nas organizações 
cooperativistas da America 
Latina. 

1997 
DEDEIC (Gênero e 
Desenvolvimento Integrado 
em Cooperativas) 

- valorização do trabalho 
feminino nas áreas urbana e 
rural; participação das 
mulheres cooperativistas do 
Brasil junto ao Comitê Global 
de Mulheres da ACI. 

1996 
1ª Plataforma Continental da 
Mulher Cooperativista - da ACI 

- programa voltado ao 
aumento da participação 
feminina nas cooperativas; 
aumentar a capacidade 
decisória da mulher cooperada 
e estimular novas lideranças. 

1995 
Programa de Ação Regional 
para as Mulheres da America 
Latina e do Caribe - da ACI 

- atender a crescente 
participação da mulher no 
mundo do trabalho. 

1979 

CEDAW (Convenção para 
Eliminação de todas as 
Formas de Discriminação 
contra as Mulheres) 

 

1965 
Comitê de Igualdade de 
Gêneros da ACI 

- fórum de discussão e 
promoção da igualdade entre 
homens e mulheres e das 
oportunidades iguais no 
movimento cooperativista em 
a sociedade. 

Fonte: adaptado de BRASIL, 2009. 
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Com estas ideias postas, podemos perceber que a mulher possui diversos 

papéis na família, na sociedade e na cooperativa, o de empreendedora e o de 

esposa. Nesta perspectiva podemos verificar a importância da mulher no ambiente 

em que atua, influenciando seus filhos, parentes, amigos, esposo e a comunidade a 

que pertence. Assim, a formação cultural a que as mulheres pertencem e atuam, 

também influenciará o modo em que é constituída e gerida a cultura de uma 

cooperativa. Em contrapartida, a cooperativa também precisa rever o enfoque das 

questões que afetam as mulheres. Dando-lhes possibilidade de integração e de 

plenitude de ação em igualdade com os homens: 

 

ao falar dos desafios do mundo contemporâneo, especificamente gênero e 
cooperativismo, localizamos a realidade de termos hoje as mulheres como 
sendo 40% da força de trabalho empregada no cooperativismo. As 
mulheres são 25% dos cooperados e não chegam a 12% nos cargos de 
direção das cooperativas. (PINTO, 2009, p. 145-146). 

 

 O ponto focal não está em separar as duas perspectivas de ação da mulher, 

até porque se percebe que tanto empreendedora quanto esposa influenciam e são 

influenciadas pela cultura e são agentes sociais, ou seja, são construtoras e 

transformadoras do ambiente. Ao pensar na mulher agricultora e empreendedora 

pensamos também na sustentabilidade econômica da propriedade, das pessoas e 

consequentemente da cooperativa onde a família está associada.  A transformação 

social e econômica assim ocorrerá de forma sólida quando a mulher estiver 

municiada de conhecimento e com acesso ilimitado às fontes de desenvolvimento, 

isto é, reunir condições para pensar estrategicamente. 

 A visão tradicional do trabalho doméstico cerceia as potencialidades da 

mulher na condição de sujeito social, contudo, não podemos deixar de relevar a 

importância de tal trabalho. 

 Esta pesquisa procura verificar a prática dos princípios rochdaleanos, em 

especial a intercooperação, pela ótica das lideranças femininas, examinar a 

influência da mulher em diferentes atividades da cooperativa e verificar as mudanças 

ocorridas por meio dessas lideranças femininas no âmbito cooperativista, bem como 

verificar como a educação cooperativista influencia a mulher cooperativista. 
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2.1.2 Cultura - Compartilhar Significado 

 

 A cultura se dá por construção histórica e pelos movimentos das sociedades. 

Está sempre em processo de mudança buscando o desenvolvimento social. A 

cultura é marcada pelas diferenças sociais e pela luta em organizar a vida em 

sociedade. Segundo Santos (2006, p. 7), cultura "é uma preocupação em entender 

os muitos caminhos que conduziram os grupos humanos às suas relações presentes 

e suas perspectivas de futuro". 

 Para que as práticas de uma sociedade façam sentido é preciso analisar sua 

lógica interna, seu contexto e a diversidade dos povos. Para Santos (2006, p.31), “a 

moderna preocupação com cultura nasceu associada tanto a necessidade de 

conhecimento quanto às realidades de dominação política". Portanto, ao se pensar 

em cultura, é preciso ter em mente as relações de poder, o processo histórico e o 

confronto de interesses em uma sociedade. Ela passa a abranger as dimensões da 

sociedade e não apenas características isoladas. Passa a olhar para os códigos 

intrínsecos nas palavras, ideias, doutrinas, teorias, rituais e praticas do cotidiano do 

processo de organização social. 

 

Cultura é um território bem atual das lutas sociais por um destino melhor. E 
uma realidade e uma concepção que precisam ser apropriadas em favor do 
processo social e da liberdade, em favor da luta contra a exploração de uma 
parte da sociedade por outra, em favor da superação da opressão e da 
desigualdade (Santos, 2006, pg. 45). 

 

 As manifestações que envolvam os processos sociais podem ser 

consideradas como processos culturais, assim como as manifestações políticas. 

 É importante destacar que nas relações sociais existem também as relações 

de poder que influenciam na formação da cultura: 

 

lembrem-se que elas (relações de poder) se consolidaram junto com o 
processo de formação de nações modernas dominadas por uma classe 
social; junto com uma marcada expansão de mercados das principais 
potencias europeias, acompanhando o desenvolvimento industrial do século 
passado. Por outro lado, consolidaram-se integrando a nova ciência do 
mundo contemporâneo, que rompia com o domínio da interpretação 
religiosa, transformando a sociedade e a vida em esfera que podiam ser 
sistematicamente estudas para que se pudesse agir sobre elas. (SANTOS, 
2006, p. 81). 
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 Neste sentido, ainda segundo Santos (2006) as relações culturais e seus 

benefícios também são advindos da luta de classes contra as desigualdades 

impostas pelo poder dominante presente nas sociedades. 

 A cultura pode ainda ser formada pelos produtores culturais e/ou por 

instituições sociais. Os produtores na condição de agentes da própria sociedade, em 

detrimento das necessidades e peculiaridades de seus membros ou por interesse 

próprio, como no caso dos artistas; e as instituições formadoras de um pensamento 

e de um conhecimento a ser disseminados, como no caso das academias no modelo 

de Platão (academia de Atenas), a igreja, o Estado e o mercado. 

 Cultura (do latim colere, que significa cultivar) é o termo genérico usado para 

significar duas acepções diferentes. De um lado, o conjunto de costumes, civilização 

e realizações de uma época ou povo; e, de outro lado, artes, erudição e demais 

manifestações mais sofisticadas do intelecto e da sensibilidade humana, 

consideradas coletivamente. No estudo das organizações, a cultura equivale ao 

modo de vida da organização em todos os seus aspectos, como ideias, crenças, 

costumes, regras, técnicas, etc. Neste sentido, todos os seres humanos são dotados 

de cultura, pois fazem parte de algum sistema cultural. Em função disso, toda 

pessoa tende a ver e julgar as outras culturas a partir do ponto de vista de sua 

própria cultura, ou seja, as crenças e comportamentos só podem ser compreendidos 

em relação ao próprio contexto cultural. 

 Cada organização cultiva e mantém a sua própria cultura. É por este motivo 

que algumas empresas são conhecidas por peculiaridades próprias.  

 A cultura representa o universo simbólico da organização e proporciona um 

referencial de padrões de desempenho entre os funcionários, influenciando a 

pontualidade,  a produtividade e a preocupação com qualidade e serviço ao cliente. 

 A cultura exprime a identidade da organização. Ela é construída ao longo do 

tempo e passa a impregnar todas as práticas constituindo um complexo de 

representações mentais e um sistema coerente de significados que une todos os 

membros em torno dos mesmos objetivos e dos mesmos modos de agir. Ela serve 

de elo entre  o presente e o passado e contribui para a permanência e a coesão da 

organização. No fundo, é a cultura que define a missão e provoca o nascimento e o 

estabelecimento dos objetivos da organização.  A cultura precisa ser alinhada 

intimamente com outros aspectos das decisões e ações da organização como 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_latina
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planejamento, organização, direção e controle para que se possa melhor conhecer a 

organização. 

 A cultura organizacional passou da forma mecanicista a incorporação mais 

humanizada das relações, fazendo da cultura um meio para valorização do fator 

humano, segundo Del Rio et al (2010). 

 O planejamento não deve ser visto como um fim em si mesmo, mas como o 

passo inicial de uma longa jornada. E para que essa jornada seja bem-sucedida, é 

fundamental que a empresa tenha uma cultura alinhada à sua estratégia, que seja 

capaz de fazer o plano acontecer, sair do papel e ganhar vida. 

 A cultura pode ser analisada por meio de alguns elementos como: valores, 

crenças e pressupostos, ritos, rituais e cerimônias, estórias e mitos, tabus, heróis, 

normas e comunicação. Tais elementos são descritos na tabela abaixo: 

 

Quadro 2- Elementos da Cultura 

ELEMENTOS DA CULTURA DESCRIÇÃO 

VALORES 
- valores são construídos pela cúpula e que são amarrados 
aos objetivos organizacionais; são crenças e conceitos 
básicos em uma organização; 

CRENÇAS E PRESSUPOSTOS 
- aquilo que é tido como verdade na organização, sendo 
naturalizados e inquestionáveis; 

RITOS, RITUAIS E CERIMÔNIAS 
- são atividades planejadas com consequências práticas e 
expressivas, tornado a cultura organizacional mais tangível 
e coesa; 

ESTÓRIAS E MITOS 

- estórias informam sobre a organização, reforçam o 
comportamento existente e enfatizam como este 
comportamento se ajusta ao ambiente organizacional; 
- mitos, idem estórias, mas são interpretações de valores 
não fundamentadas em fatos específicos; 

TABUS 
- colocam em evidência o aspecto disciplinar da cultura com 
ênfase no não permitido; 

HERÓIS 
- personificam os valores e condensam a força da 
organização, podem ser natos ou criados; 

NORMAS 

- comportamento sancionado, por meio do qual as pessoas 
são recompensadas ou punidas, confrontadas ou 
encorajadas, ou postas em ostracismo quando violam as 
normas; 

COMUNICAÇÃO 
- cultura como comunicação; culturas são criadas, 
sustentadas, transmitidas e mudadas por meio da interação 
social. 

Fonte: adaptado de Freitas, 1991. 
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2.2 PERSPECTIVA DE ANÁLISE DE UMA COOPERATIVA 

 

 A organização cooperativa é complexa e por isto, neste trabalho, a 

perspectiva de análise das organizações cooperativistas foi pensada sob três 

dimensões: filosófica, organizacional e jurídica. Desta forma, pode-se contemplar a 

ideologia de sua estruturação por meio da análise filosófica; a dimensão 

organizacional abrange o formato estrutural de uma cooperativa e a dimensão 

jurídica engloba suas peculiaridades perante as leis. 

 Estas três dimensões foram pensadas de maneira inter-relacional, ou seja, 

onde as diferentes perspectivas influenciam sob o desenvolvimento da outra. A 

seguir, tais dimensões serão exploradas em tópicos e demonstradas na figura que 

relaciona sua multiplicidade. 

 

Figura 2 - Dimensões de análise de uma cooperativa 

 

 
Fonte: a autora 

 

2.2.1 Filosófica 

 

 O termo cooperativismo vem da palavra cooperar, que significa unir e 

coordenar os meios e os esforços de cada indivíduo para realização de atividade 

comum, visando alcançar um resultado procurado por todos. 
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 A cooperativa é uma organização constituída por membros de determinado 

grupo econômico ou social, que objetiva desempenhar, em benefício comum, 

determinada atividade. 

 O cooperativismo nasceu de uma filosofia de vida voltada ao social. É uma 

doutrina econômica, social e cultural composta por princípios que são as linhas 

orientadoras para a prática de seus valores, descreve ICA (2013).  

 As premissas do cooperativismo são: identidade de propósitos e interesses; 

ação conjunta, voluntária e objetiva para coordenação de contribuição e serviços; 

obtenção de resultado útil e comum a todos (Gozer, 2007). 

 A identidade cooperativista foi sendo construída ao longo do tempo, desde a 

criação do cooperativismo, levando em consideração todos os acontecimentos que 

desencadearam mudanças no mercado de trabalho. A identidade que conhecemos 

hoje foi definida no 31º Congresso da Aliança Cooperativa Internacional (ACI) de 

1995 que aconteceu em Manchester (Inglaterra), assim como as doutrinas, 

fundamentos e princípios. A ACI define por meio de princípios e valores a identidade 

cooperativa, sendo que esta identidade está consolidada e formalizada em todo o 

mundo.  

 Atualmente a identidade cooperativa é composta por três elementos: 

Princípios, Valores e Fundamentos. 

 

Quadro 3- Identidade Cooperativista 
PRINCIPIOS VALORES FUNDAMENTOS 

1) Adesão livre e voluntária; 

2) Gestão democrática; 

3) Participação econômica dos 

membros; 

4) Autonomia e independência; 

5) Educação, formação e 

informação; 

6) Intercooperação; 

7) Interesse pela comunidade. 

 Viver melhor; 

 Poupar sem sofrimento 

Suprimir os parasitas Combater 

o alcoolismo; 

 Integrar as mulheres nas 

questões sociais; 

 Educar economicamente o 

povo; 

 Facilitar a todos o acesso à 

propriedade; 

 Estabelecer o justo preço; 

 Eliminar o lucro capitalista; 

 Abolir os conflitos; 

 Pagar em dinheiro 

Reconstruir uma propriedade 

coletiva. 

 Humanismo; 

 Liberdade; 

 Democracia; 

 Participação; 

 Responsabilidade 

Solidariedade; 

 Justiça Social. 

Fonte: a autora 
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 Durante o II Congresso de Cooperativas de Consumo realizado em Lyon 

(França), em 1886, foi discutido e definido o rol de valores do cooperativismo. 

 O entendimento dos princípios que permeiam a doutrina cooperativista são de 

fundamental importância para a compreensão de sua cultura. 

 Segundo a ACI, "as cooperativas baseiam-se em valores de ajuda e 

responsabilidade próprias, democracia, igualdade, equidade e solidariedade. Na 

tradição dos seus fundadores, os membros das cooperativas acreditam nos valores 

éticos da honestidade, transparência, responsabilidade social e preocupação com os 

outros". 

 O cooperativismo teve como precursores autores adeptos ao socialismo como 

Robert Owen (1771-1858) e Charles Fourier (1772-1837). Robert Owen é um dos 

principais socialistas utópicos no século XIX, ao trabalhar em uma fábrica na 

Escócia, percebeu a degradante condição em que viviam e trabalhavam os 

operários. Suas preocupações sociais, ao ter sua empresa, levaram a implantação 

de melhorias nas condições de vida e trabalho dos seus funcionários, abrindo 

espaço para novas formas de se pensar e organizar os serviços e a comunidade, 

integrando educação e trabalho, incluindo a limitação ao trabalho infantil. Criou 

colônias autônomas onde as pessoas produziam e consumiam em comum acordo 

assegurando a igualdade, buscava uma sociedade baseada na cooperação e não na 

competição. 

 Charles Fourier, escritor socialista, propôs a criação de unidades de 

produção, consumo e moradia, os chamados falanstérios. Por meio da educação 

pregava o desenvolvimento da harmonia entre vida e trabalho, criticando 

fervorosamente o capitalismo, a moral da sociedade e seus costumes. Foi o 

precursor no pensamento igualitário entre homens e mulheres no que diz respeito ao 

trabalho. Em relação ao mencionado, Rego e Moreira refletem: 

 

torna-se interessante ressaltar uma diferença básica observada entre o 
pensamento utópico e marxista sobre o cooperativismo, visto que no 
pensamento utópico, o cooperativismo era planejado como o 
desenvolvimento de uma sociedade que funcionaria pautada em regras que 
manteriam a ordem moral dos indivíduos em sociedade que deveria 
funcionar de forma coletiva e perfeitamente organizada, mesmo sem o 
auxilio do governo. Já os marxistas observavam o cooperativismo como um 
instrumento de transição entre uma economia capitalista e sua 
transformação em um novo sistema, o socialismo. Dessa forma o resgate 
realizado do cooperativismo a partir de diferentes perspectivas teóricas, nos 
proporcionou um conhecimento maior das diversas visões sobre o sentido 
desse fenômeno nos permitindo assim atender as contradições presentes 



31 
 

no sistema cooperativo implantado no interior de formações sociais 
capitalistas. (REGO e MOREIRA, 2013, p. 202) 

 

2.2.2 Organizacional 

 

 O cooperativismo é representado em âmbito internacional pela Aliança 

Cooperativa Internacional (ACI); pela Aliança Cooperativa Internacional para as 

Américas (ACI-Américas), que observa os mesmos princípios da ACI Internacional 

em relação ao reconhecimento do cooperativismo como forma de promoção do 

desenvolvimento. A ACI-Américas tem participado ativamente do processo 

preparatório de diversas reuniões estratégicas em nível sub-regional. E em esfera 

nacional pela Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) criado em 1969 e 

registrada no ano seguinte, é a representante nacional em defesa dos interesses do 

cooperativismo. 

 A estrutura de uma cooperativa, de qualquer atividade, deve seguir a seguinte 

organização, listada abaixo por ordem de importância: 

 

Quadro 4- Estrutura de uma organização Cooperativista 

ÓRGÃO DEFINIÇÃO 

Assembleia Geral 
(A assembleia é o órgão 
supremo da cooperativa, 
devendo ocorrer uma vez ao 
ano obrigatoriamente) 

Assembleia Geral 
Ordinária (AGO) 

Delibera sobre prestação de contas, 
relatórios, planos de atividades, 
destinação de sobras; fixação de 
honorários, cédula de presença, eleição 
do Conselho de Administração e Fiscal, 
e quaisquer assuntos de interesse dos 
cooperados. 

Assembleia Geral 
Extraordinária (AGE) 

Realizada sempre que necessário e 
delibera sobre qualquer assunto de 
interesse da cooperativa; é de 
competência exclusiva da AGE a 
deliberação sobre reforma do estatuto, 
fusão, incorporação, desmembramento, 
mudança de objetivos e dissolução 
voluntária. 

Conselho de Administração 

 Órgão superior da administração da 
cooperativa. É de sua competência a 
decisão sobre qualquer interesse da 
cooperativa e de seus cooperados nos 
termos da legislação, do Estatuto Social 
e das determinações da Assembleia 
Geral. O Conselho de Administração 
será formado por cooperado no gozo 
de seus direitos sociais, com mandatos 
de duração (no máximo 4 anos) e de 
renovação estabelecidos pelo Estatuto 
Social. 

Conselho Fiscal 
 Formado por três membros efetivos e 

três suplentes, eleitos para a função de 
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fiscalização da administração, das 
atividades e das operações da 
cooperativa, examinando livros e 
documentos entre outras atribuições. É 
um órgão independente da 
administração. Tem por objetivo 
representar a Assembleia Geral no 
desempenho de funções durante um 
período de doze meses. 

Comitê Educativo, Núcleo 
Cooperativo ou Conselhos 
Consultivos 

 Temporário ou permanente, constitui-se 
em órgão auxiliar da administração. 
Pode ser criado por meio da 
Assembleia Geral com a finalidade de 
realizar estudos e apresentar soluções 
sobre situações específicas. Pode 
adotar, modificar ou fazer cumprir 
questões, inclusive no caso da 
coordenação e programas de educação 
cooperativista junto aos cooperados, 
familiares e membros da comunidade 
da área de ação da cooperativa. 

Estatuto social 

 Conjunto de normas que regem 
funções, atos e objetivos de 
determinada cooperativa. É elaborado 
com a participação dos associados para 
atender às necessidades da 
cooperativa e de seus associados. 
Deve obedecer a um determinado 
padrão. Mesmo assim não é 
conveniente copiar o documento de 
outra cooperativa já que a área de 
ação, objetivos e metas diferem uma da 
outra. 

Capital Social 

 É o valor, em moeda corrente, que cada 
pessoa investe ao associar-se e que 
serve para o desenvolvimento da 
cooperativa. 

Demonstração de resultado 
do Exercício 
(apresentado ao final de cada 
exercício) 

Sobras 

Os resultados dos ingressos menos os 
dispêndios. São retornadas ao 
associado após as deduções dos 
fundos, de acordo com a lei e o estatuto 
da cooperativa; 

Fundo indivisível 

Valor em moeda corrente que pertence 
aos associados e não pode ser 
distribuído e sim destinado ao: fundo de 
reserva para ser utilizado no 
desenvolvimento da cooperativa e 
cobertura de perdas futuras; Fundo de 
Assistência Técnica Educacional e 
Social (Fates); e outros fundos que 
poderão ser criados com a Aprovação 
da assembleia geral. 

Fonte: adaptado do site da OCB 

 

 A estrutura organizacional é relativamente simples, desde que se respeite a 

supremacia das decisões dos cooperados tomadas em assembleia. 
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2.2.3 Jurídico 

 

 A cronologia que retrata o desenvolvimento das leis que regulamentam o 

cooperativismo, com base no site da OCB, é descrita na sequência: 

 

Quadro 5- Cronologia jurídica das leis do Cooperativismo 

LEI / DECRETO DESCRIÇÃO 

Decreto N. 796 - de 2 de outubro de 1890  
 

Primeira lei cooperativista, denominada de 
Sociedade Cooperativa Militar do Brasil; 

Decreto 1.637/1907  
Cria sindicatos profissionais e sociedades 
cooperativas; 

Decreto 22.239/1932 
Reforma as disposições do decreto 
1637/1907; 

Decreto 926/1938  
Dispõe das sociedades cooperativas de 
seguros; 

Decreto 1.836/1939 
Permite a admissão de pessoas jurídicas nas 
Cooperativas de Indústria Extrativista; 

Decreto 6.980/1941  
Regulamento para a fiscalização das 
sociedades cooperativas; 

Decreto 5.154/1942 
Dispõe sobre a intervenção nas sociedades 
cooperativas pelo Ministério da Agricultura; 

Decreto 5.893/1943  
Dispõe sobre a organização, funcionamento e 
fiscalização das cooperativas; 

Decreto 6.274/1944 Altera disposições do decreto 5893/1943; 

Decreto 59/1966 
Define a política nacional de cooperativismo, 
cria o conselho nacional do cooperativismo e 
da outras providencias; 

Decreto 60.597/1967 Regulamenta o decreto 59/1966; 

Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971 

Em vigor, que define a Política Nacional de 
Cooperativismo, institui o regime jurídico das 
sociedades cooperativas e dá outras 
providências; 

Medida Provisória nº 1.715, de 3 de setembro 
de 1998  
 

Criando o Sescoop para viabilizar a 
Autogestão do Cooperativismo Brasileiro; 

Decreto 3.017, de 6 de abril de 1999 
Aprova o Regimento do Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop). 

Fonte: adaptado do site da OCB 

 

 A Lei 5.5764/71 disciplinou a criação de cooperativas, porém restringiu a 

autonomia dos associados, interferindo na criação, funcionamento e fiscalização do 

http://www.ocb.org.br/site/cooperativismo/arquivos/Decreto1637_1907.pdf
http://www.ocb.org.br/site/cooperativismo/arquivos/Decreto22239_1932.pdf
http://www.ocb.org.br/site/cooperativismo/arquivos/Decreto926_1938.pdf
http://www.ocb.org.br/site/cooperativismo/arquivos/DecretoLei1836_1939.pdf
http://www.ocb.org.br/site/cooperativismo/arquivos/Decreto6980_1941.pdf
http://www.ocb.org.br/site/cooperativismo/arquivos/DecretoLei5154_1942.pdf
http://www.ocb.org.br/site/cooperativismo/arquivos/DecretoLei5893_1943.pdf
http://www.ocb.org.br/site/cooperativismo/arquivos/Decreto6274_1944.pdf
http://www.ocb.org.br/site/cooperativismo/arquivos/DecretoLei59_1966.pdf
http://www.ocb.org.br/site/cooperativismo/arquivos/Decreto60597_1967.pdf
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empreendimento cooperativo. A limitação foi superada pela Constituição de 1988, 

que proibiu a interferência do Estado nas associações, dando início à autogestão do 

cooperativismo (OCB). 

 No ano de 1998 nascia o Serviço Nacional de Aprendizagem do 

Cooperativismo (Sescoop). A mais nova instituição veio somar à OCB com o viés da 

educação cooperativista. É responsável pelo ensino, formação, profissional, 

organização e promoção social dos trabalhadores, associados e funcionários das 

cooperativas brasileiras (OCB). 

 Conforme a dimensão e objetivos uma sociedade cooperativa se enquadra 

em classificação específica de três tipos: 

- singular ou de 1º grau: tem objetivo de prestar serviços diretos ao 

associado. É constituída por um mínimo de 20 pessoas físicas. Não é 

permitida a admissão de pessoas jurídicas com as mesmas ou correlatas 

atividades econômicas das pessoas físicas que a integram; 

- central e federação ou de 2º grau: seu objetivo é organizar em 

comum e em maior escala os serviços das filiadas, facilitando a utilização 

recíproca dos serviços. É constituída por, no mínimo, três cooperativas 

singulares. Excepcionalmente, pode admitir pessoas físicas; 

- confederação ou de 3º grau: organiza em comum e em maior escala, 

os serviços das filiadas. Três cooperativas centrais e ou federações de 

qualquer ramo são a quantidade mínima para constituir uma federação. 

(OCB, 2014) 

 

2.3 COOPERATIVISMO 

 

 O cooperativismo surgiu como uma alternativa aos modelos socioeconômicos 

tradicionais existentes na época de seu surgimento. Nasceu como um movimento 

popular autônomo de caráter utilitarista e procura manter esta condição até os dias 

atuais. 

 Primeiramente devemos situar o cooperativismo dentro de sua ideologia de 

cunho social. O surgimento do sistema teve origem nas bases do socialismo 

europeu do século XIX, onde se buscava atender as necessidades das pessoas em 

adquirir e comercializar produtos agrícolas a fim de suprir suas necessidades de 

subsistência. Essas pessoas, fundadoras do sistema, são os associados ou 

cooperados que, na atualidade, juntamente com os colaboradores e a comunidade, 

formam os atores sociais (agentes sociais e econômicos, indivíduos e instituições, 
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que realizam ou desempenham atividades, ou, então, mantém relações num 

determinado território). 

 Segundo a ACI, "uma cooperativa é uma associação autônoma de pessoas 

que se unem, voluntariamente, para satisfazer aspirações e necessidades 

econômicas, sociais e culturais comuns, através de uma empresa de propriedade 

comum e democraticamente gerida". 

 No modelo tradicional de cooperativismo, “o direito de propriedade é definido 

pelo direito de poder, de consumir, de obter renda ou de eliminar determinado ativo”. 

(Bialoskorski Neto, 2012, p. 29). Este direito está de acordo com os princípios 

Rochdaleanos de democracia e igualdade, onde cada cooperado tem direito a um 

voto nas decisões. Este voto torna o poder de decisão igual entre todos os 

cooperados, independente de sua movimentação e envolvimento com a cooperativa, 

é um direito comum a todos. Contudo esses direitos de propriedade não estão bem 

definidos e são limitados aos resultados econômicos residuais e de não 

concentração na propriedade, afastando o associado do envolvimento com o 

empreendimento cooperativo e gerando problemas de free rider (problema do 

caroneiro), horizon problem (problema de horizonte), portfólio problem (problema do 

portfolio) e agency (problema de agência). Esses problemas geram altos custos de 

transação associado ao processo de decisão. A flexibilidade das exigências 

relacionadas ao direito de propriedade e a gestão, favorece a atração de 

investimentos e contribui para a redução dos conflitos de agência em cooperativas. 

 Deve-se levar em conta ainda que o associado é ao mesmo tempo usuário e 

proprietário do negocio, não havendo separação entre propriedade e controle, 

havendo alguns problemas de custos associados a necessidade de monitoramento 

das relações contratuais; os custos de agency. Neste sentido, a governança 

corporativa tem importante papel na redução dos conflitos e custos de agency. 

 Os benefícios trazidos pelas cooperativas ao associado são os serviços 

prestados pelas cooperativas que buscam minimizar os custos compensando a 

ausência do lucro. Neste sentido, Bialoskorski Neto (2012) mostra a importância em 

maximizar os ganhos do produtor por meio do lucro. O que traz importantes 

transformações na estrutura econômica e social da instituição, com custos 

financeiros menos elevados e maior eficiência. Na cooperativa tradicional, a 

repartição das sobras ocorre proporcionalmente à atividade do associado na 

cooperativa e não ao capital, como é nas sociedades de capital. A governança 
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corporativa traz um conjunto de mecanismos que podem aumentar a confiabilidade 

nas relações entre acionistas e as empresas atraindo investidores externos. 

 O cooperativismo possui a lei 5.764/71 que rege todo o sistema, esta lei é 

fundamentada em seus princípios e é a lei que hoje vigora em nosso país. Para que 

a ocorra a modernização da empresa cooperativista, com uma gestão mais ágil, 

moderna, flexível e eficiente economicamente, Bialoskorski Neto (2012) a ponta os 

principais estrangulamentos do sistema: 

- Falta de profissionais da gestão; 

- Incipiente organização; 

- Problemas de capitalização da empresa; 

- Falta de integração entre cooperativas; 

- Necessidade de se elevar o nível de educação cooperativista dos 

associados. 

 Neste sentido, o novo cooperativismo manterá a estrutura doutrinaria e 

estabelecerá um padrão diferenciado de gestão através do monitoramento, por 

intermédio de auditorias independentes, e separando a propriedade do controle, 

mediante a profissionalização da gestão. 

 

 Hoje pode-se distinguir entre o cooperativismo tradicional e o novo 
cooperativismo, que traz as marcas da crise ideologica de esquerda e a 
necessidade de enfrentar o neoliberalismo e a atual crise das relações de 
trabalho. O novo cooperativismo constitui a reafirmação da crença nos 
valores centrais do movimento operário socialista: democracia na produção 
e distribuição, desalienação do trabalhador, luta direta dos movimentos 
sociais pela geração de trabalho e renda, contra a pobreza e exclusão 
sociais (Carvalho, 2010 apud Singer, 1999). 
 

 Uma cooperativa só é eficiente se seus associados forem eficientes, e vice 

versa. E para ser eficiente, as cooperativas precisam, efetivamente, realizar o 

principio da responsabilidade social e da intercooperação. A intercooperação como 

garantidora de crescimento econômico no mercado, estabelecendo um sistema forte 

e eficiente economicamente. E a responsabilidade social comprometida com o 

desenvolvimento social e da comunidade. No conceito de Bialoskorski Neto (2012), 

o cooperativismo eficiente economicamente é aquele que é eficaz socialmente. 

Ademais: 

 

O problema é que muitas vezes tais variações tendem a aproximar uma 
cooperativa mais de uma forma de trabalho burocrático, típico do 
capitalismo, do que uma alternativa de "autogestão" (que daria uma 
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especificidade real ao cooperativismo em relação ao trabalho assalariado). 
(BENINI et al, 2008, p. 5). 

 

 No Congresso SOBER, Benini et al (2008) acrescentam: 

 

Neste tipo de organização, mesmo que estejam inscritos os mesmos 
princípios da origem do movimento cooperativista, sua realidade de gestão 
e repartição do poder e dos ganhos é apenas formal, não há envolvimento e 
participação ativa dos socios-membros, alem de uma crescente utilização 
de trabalho assalariado ou trabalho contratado, gerando uma realidade de 
poucos sócios e muitos subordinados (heterogestão burocrática). (Benini et 
al, 2008, p. 4) 

 

 Machado Filho et al (2004) destaca que a missão fundamental das 

cooperativas é servir de intermediaria entre o mercado e as economias dos 

cooperados, para promover o seu incremento. 

 A natureza do trabalho em si é pautada por princípios, que no caso das 

cooperativas possui uma ótica social. Contudo, nem sempre se pode observar que o 

cunho social se faz presente mantendo os princípios intactos. Pela própria natureza 

do negocio, por se tratarem na verdade de empresas mercantilistas, as cooperativas 

esbarram em seus princípios e ainda possuem a lei 5.764/71 como entrave na 

evolução de sua sustentabilidade econômica em um mercado global que exige 

atualização das práticas internas e externas de negociação e gestão.     

 Ao observarmos as praticas administrativa das cooperativas diante dos 

princípios é possível observar que há um distanciamento entre teoria e pratica. A 

reflexão sobre este paradoxo pode ser iniciada ao constatar que as cooperativas, de 

princípios sociais, obtém lucro em suas atividades para sustentar sua estrutura 

mercantilista e burocrática, para assim ser capaz de pagar seus custos 

administrativos e os investimentos no desenvolvimento industrial. Porem, pela lei 

5.764/71 as cooperativas não podem obter lucro, neste caso, o lucro é revertido em 

sobras do exercício. As sobras são remuneradas ao cooperado pela sua 

movimentação ou volume comercializado através da cooperativa, e não pelo capital 

investido na mesma. Após as destinações legais e estatutárias (FATES e Fundo de 

Reserva), as sobras do exercício devem ser postas à disposição da Assembleia 

Geral para deliberação dos associados. Se na Assembleia as sobras forem 

destinadas a investimentos (fabricas, aquisição de bens, investimentos, etc.), o 

cooperado não será remunerado pela movimentação e nem pelo capital investido.  
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 Quando o cooperado é remunerado pela movimentação e não pelo capital 

investido obtém retorno financeiro limitado, não tornando o resultado ou sobras 

equivalentes ao retorno que teria com o capital em algum outro investimento, como 

uma empresa capitalista. O lucro real da atividade agrícola é obtido da porteira para 

dentro, das boas praticas na propriedade e a cooperativa é um meio de escoar sua 

produção. O cooperado vê a cooperativa pela ótica social e ao mesmo tempo age de 

forma capitalista em seu próprio empreendimento (propriedade), gerando uma 

dualidade conceitual e cultural, sendo sócio de um empreendimento do qual não 

obtém lucro e ao mesmo tempo é cliente de seu próprio negocio. Quando a 

cooperativa vai bem, acaba dando a impressão que a atividade do cooperado, em 

sua propriedade, também está indo bem: 

 

Na raiz da organização está o fato de que o trabalhador é também 
proprietário dos recursos produtivos. Isto induz a estruturar a sua atividade 
produtiva como um capitalista, ao mesmo tempo, participar de uma 
sociedade gerida pelos princípios da cooperação, qualificada com 
cooperação benigna. Nos casos em que tem a gestão conduzida pelo 
próprio cooperado, a cooperativa perde algumas vantagens advindas da 
especialização. (Zylbersztajn, 2002, p. 3) 

 

 Bialoskorski Neto (1998) menciona que o agricultor cooperado procura a 

cooperativa pelo fato desta possibilitar a sua capitalização individual, e não com o 

intuito de capitaliza-la.  

 A citação de Machado Filho et al no Caderno de Pesquisa em Administração 

(2004) acrescenta que “a renda do cooperado advém muito mais da venda de seu 

produto do que das eventuais “sobras” distribuídas ao final do exercício. Tal fato leva 

ao pouco incentivo por parte dos “principais” (cooperados) para monitorar as ações 

dos agentes (gestores da cooperativa)”. 

 A citação acima nos remete a governança corporativa segundo Oliveira 

(2011): 

Governança corporativa é o modelo de gestão que, a partir da otimização 
das interações entre cooperados, conselho – administrativo e fiscal -, 
auditorias – externa e interna – e diretoria executiva, proporciona a 
adequada sustentação para o aumento da atratividade da cooperativa no 
mercado – financeiro e comercial – e, consequentemente, acarreta no 
incremento de valor da cooperativa, redução do nível de risco e maior 
efetividade da cooperativa ao longo do tempo. (Oliveira, 2011, p. 219)  

 

 O cooperado entende que o seu direito de voto (único e intransferível) é 

realmente responsável pelas decisões feitas na cooperativa a que pertence. Tais 
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decisões, na pratica, são determinadas pelo conselho administrativo e seus 

membros, pois os cooperados confiam plenamente nos dirigentes das cooperativas, 

que foram eleitos por eles e que raramente são trocados. Ocorre uma relação de 

confiança muito grande entre os cooperados e os dirigentes. A figura do presidente é 

muito expressiva e sua importância é determinada pela pessoalidade. Os 

presidentes tornam-se lideres inabaláveis e o cooperado acredita possuir autonomia 

nas decisões das cooperativas, quando, de fato, ele está seguindo o que é 

determinado pela direção da cooperativa e seu conselho: 

 

Entre os elementos de gestão, a governança assume papel primordial (...) O 
sistema, em muitos casos, se sustenta com a manutenção de lideres 
cooperativistas carismáticos. Neste caso, outro problema surge. O 
dinamismo do negocio e o arejamento estratégico ficam restritos aos 
interesses e capacidade desses grandes lideres. (Machado FIlho et al, 
2004, p. 65).  

 

 Paralelo aos conselhos e assembleias, algumas grandes cooperativas já 

possuem profissionais de mercado altamente qualificados que dão suporte as 

decisões e projetos. Conforme citado por Casagrande et al (2012): 

 

A modernizarão do cooperativismo agroindustrial brasileiro encontra-se em 
processo de consolidação. Alguns fatores, entretanto, fizeram com que tal 
cenário pudesse ser estabelecido. De acordo com Panzutti (1997), as 
transformações no comportamento administrativo das cooperativas ao longo 
do tempo ocorreram em função de mudanças no mercado e na agricultura. 
(Casagrande et al, 2012, p. 4). 

 

 Zylberstajn (1994) acrescenta que o agribusiness demanda por mão de obra 

qualificada para tratar de seus complexos problemas, contudo o sistema 

cooperativista mantém o corpo gerencial formado por cooperados. E como a 

separação entre propriedade e controle não é bem definida, surgem os problemas 

de agência. 

 O conflito de agência surge a partir da separação entre a propriedade e a 

gestão empresarial (agente), ou seja, o cooperado delega ao agente o poder de 

decisão. 

 Silva et al (2010) aponta que as relações entre proprietário e agente 

caracterizam-se por: a) assimetria de informação - o agente dispõe de mais 

informação sobre os detalhes das tarefas a executar do que o proprietário, o que lhe 

permite obter vantagens; b) os interesses das partes envolvidas (proprietário e 
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agente) não coincidem e, muitas vezes, podem entrar em conflito e c) a existência 

de comportamentos autointeressados e oportunistas por parte dos agentes conduz a 

custos mais elevados para o proprietário. 

 O sistema não poderia funcionar sendo os cooperados ativamente opostos às 

ideias das lideranças eleitos por eles próprios para o desenvolvimento, e 

incorporando atitudes anarquistas. O que se pretende destacar é a diferença que 

existe entre a teoria e as práticas nas atividades das cooperativas. 

 Em tempo, se deve considerar a importância da cultura na transformação e na 

gestão das cooperativas. Citando novamente Casagrande et al (2012): 

 

Sob uma análise aprofundada, o potencial das cooperativas varia de acordo 
com as classes sociais de seus cooperados. Desta forma, é comum que as 
cooperativas compostas por membros de classes dominantes apresentem 
uma administração altamente qualificada. Em contrapartida, as 
organizações representadas por produtores de menor expressão tornam-se 
fadadas a ineficiência administrativa e mercadológica. Ao levar em 
consideração o fato das cooperativas apresentarem dois tipos de dimensão, 
uma social e outra econômica, torna-se exposto duas vertentes. Numa 
delas, os pequenos produtores estão enquadrados no contexto social. Em 
contra partida, os produtores de maior expressão visualizam as 
possibilidades de negocio que as organizações podem representar. RIOS, 

1989 apud BENINI ET AL., 2008. (Casagrande et al, 2012, p. 6) 
 

 Sobre a cultura organizacional, Jayme Teixeira Filho, em sua resenha sobre o 

livro Cultura Organizacional e Liderança de Edgar H. Schein cita: 

 

Os problemas de cultura e liderança estão inter-relacionados.(...) 1) a 
cultura ajuda a explicar diversos fenômenos organizacionais; 2) a cultura 
interfere na efetividade da organização e 3) a liderança é o processo 
fundamental pelo qual as cultural são formadas e modificadas. (MACHADO 
FILHO, 2004, p. 65) 

 

 Na conclusão do artigo do Congresso SOBER (2008), Benini et al considera:  

 

A cooperativa é então usada como uma forma de integração horizontal de 
pequenos burgueses e/ou capitalistas que, em grande parte, não participam 
do processo produtivo da cooperativa (como 
trabalhadores/operários/trabalhadores rurais da cooperativa), esta sendo 
apenas uma alternativa para se obter vantagem na comercialização e na 
agregação de valor (agregação essa ocorrida por uma lógica de geração de 
mais valia). (BENINI et al, 2008, p. 11) 
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 Silva et al (2011) defende uma cultura cooperativista bem arraigada e com o 

comprometimento dos membros com a coletividade, o que é pouco observável no 

Brasil. 

 

2.3.1 Princípios do cooperativismo 

 

 Das bases socialistas do modelo cooperativista de Rochdale, surgiram os 7 

(sete) princípios que regem sua estrutura e a natureza do trabalho até os dias de 

hoje. São eles: 

 

1º - Adesão voluntária e livre - as cooperativas são organizações 
voluntárias, abertas a todas as pessoas aptas a utilizar os seus serviços e 
assumir as responsabilidades como membros, sem discriminações de sexo, 
sociais, raciais, políticas e religiosas. 
2º - Gestão democrática - as cooperativas são organizações democráticas, 
controladas pelos seus membros, que participam ativamente na formulação 
das suas políticas e na tomada de decisões. Os homens e as mulheres, 
eleitos como representantes dos demais membros, são responsáveis 
perante estes. Nas cooperativas de primeiro grau os membros têm igual 
direito de voto (um membro, um voto); as cooperativas de grau superior são 
também organizadas de maneira democrática. 
3º - Participação econômica dos membros - os membros contribuem 
equitativamente para o capital das suas cooperativas e controlam-no 
democraticamente. Parte desse capital é, normalmente, propriedade comum 
da cooperativa. Os membros recebem, habitualmente, se houver, uma 
remuneração limitada ao capital integralizado, como condição de sua 
adesão. Os membros destinam os excedentes a uma ou mais das seguintes 
finalidades: 
- desenvolvimento das suas cooperativas, eventualmente através da criação 
de reservas, parte das quais, pelo menos será, indivisível; 
- benefícios aos membros na proporção das suas transações com a 
cooperativa; e 
- apoio a outras atividades aprovadas pelos membros. 
4º - Autonomia e independência - as cooperativas são organizações 
autônomas, de ajuda mútua, controladas pelos seus membros. Se firmarem 
acordos com outras organizações, incluindo instituições públicas, ou 
recorrerem ao capital externo, devem fazê-lo em condições que assegurem 
o controle democrático pelos seus membros e mantenham a autonomia da 
cooperativa. 
5º - Educação, formação e informação - as cooperativas promovem a 
educação e a formação dos seus membros, dos representantes eleitos e 
dos trabalhadores, de forma que estes possam contribuir, eficazmente, para 
o desenvolvimento das suas cooperativas. Informam o público em geral, 
particularmente os jovens e os líderes de opinião, sobre a natureza e as 
vantagens da cooperação. 
6º - Intercooperação - as cooperativas servem de forma mais eficaz aos 
seus membros e dão mais força ao movimento cooperativo, trabalhando em 
conjunto, através das estruturas locais, regionais, nacionais e 
internacionais. 
7º - Interesse pela comunidade - as cooperativas trabalham para o 
desenvolvimento sustentado das suas comunidades através de políticas 
aprovadas pelos membros. (site OCB) 



42 
 

 A evolução dos princípios cooperativistas, em seu contexto histórico social, se 

deu de acordo com as necessidades e mudanças ocorridas no mundo. O quadro a 

seguir mostra que esta evolução não deixou de contemplar as regras da igualdade, 

proporcionalidade e solidariedade.  Nele também consta um comparativo dos pontos 

fortes e fracos dos princípios do cooperativismo: 

 

Quadro 6- Pontos fortes e fracos dos princípios cooperativistas 

 

 

Fonte: Bertuol et al,2012. 

 

 Em relação à Intercooperação, foco deste estudo, percebe-se pelo quadro 

acima que o principal obstáculo a este princípio é a falta de informação dos 

cooperados sobre as parcerias que as cooperativas possuem. 

 

2.3.2 Cooperativismo no Paraná – um breve relato 

 

 No Paraná as primeiras cooperativas sugiram na região dos Campos Gerais, 

devido à proximidade com o porto de Paranaguá e o fácil acesso à região. Depois 

surgiram as cooperativas da região oeste, advindas dos migrantes do Rio Grande 

Sul e Santa Catarina e na região norte as cooperativas foram formadas pelos 

migrantes de Minas Gerais e São Paulo. 
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 O cooperativismo no Paraná surgiu com muito planejamento, citando os 

casos da COCAP, Cotriguaçu, em projetos específicos de produção e 

industrialização, e os projetos de integração regional como o Pic (oeste - 1971), 

Norcoop (norte - 1974), e o Sulcoop (sul - 1976). O projeto na região sul foi o ultimo 

por estar em um estagio mais avançado no desenvolvimento da cultura 

cooperativista, chamada de região tradicional. 

 O sistema Ocepar, fundado na década de 70, é formado por três sociedades 

distintas, sem fins lucrativos que, em estreita parceria, se dedicam a representação, 

fomento, desenvolvimento, capacitação e promoção social das cooperativas 

paranaenses: o Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná – 

Ocepar, o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo – Sescoop/PR e a 

Federação e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná – Fecoopar. 

 A Ocepar atua no Paraná em cinco (5) núcleos: noroeste, oeste, sudoeste, 

norte e centro sul. As cooperativas evoluíram da primeira geração onde a 

preocupação era com a criação do sistema cooperativista; na segunda geração 

houve o crescimento econômico; na terceira geração surgem novos modelos de 

cooperativas e novas formas de integração, até a quarta geração que é a formação 

dos jovens capacitados para dar continuidade ao trabalho feito ate o momento de 

forma consistente e sustentável. 

 Observa-se que no entorno das cooperativas surgiram cidades que cresceram 

e se desenvolveram devido à cooperativa ali instalada. Hoje não seria possível para 

algumas cidades sustentar e manter o desenvolvimento sem as cooperativas e suas 

indústrias que, em algumas cidades, é a maior fonte geradora de renda. 

 Um dos objetivos das cooperativas é tornar seu produto mais forte e 

consolidado no mercado interno. No entanto existem cooperativas que, embora não 

tenham uma larga extensão de produtos com sua marca, mas trabalham com a 

terceirização da produção para grandes marcas do mercado, como é o caso da 

Cooperativa Castrolanda. 

 Dados da Ocepar em agosto de 2015  (Ocepar, 2015) demonstram o 

crescimento das cooperativas ao longo dos últimos seis anos (2008-2014), onde o 

faturamento alcançou 95,55%, os investimentos  atingiram 120% de crescimento e a 

particiapação na Agropecuária do Paraná é de 56%. 
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 O agronegócio ainda representa a maior parcela das cooperativas com 56%. 

E o seu desenvolvimento tornou-se possível devido aos investimentos em tecnologia 

que aumentaram a produtividade diminuindo a área plantada. 

 Ricken (2009) ainda aponta alguns desafios que as cooperativas devem 

enfrentar para o crescimento, como: armazenagem, transporte rodoviário, ferrovias e 

portos. Tais desafios tornam o custo Brasil muito elevado e nos deixando com uma 

baixa vantagem competitiva. 

 No aspecto do meio ambiente, as cooperativas são responsáveis por 

promover atividade e técnicas de plantio e destinação de resíduos com resultados 

práticos. Diferentemente das grandes cidades que não conseguem controlar e 

contornar os problemas de poluição e crescimento desordenado. 

 As cooperativas também promovem ações para acompanhar o 

desenvolvimento e crescimentos em busca de maior controle e planejamento a fim 

de obter resultados consistentes e sustentáveis. 

 Pesquisas feitas demonstram que o nível de satisfação dos cooperados e das 

comunidades com relação as cooperativas é elevado, ou seja, um grande nível de 

satisfação com a intervenção promovida pelas cooperativas nos diversos setores e 

no Paraná, aponta Ricken (2009). 

 Reflexões a cerca do sistema cooperativista são citadas por diversos autores, 

conforme segue: 

- A importância das pessoas em entender o sistema cooperativista; 

- É necessário planejar melhor; 

- Saber divulgar os resultados; 

- Investir em pessoas; 

- Modernizar a lei 5764/71 para que atenda as necessidades e indicações 

do setor; 

- Criar uma redação de consenso entre os ramos cooperativos e Receita 

Federal quanto ao Ato Cooperativo; 

- Novas formas de acesso ao capital. 
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2.3.3 O cooperado 

 

 Dentre os desafios citados no item acima está a importância das pessoas em 

entender o sistema cooperativista. Esta reflexão se dá não apenas no âmbito da 

sociedade em que a cooperativa está inserida, mas também entre os próprios 

associados. A questão é: será que o cooperado possui a compreensão de como 

funciona uma cooperativa com seus princípios e fundamentos?   

 Já vimos os sete princípios que norteiam o cooperativismo (Adesão voluntária 

e livre; Controle democrático pelos sócios; Participação econômica dos sócios; 

Autonomia e independência; Educação treinamento e informação; Cooperação entre 

cooperativas; Preocupação com a comunidade), tais princípios são as leis que 

regem o modelo de conduta sobre a qual as leis são construídas e as regras ditadas. 

E os fundamentos do humanismo, liberdade, democracia, participação, 

responsabilidade, solidariedade e justiça social, são as ações que legitimam o 

conjunto de princípios do sistema.  

 Neste contexto estão os conceitos de cooperativismo, cooperação, 

cooperativa e cooperado. O cooperativismo é o movimento e modelo 

socioeconômico capaz de unir desenvolvimento econômico e bem estar social. A 

cooperação é a forma de agir coletiva com os outros, trabalhando juntos em busca 

do mesmo objetivo. A cooperativa é a associação autônoma de pessoas que se 

unem voluntariamente, para satisfazer aspirações e necessidades econômicas e 

culturais comuns por meio de uma empresa de propriedade coletiva e 

democraticamente gerida.  O Cooperado é a pessoa que se vincula a uma 

cooperativa de acordo com o estatuto da mesma.   

 Como já visto anteriormente, a razão de ser de uma cooperativa é o 

cooperado. É no intuito de satisfazer as necessidades das pessoas associadas que 

a cooperativa existe. Tais necessidades são de caráter econômico, social e cultural. 

 Assim, a estrutura de funcionamento de uma cooperativa pode ser descrita 

conforme a figura 3: 
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Fonte: adaptado de Ricken, 2009. 

 

  A figura acima demonstra que o cooperado é o principal agente nas 

cooperativas, para tanto ele deve estar mais integrado na cooperativa, somando-se 

os interesses pessoais de cada cooperado. Na empresa cooperativista o cooperado 

é ao mesmo tempo proprietário, cliente e fornecedor, o que confere a este sistema 

econômico uma característica peculiar. 

 

2.4 A INTERCOOPERAÇÃO 

 

 A intercooperação tem sido considerada uma importante ferramenta de 

mercado para as cooperativas. Ela engloba a troca de conhecimentos e de ideias, 

além do conceito de ganho de escala e econômico, tanto para aquisição dos 

insumos e fatores de produção para posterior fornecimento aos cooperados, quanto 

para a comercialização dos seus produtos primários, industrializados e distribuição 

dos mesmos (Bialoskorski, 2012). 

 Como sexto princípio cooperativista, a intercooperação, diz que não somente 

os cooperados devem unir-se em torno de um interesse comum para viabilizar sua 

cooperativa, mas as próprias cooperativas devem unir-se entres si em âmbito local, 

nacional e internacional, para atender melhor aos interesses dos cooperados. 

Fornecedor 
Cooperado 

Cliente 
Cooperado 

Dono 
Cooperado 

Empresa 
Cooperativa 

Figura 3 - Estrutura de funcionamento de uma cooperativa 
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 Os processos de intercooperação ocorrem de diferentes formas em diversos 

países, tais como joint ventures e holdings. No Brasil as formas mais comuns de 

intercooperação são aquelas geradas através de fusões e incorporações de outras 

cooperativas, gerando uma nova organização, ou através de cooperativas centrais 

coordenadas pelas cooperativas participantes.    

 Os consórcios também são formas de intercooperação, onde as participantes 

mantém relação mutua regida por um contrato visando melhor poder de compra e 

estratégia de mercado para as consorciadas, contudo, não possuem personalidade 

jurídica própria. 

 A coordenação dessas formas de união pode ser influenciada por aspectos 

culturais, comportamentais e institucionais, conforme afirma Bialoskorski Neto: 

 

Deste modo, faz-se pensar que há características institucionais, legais e de 
cultura, que são determinantes para a ocorrência de estruturas 
organizacionais mais complexas. Aparentemente, os países de cultura 
anglo-saxã apresentam de forma mais frequente organizações de 
intercooperação complexas com objetivos de mercado; por outro lado, 
países de cultura latina apresentam maiores dificuldades institucionais 
nessa integração e há maior ocorrência de redes informais relacionais. 
(Bialoskorski Neto, 2012, p. 132) 

 

 Ainda segundo Bialoskorski Neto (2012), os países de origem latina possuem 

estruturas organizacionais burocráticas e hierárquicas, tornando-se muitas vezes 

inflexíveis. Desta forma, a intercooperação está condicionada a estas características 

institucionais, culturais e legais. 

 Os modelos de intercooperação existentes no Brasil mantêm a identidade das 

cooperativas participantes e também o poder hierárquico existentes. Neste sentido, 

o resultado é positivo por não haver ameaça ao poder dos dirigentes, colaboradores 

e cooperados, todos acabam se beneficiando. 

 O presente estudo considera a intercooperação sobre o aspecto dos 

princípios e da estratégia, constituindo a existência de um paradoxo conceitual e 

econômico. Um aspecto não exclui o outro necessariamente, contudo se observa 

que a priorização de um desses aspectos pode negligenciar o outro, 

comprometendo a perenidade da cooperativa. 

 Enquanto princípio se mantém o fundamento da doutrina cooperativista sob a 

ótica da solidariedade, ajuda mútua, democracia e igualdade. Enquanto estratégia, a 

cooperativa está inserida no contexto do capitalismo onde a competição é o que 
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norteia as atividades. O paradoxo reside neste contexto: como uma cooperativa, 

com fundamentos e valores de colaboração e coparticipação, podem existir e 

funcionar em um ambiente econômico e social de competição e agressividade de 

mercado, sem perder sua essência?  

 A tabela a seguir nos traz uma perspectiva de análise do paradoxo 

mencionado: 

 

Quadro 7- Principais aspectos entre sociedade de capital e cooperativa 

CAPITAL COOPERATIVAS 

Sócio capitalista (R$) Sócio cooperado (pessoas) 

Numero de sócios limitados Adesão livre e voluntaria, sem limites de sócios 

Objetiva lucros Objetiva cooperação mutua, gera sobras 

Mando (maior poder econômico) Relação de igualdade entre os associados 

Colaboradores (vinculo empregatício) Autônomos (ganhos dependem da produtividade) 

Direito a votos (pode de capital) Um cooperado, um voto 

Resultados Econômicos mensuráveis Estabilidade econômica 

Fonte: Del Rio et al, 2010 

 

 A tabela acima deixa evidente o foco no lucro pelas empresas capitalistas; 

enquanto no modelo cooperativista a estrutura de funcionamento está voltada as 

pessoas, a igualdade e autonomia econômica.  

 

2.4.1 Como princípio 

 

 A cultura cooperativista sofre influência de seus fundadores e idealizadores e 

com o passar dos anos vem se tornado parte da cultura das demais pessoas 

envolvidas (cooperados, colaboradores e comunidade). Desta forma, deve haver 

uma identificação entre a cooperativa e o cooperado em relação à maneira como 

conduzem suas atividades. 

 Com a cultura organizacional voltada ao fator humano a partir do século XX, 

houve a imediata identificação com a doutrina cooperativista. Onde, diferente da 

empresa mercantilista que prioriza o lucro, nas empresas cooperativistas se prioriza 

o homem e suas relações. 

 Enquanto principio, como ato de principiar, causa primaria ou origem, a 

intercooperação esteve presente desde a elaboração do primeiro estatuto em 1844 



49 
 

em Rochdale. Com o passar dos anos e a evolução dos princípios, pode-se observar 

que a intercooperação foi se mantendo na pauta dos princípios, conforme nos 

demonstra o quadro a seguir: 

 

Quadro 8 - Evolução dos princípios cooperativistas 

 

Fonte: Bertuol et al, 2012. 

 

 Observa-se no quadro acima que a Intercooperação, objeto deste estudo, 

esteve presente deste a constituição do primeiro estatuto cooperativista de 1844 em 

Rochdale. Após a formação da ACI (Aliança Cooperativa Internacional) os 

congressos realizados por esta instituição mantiveram o principio da 

Intercooperação, exceto em 1937 no Congresso em Paris, mas retornou em 1966 no 

Congresso em Viena e se mantém ate os dias atuais. 

 Os princípios nos fazem pensar sobre a filosofia cooperativista. "Uma 

cooperativa é uma associação autônoma de pessoas que se unem, voluntariamente, 

para satisfazer aspirações e necessidades econômicas, sociais e culturais comuns, 

através de uma empresa de propriedade comum e democraticamente gerida." (ACI 

Blueprint, 2013). 

 A filosofia cooperativista, seus valores e princípios são pautados na ajuda 

mútua, na colaboração e valorização do ser humano em busca de autonomia 
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econômica e valorização social. A inclusão e a igualdade também permeiam sua 

estrutura e os princípios servem como garantidores da manutenção da filosofia 

cooperativista.  

 

2.4.2 Como estratégia 

 

 "A estratégia se refere a criar valor". (HITT, 2008, p. 26) 

 Estratégia empresarial pode ser definida como um conjunto de orientações 

seguidas por uma empresa visando a melhoria de sua posição frente aos 

competidores, através da seleção de linhas de negócio, alocação de recursos e 

criação de ações integradas entre as unidades da empresa. 

 Porter classifica a estratégia em dois grandes grupos: Estratégias de 

Crescimento e Estratégias Competitivas. As estratégias de crescimento visam ao 

longo prazo, objetivando maior penetração de mercado, desenvolvimento de 

mercado, de produtos e criação de conglomerados diversificados. As estratégias 

competitivas são utilizadas pelas empresas para enfrentar as cinco forças 

competitivas de Porter e dar sustentação as estratégias de crescimento. 

 O conceito de cadeia de valor, introduzido por Michael Porter (1985), 

desagrega uma empresa em suas atividades estrategicamente relevantes, com o 

objetivo de entender o comportamento dos custos e das fontes de diferenciação, 

sendo que o custo coletivo de desempenhar essas atividades deve ser menor que o 

valor gerado pela empresa.  

 O inter-relacionamento entre as atividades de valor de uma empresa permite 

a obtenção de vantagem competitiva através da otimização e da coordenação. As 

atividades de valor são agrupadas em Atividades Primarias e Atividades de Suporte. 

 As atividades primárias constituem em: logística interna, operações, logística 

externa, serviços, marketing e vendas. As atividades de suporte são: aquisição, 

desenvolvimento de tecnologia, administração de recursos humanos e infraestrutura. 

As atividades em uma cadeia de valores são interdependentes, fazendo com que o 

fluxo de informações seja primordial para o desenvolvimento da otimização e 

coordenação. 

 As Relações Interorganizacionais possuem alguns paradigmas que explicam 

suas conexões, contudo estes paradigmas sozinhos não explicam tais relações. Tais 

paradigmas foram listados por Barringer e Harrison (2000), são eles: 1) custos 
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econômicos de transação; 2) dependência de recursos; 3) escolha estratégica; 4) 

teoria dos stakeholders; 5) aprendizado organizacional; 6) teoria institucional. 

 Em paralelo aos paradigmas existem as formas de relações 

interorganizacionais, que são: 1) joint venture; 2) networks (redes); 3) consorcio; 4) 

alianças; 5) trade associations; 6) interlocking directorates (Barringer e Harrison, 

2000). Estas formas de relação interorganizacional são consideradas as mais 

comuns na pratica e discutidos na literatura. 

 Segundo Barringer e Harrison (2000), os principais fatores que levam as 

empresas a interorganização são a criação de valor através da combinação de 

recursos, compartilhamento do conhecimento e aumentar a velocidade para o 

mercado e acesso a mercados internacionais.  

 A tabela a seguir, indica as formas mais comuns de relações 

interorganizacionais estudados na literatura. Tais formas de interorganização podem 

ser aplicadas em diversos setores, como no cooperativismo, na forma de 

intercooperação. Analisando cada forma, podemos investigar quais as melhores 

formas que podem atender aos anseios das cooperativas em busca do 

desenvolvimento e manutenção no mercado, além de atender as necessidades dos 

cooperados.  

 

Quadro 9 - Formas de Relações Interorganizacionais 

Forma de interorganização Descrição 

Joint Venture 
- criada quando duas ou mais firmas despendem uma 

parte de seus recursos para criar uma organização separada, 
mas de propriedade conjunta. 

Network 
- uma configuração com uma firma local organizando a 

interdependência de um conjunto complexo de empresas. 

Consorcio 
- joint venture especializada englobando vários arranjos 

diferentes. Geralmente são um grupo de firmas orientados 
para resolver problemas e desenvolver tecnologia. 

Aliança 
- arranjo entre duas ou mais firmas que estabelecem 

uma relação de troca, mas sem propriedade conjunta 
envolvida. 

Trade association 

- organização, em geral sem fins lucrativos, formada por 
firmas do mesmo segmento para coletar e disseminar 
informações, oferecer aconselhamento técnico e legal, 
treinamento e influencia. 

Interlocking Directorate 
- ocorre quando um diretor ou executivo de uma firma faz 

parte da diretoria de outra firma, serve como mecanismo para 
partilhar informações e cooperação. 

Fonte: traduzido de Barringer e Harrison, 2000. 
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 As empresas costumam ser otimistas sobre os benefícios das relações 

interorganizacionais, contudo, conforme veremos, existem vantagens e 

desvantagens em tais alianças. O ponto principal é verificar se a aliança faz sentido 

na prática e o quanto as vantagens podem sobrepor as desvantagens nos tipos de 

relação interorganizacional. Deve-se considerar o risco de perda de informação por 

parte dos proprietários e as dificuldades de gerenciamento uma vez que as relações 

envolvem duas ou mais firmas.  

 

Quadro 10 - Vantagens Potenciais de participação em uma relação Inter organizacional 
Vantagem Potencial Descrição 

Ganho de acesso a um recurso em 
particular 

- ganho de acesso a recursos como: 
capital, empregados com habilidades 
especializadas, íntimo conhecimento de 
mercado ou uma moderna unidade de 
produção 

Economia de escala - firmas com alto custo de produção que 
buscam parceiros para expandir o volume de 
produção 

Partilha de risco e custo - onde duas ou mais firmas partilham os 
riscos e custos de um negócio em particular 

Acesso a mercados estrangeiros - unir-se a uma empresa local com 
acesso ao mercado estrangeiro 

Desenvolvimento de produto e/ou serviço - proporciona as firmas a oportunidade de 
reunir as habilidades para desenvolver novos 
produtos e/ou serviços 

Aprendizado - troca de aprendizado e experiências 
com os parceiros 

Velocidade de mercado - firmas com determinadas habilidades, 
como forte tecnologia ou forte acesso ao 
mercado, se unem para alcançar as 
vantagens antecipadas ao mercado 

Flexibilidade - fornece uma alternativa valiosa para os 
mercados e hierarquias, e estão sujeitas a 
menores preocupações regulatórias do que 
as aquisições 

Influencia coletiva - unir-se em torno de um objetivo e 
pressionar os governantes a adotarem 
políticas favoráveis a indústria 

Neutralizar ou bloquear competidores - através da parceria as firmas ganham 
competências e poder de mercado necessário 
para neutralizar ou bloquear os movimentos 
de um competidor 

Fonte: traduzido de Barringer e Harrison, 2000. 

 

 A tabela abaixo nos indica as principais desvantagens nas relações 

interorganizacionais. Deve-se analisar o ponto central de cada desvantagens e 

considerar se elas podem ser contornadas gerando mais vantagens que 

desvantagem para a interorganização. 
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Quadro 11 - Desvantagens Potenciais de participação em uma relação Inter organizacional 

Desvantagem Potencial Descrição 

Perda de informações de propriedade 

- Preocupação comum em perder a 
propriedade das informações para um 
parceiro que venha a se tornar um 
competidor. 

Complexidades gerenciais 

- A união de duas ou mais empresas requer 
muito esforço, e com frequência existe 
dificuldade de gerenciamento. Frustrações e 
atrasos custos nas execuções sempre 
ocorrem. 

Riscos financeiros e organizacionais 
- A taxa de reprovação é alta, pode haver 
comportamento oportunista em uma das 
partes da aliança. 

Risco de se tornar dependente de um 
parceiro 

- Pode haver desequilíbrio se um parceiro se 
torna dependente do outro, aumentando o 
oportunismo pela parte mais forte da aliança 
e elevando as chances de aquisição de uma 
das partes.  

Potencial risco de perda de autonomia de 
decisão 

- Planejamento conjunto e tomada de decisão 
podem resultar em uma perda de autonomia 
de decisão. 

Conflito de cultura entre os parceiros 
- As culturas organizacionais podem colidir, 
tornado o gerenciamento e a implantação da 
aliança uma dificuldade 

Perda de flexibilidade organizacional 

- As rotinas da nova organização podem 
tornar a firma difícil de agir 
independentemente. A aliança com uma firma 
pode impedir a formação de união com outra 
firma. 

Implicações Antitrust 
- As leis Antitrust podem afetar seriamente as 
relações interorganizacionais  

Fonte: traduzido de Barringer e Harrison, 2000. 

 

 Um fator importante de sucesso nas relações interorganizacionais é a 

confiança, "quando os parceiros confiam uns nos outros há menos necessidade de 

redigir contratos formais detalhados para especificar os comportamentos de cada 

empresa em relação à aliança". (HITT, 2008, p. 264), reduzindo assim os custos de 

transação. 

 Segundo Hitt (2008), o processo de administração estratégica "é o conjunto 

completo de compromissos, decisões e ações necessárias para que a empresa 

obtenha vantagem competitiva e retornos acima da media".  

 A realidade da concorrência global é parte do processo de administração 

estratégica e influencia significativamente o desempenho das empresas. 
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 Hitt (2008) destaca que "uma economia globalizada é aquela na qual os bens, 

serviços, pessoas, habilidades e ideias cruzam livremente as fronteiras geográficas".  

 Ele considera que:  

 

Globalização é a interdependência econômica cada vez maior entre os 
países e suas organizações, de acordo com o refletido no fluxo de bens e 
serviços, capital financeiro e conhecimento através das fronteiras dos 
países. (HITT, 2008, p. 8) 

 

 Participar de mercados globalizados exige conhecimento de administração 

estratégica, pois nem sempre participar da concorrência em mercados estrangeiros 

pode ser uma vantagem competitiva. A estratégia administrativa deve estar voltada 

para o alto grau de exigência em qualidade, custo, produtividade, tempo para 

introduzir o produto e eficácia operacional. Conhecer o país de entrada é 

fundamental, e neste sentido, as alianças estratégicas ou relações 

interorganizacionais são de grande valia. A disseminação das informações 

disponíveis na rede global de computadores não é suficiente para entender as 

particularidades do negocio local, é preciso experiência, vivência e flexibilidade no 

ambiente alvo do negócio.  

 As alianças estratégicas exigem comportamento cooperativo dos sócios para 

obter sucesso. "Estratégia de cooperação é uma estratégia em que as empresas 

trabalham juntas para tingir um objetivo comum". (HITT, 2008, pg. 246) 

 Na recente década de 1990, as cooperativas perceberam a necessidade de 

criar um novo modelo de governança corporativa. Surgiu então o sistema de 

Cooperativas de Nova Geração. O modelo prevê a participação de associados por 

setor de atividade, onde cada um participa com cotas em um novo empreendimento. 

As Cooperativas de Nova Geração surgiram nos EUA e Canadá em meados da 

década de 90. Preocupadas com sua sustentabilidade econômica e social, este novo 

modelo busca formas de superar a tendência de queda no preço das commodities e 

trabalhar com maior retorno financeiro. 

 Bialoskorski Neto (2012) coloca as Cooperativas de Nova Geração como 

novo modelo de mercado, onde as restrições são minimizadas sobre a transferência 

de direitos de retornos, gerando liquidez e disponibilidade de capital pela valoração 

do mercado secundário e como ferramenta de desenvolvimento industrial. 
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 Os benefícios trazidos pelas cooperativas ao associado são os serviços 

prestados pelas cooperativas que buscam minimizar os custos compensando a 

ausência do lucro. Neste sentido, Bialoskorski Neto (2012) levanta a importância em 

maximizar os ganhos do produtor através do lucro. O que traz importantes 

transformações na estrutura econômica e social da instituição, com custos 

financeiros menos elevados e maior eficiência. Na cooperativa tradicional, a 

repartição das sobras ocorre proporcionalmente a atividade do associado na 

cooperativa e não ao capital, como é nas sociedades de capital. A governança 

corporativa traz um conjunto de mecanismos que podem aumentar a confiabilidade 

nas relações entre acionistas e as empresas atraindo investidores externos. 

 No modelo de Cooperativas de Nova Geração, o produtor torna-se um 

empresário do agronegócio, deixando de trabalhar somente da “porteira pra dentro” 

e sai para o mercado, juntamente com a cooperativa, com o objetivo de agregar 

valor ao seu produto. À medida que investe dinheiro em seu negócio, a cooperativa, 

lhe trará mais retorno em forma de lucro e não somente de sobras. 

 As Cooperativas de Nova Geração possuem os mesmos princípios 

fundamentais do cooperativismo rochadaleano, contudo, no Brasil, o modelo esbarra 

na falta de legislação direcionada a sua atividade. 

 Para ganhar maior eficiência econômica muitos autores, como Bialoskorski 

Neto (2012), apontam alterações na lei 5.764/71 com o intuito de criar condições de 

negociação dos direitos de propriedade sobre os ativos das cooperativas, quotas 

parte, e distribuição dos resultados das operações de modo diferenciado, podendo 

aumentar a profissionalização da gestão em cooperativas. A boa prática da 

governança corporativa pode contribuir para essa profissionalização e minimizar os 

conflitos de agencia. 

 Em cooperativas, as principais formas de Intercooperação estão descritas na 

tabela abaixo: 

 

Quadro 12 - Diferentes tipos de integração existentes no Cooperativismo 
FORMAS CARACTERISTICAS 

Sociedade Empresaria Necessidade de capital 

Incorporação 
Perda de identidade 
Necessidade de capital 

Fusão 
Perda de identidade 
Problema social: desemprego 

Joint Venture 
Consorcio 

Não detém personalidade jurídica 

Fonte: www.mdic.gov.br 
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2.4.3 Intercooperação no Paraná - identificação dos tipos de casos 

 

 No Paraná, existe um modelo de intercooperação onde as cooperativas 

singulares associam-se a outra singular, passando a pertencer ao quadro de 

associados. Não há a formação de uma central, a intercooperação ocorre entre as 

cooperativas interessadas e firmam um contrato chamado Acordo de 

Intercooperação. Este modelo vem sendo utilizado, a cerca de 10 anos, na 

Cooperativa Castrolanda. Onde acordos de intercooperação são feitos com base no 

modelo de Cooperativas de Nova Geração dos EUA. Este modelo torna a atividade 

e a liquidez dos negócios mais sustentáveis do ponto de vista econômico e 

organizacional.  

 Ainda no Paraná, há também modelos de intercooperação na forma de 

Cooperativas Centrais. Como a Coonagro, uma cooperativa central com a finalidade 

de formar pool de compras de insumos, como fertilizantes e agroquímicos, para 

obter maior poder de barganha. Constituída em 2009, a Coonagro reúne atualmente 

um grupo de 14 cooperativas agroindustriais, permitindo as suas associadas um 

ganho de escala e preços na aquisição de insumos agrícolas. 

 Também se pode citar a Coodetec, cooperativa central para pesquisa e 

desenvolvimento de novas tecnologias de sementes agrícolas. Suas atividades 

tiveram início em 1974, quando a Ocepar criou seu departamento de Pesquisa, 

voltado ao desenvolvimento e pesquisa de novas variedades e híbridos de sementes 

de soja, trigo e milho, principais culturas no país. Em 1995 as cooperativas, hoje 

somam 32 associadas, decidiram ampliar o projeto criando a Coodetec, que 

absorveu os trabalhos e o acervo até então desenvolvidos na Ocepar. 

 A Cotriguaçu constitui atualmente uma Cooperativa Central formada pelas 

cooperativas singulares C.Vale, Coopavel, Copacol e Lar. As atividades da 

Cotriguaçu iniciaram com a aquisição de uma área de terras no porto de Paranaguá 

com o objetivo de construir armazéns graneleiros visando a exportação de seus 

produtos. Iniciou como condomínio de cooperativas passando a consorcio e, a fim 

de formar uma empresa mais coerente e dinâmica, constitui-se em Cooperativa 

Central Regional Iguaçu Ltda - Cotriguaçu. Seus objetivos são: integrar as atividades 

econômicas, em maior escala, no interesse das cooperativas filiadas; orientar as 

atividades econômicas e assistenciais; coordenar a utilização recíproca de serviços; 
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desenvolver os interesses e atividades econômicas de caráter comum e aprimorar 

as atividades econômicas e assistenciais.  

 A empresa possui um terminal portuário em Paranaguá para o escoamento da 

sua produção, é responsável por trazer a malha ferroviária até a região oeste do 

estado, construção de silos elevando a capacidade de armazenagem, investe 

massivamente em tecnologia trazendo desenvolvimento para toda a região. Hoje 

sua principal atividade está no Terminal Portuário e na moagem de trigo. 

 A Frimesa é uma Cooperativa Central formada em 1977 composta hoje por 

cinco cooperativas singulares, C.Vale, Lar, Copagril, Copacol e Primato. Estas cinco 

cooperativas singulares são parceiras que atuam no fornecimento de matéria prima 

para a industrialização de produtos lácteos e suínos. A Frimesa foi constituída com o 

ideal de promover a agro industrialização do campo unindo produtores das regiões 

sudoeste e oeste do Paraná. 
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3 METODOLOGIA  

 

 Neste capitulo são apresentados os procedimentos metodológicos que 

nortearam e delimitaram a pesquisa e sua investigação de campo: o método 

utilizado, as técnicas de pesquisa e os elementos estatísticos.  

O método dedutivo, norteador deste trabalho, toma como base a observação 

de fatos e fenômenos cujas causas se desejam conhecer, podendo-se chegar a 

prováveis conclusões que podem ser generalizadas com o resultado do produto 

obtido na coleta dos dados.  

 As técnicas de pesquisa foram a exploratória, com levantamento bibliográfico, 

e a pesquisa descritiva. O levantamento bibliográfico foi utilizado na composição da 

estrutura do projeto e exploração dos componentes da pesquisa. A pesquisa 

descritiva, por meio da padronização da coleta dos dados, foi utilizada para 

descrever as características da realidade dos mesmos. 

 Os elementos estatísticos são utilizados para estruturar os dados coletados e 

dar suporte às analises e considerações finais acerca do problema de pesquisa. A 

estatística nos permite, por meio da amostra, inferir generalizações para a 

população.  

 São apresentados, também, o universo da amostra e a transcrição dos dados 

coletados. 

 O quadro a seguir compila os objetivos específicos dessa pesquisa e os 

referidos procedimentos metodológicos aplicados. 

 
Quadro 13 - Objetivos da Pesquisa e Metodologia  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROCEDIMENTO METODOLOGICO 

Descrever a evolução do movimento de 
liderança feminina no cooperativismo, 
relacionando-o ao papel da mulher no contexto 
de cooperativas agroindustriais no Estado do 
Paraná 

Pesquisa Bibliografica 

Demonstrar a compreensão das mulheres 
do movimento de lideranças femininas do 
cooperativismo sobre a Intercooperação 

Grupo Focal/Questionário 
exploratório/Observação 

Compreender a Intercooperação sob duas 
perspectivas: como princípio e como estratégia  

Pesquisa Bibliografica 

Relacionar os diferentes modelos de 
Intercooperação existentes no Estado do 
Paraná em cooperativas agroindustriais 

Pesquisa Bibliográfica 

Elencar os elementos culturais implícitos 
que caracterizam o ambiente de cooperativas 

Grupo Focal e Observação 
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agroindustriais no Paraná  

Analisar a influência dos elementos 
culturais sobre o desenvolvimento da 
Intercooperação nas cooperativas 
agroindustriais do Paraná por meio do gênero 
feminino 

Grupo Focal e Observação 

Fonte: a autora 

 

3.1 INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 

 Neste item serão apresentadas as técnicas de pesquisa utilizadas na coleta 

dos dados. Considerando que a escolha do instrumento de pesquisa revela a 

intenção do pesquisador sobre aquilo que deseja obter com o estudo, para esta 

pesquisa foram utilizadas duas técnicas de coleta: Questionário com perguntas 

mistas e Grupo Focal. 

 

3.1.1 Técnica de coleta dos dados - questionário 

 

 A elaboração do questionário se deu partindo do embasamento teórico, para 

contemplar a análise dos três temas investigativos da pesquisa: o cooperativismo, a 

intercooperação, a cultura das lideranças femininas. O perfil biográfico do 

questionário contempla a idade, estado civil, escolaridade, ocupação/profissão, 

tempo de cooperada e função na cooperativa. 

 O questionário foi aplicado com o público do X Elicoop Feminino, onde 

estavam reunidas cerca de 220 lideranças femininas oriundas de quinze 

cooperativas agroindustriais do Estado do Paraná representadas no evento. O 

questionário foi distribuído no primeiro dia do evento durante o almoço e recolhido 

no dia seguinte pela manhã quando retomadas as atividades. 

 Foram distribuídos 198 questionários e destes houve a devolução de 138, ou 

seja, o retorno foi de 69,70%. Com relação a população do evento, de 220 mulheres, 

o retorno dos questionários representa uma amostra de 62,73%. 

 Os dados coletados no questionário foram tabulados em Excel e sofreram 

análise descritiva, conforme demonstrado no item 3.2 a seguir. 
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3.1.2 Técnica de coleta dos dados - grupo focal 

 

 O grupo focal foi constituído por 13 mulheres eleitas pelo núcleo de suas 

cooperativas para participarem voluntariamente da dinâmica. São lideranças 

responsáveis pela disseminação das informações nas cooperativas e representantes 

dos anseios dos núcleos femininos. 

 O Elicoop surgiu da necessidade de reunir as lideranças femininas 

cooperativistas para que houvesse uma mescla entre as diversas cooperativas 

agroindustriais, onde as cooperativas pudessem reunir seus comitês femininos e 

trocarem experiências. A cada ano é escolhido um tema para ser desenvolvido em 

palestras e oficinas com o objetivo de promover o crescimento pessoal e profissional 

das líderes femininas. 

 Segundo apontamento da representante do Sescoop, Fabianne Ratzke, 

"Assim, o objetivo do evento é reunir os comitês femininos das cooperativas 

paranaenses para que possam discutir conteúdos atuais através de palestras, de 

exercícios em grupo e de oficinas, onde as cooperativas podem trocar experiências 

e trabalhar com diferentes experiências durante as oficinas". 

 Existem hoje no Paraná 74 Cooperativas Agroindustriais, segundo dados da 

Ocepar em 2015. Participaram do grupo focal lideranças dos núcleos femininos das 

Cooperativas Cocamar (Maringá), Integrada (Londrina), C.Vale (Palotina), Lar 

(Medianeira), Coagru (Ubirata), Camisc (Mariopolis), Copacol (Cafelandia), Cocari 

(Mandaguari), Copavel (Cascavel), Copagra (Nova Londrina), Frisia (Carambei), 

Castrolanda (Castro) e Copagril (Marechal Candido Rondon). Todas as cooperativas 

pertencem ao setor do agronegócio. 

 As cooperativas acima citadas encontram-se distribuídas no estado do 

Paraná, conforme figura abaixo, o que nos demonstra que a amostra foi pulverizada. 

Apenas a região central do estado não foi representada no grupo focal, embora 

estivesse presente no evento.  
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Figura 4 - Mapa do Estado do Paraná com a localização das Cooperativas 

 

 

Fonte: a autora, 2015. 

 

 O grupo focal buscou investigar a percepção das mulheres sobre o 

cooperativismo, a intercooperação, a cultura da cooperativa e a importância do 

evento Elicoop Feminino. O instrumento da pesquisa seguiu o seguinte roteiro: 

 

Quadro 14 - Tópicos para o roteiro de pesquisa do Grupo Focal 

PERGUNTAS OBJETIVOS 

O que é cooperativismo? - revelar o conhecimento das participantes 
sobre o modelo cooperativista; 

Qual a importância da cooperativa? - identificar em que ponto a cooperativa 
possui maior importância para as 
participantes;  

O que é Intercooperação? - inferir sobre o conhecimento dos princípios 
cooperativistas em especial a 
Intercooperação; 

Qual a importância da Intercooperação? - demonstrar a compreensão das 
participantes sobre a importância da 
Intercooperação do ponto de vista estratégico 
e de crescimento mutuo; 

A cultura cooperativista é praticada? - buscar revelar a disseminação da cultura 
cooperativista; 

Qual a posição da mulher na cooperativa? - levantar a participação da mulher na 
cooperativa e o seu processo de inclusão. 

Você considera importante o Encontro de 
Mulheres Elicoop? 

- revelar o pensamento sobre a inserção da 
mulher e as atividades realizadas pela 
cooperativa para igualdade de gênero. 

Fonte: a autora 
 



62 
 

3.2 APRESENTAÇÃO DOS DADOS - A AMOSTRA 

 

 A amostra configura o grupo de Lideranças Femininas participantes do evento 

anual Elicoop Feminino promovido pelo Sescoop - PR. Tais lideranças compõem os 

Núcleos Femininos em suas Cooperativas que tem por objetivo integrar a mulher ao 

meio cooperativista e proporcionar interação e conhecimento sistematizado. 

 Nos itens que seguem será apresentada a transcrição dos dados da amostra 

por meio dos instrumentos de pesquisa: questionário e grupo focal.  

 

3.2.1 Transcrição textual e análise descritiva dos dados - questionário 

 

 A apresentação dos dados coletados por meio do questionário organizado em 

quatro blocos de perguntas: O primeiro é relacionado ao perfil biográfico, o segundo 

bloco com questões sobre o Cooperativismo e os seus princípios, o terceiro bloco 

sobre o princípio Intercooperação e o quarto bloco sobre Cultura e Liderança 

feminina. As dezesseis questões que compõem os blocos dois a quatro foram de 

múltipla escolha e o questionário é encerrado com a décima sétima questão aberta 

sobre o que a respondente pensa sobre o Encontro. A seguir as respostas são 

apresentadas em formato gráfico com breve texto apreciativo.  

 Inicialmente é demonstrado o perfil biográfico e no primeiro gráfico se pode 

observar que a faixa etária das participantes, em sua maioria, foi entre 40 e 59 anos, 

representando 69% da amostra. Seguido pela faixa etária entre 30 e 39 anos com 

16% e a soma das demais 15%. 

 

Figura 5 – Faixa etária 
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Fonte: a autora 
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 O gráfico dois traz o estado civil das participantes, onde 90% são casadas e o 

restante 10% são divorciadas, solteiras ou viúvas. 

 

Figura 6 – Estado Civil 
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Fonte: a autora 

 

 Considerando as respostas dadas com relação a escolaridade, o gráfico a 

seguir demonstra que 68,84% (95 mulheres) possuem ensino básico (completo ou 

incompleto) e aquelas que possuem ensino superior (completo ou incompleto) 

representam 30,43% (42 mulheres); 0,72% não responderam. 

 

Figura 7 – Escolaridade 
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Fonte: a autora 
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 Com relação a profissão, 91% se declaram agricultoras ou pecuaristas, ou 

seja, tal porcentagem indica que as mulheres estão trabalhando na atividade de sua 

propriedade. Os 9% restantes, se declaram do lar, professoras, costureias, etc.  

 

Figura 8 – Profissão 
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Fonte: a autora 

 

 O gráfico a seguir demonstra que a o tempo de associadas entre 01 e 19 

anos é maior do que as que estão entre 20 e 49 anos. As primeiras representam 

51,45% enquanto as segundas representam 34,78%; 13,77% não responderam. 

 

Figura 9 – Tempo de Cooperativa 
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Fonte: a autora 
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 Ao observarmos o gráfico 6, a seguir, que contempla a função que elas 

exercem nas cooperativas, se pode notar que as mulheres participam por meio dos 

núcleos femininos em 57,97% das respostas. Outros 18,84% participam como 

cooperadas e 8,70% consideram que não participam na cooperativa, pois 

consideram que ficam em casa no papel de esposa. Enquanto que 14,50% 

responderam outras funções atreladas a cooperativa como secretaria, voluntaria ou 

auxiliar. 

 

Figura 10 – Função na Cooperativa 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Função na Cooperativa

Qtd 80 26 12 20

Nucleo Feminino 

(coordenadora, lider)
Cooperada/Associada Esposa Outros

Fonte: a autora 

 

 Após este bloco sobre o perfil biográfico, na sequência serão apresentados 

também graficamente com breve descrição os dados organizados oriundos das 

respostas aos blocos dois, três e quatro. Importante destacar que a respondente 

poderia marcar mais uma alternativa nas questões o que dá amplitude de respostas 

na apresentação. 

 

Pergunta 01 - O que é cooperativismo no seu entendimento? 

 

 As respostas que continham a letra “c”, com 89,86% (124 das repostas), 

indicam que as mulheres entendem que cooperativismo é uma associação de 

pessoas em busca satisfazer suas necessidades econômicas, sociais e culturais de 

forma mútua. A resposta “b”, com 25,36% (35 respostas)  indica que cooperativismo 

é uma empresa que visa lucro para os associados. E a resposta “a” indica que 
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cooperativismo é um grupo de pessoas onde cada um trabalha com o objetivo 

individual teve apenas uma resposta (0,72%). 

 

Figura 11 – Respostas a pergunta 01 
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Fonte: a autora 

 

Pergunta 02 - O que você considera importante no cooperativismo? 

 

 Para esta pergunta a maior incidência de respostas contempla a letra “a”, 

onde 97,10% das respostas indica que os valores e princípios de ajuda mútua e 

democrática são importantes no cooperativismo; em seguida a letra “b” onde 21,74% 

também consideram o ganho econômico como mais importante; e a letra “c” que não 

considera que o cooperativismo seja importante, não teve número de respostas 

significativas. 
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Figura 12 – Respostas a pergunta 02 
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Fonte: a autora 

 

Pergunta 03 - Qual seu entendimento sobre os Princípios do Cooperativismo? 

 

 As respostas para esta pergunta indicam que 77,54% das respostas incluíam 

a letra “b” que diz que os princípios do cooperativismo são guias por onde as 

cooperativas praticam os seus valores; as respostas contemplando a letra “a” foram 

de 17,39%, onde os princípios são regras estabelecidas pela diretoria e que devem 

ser cumprida; a letra “c” teve 3,62% indicando que os princípios são ideias que não 

representam o cooperativismo.  

 

Figura 13 – Respostas a pergunta 03 
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Fonte: a autora 
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Pergunta 04 - Você considera que as cooperativas praticam os Princípios do 

Cooperativismo? 

 

 Nenhuma pessoa considerou que os princípios do Cooperativismo não sejam 

praticados por suas cooperativas, conforme resposta “a”. Entre as respostas “b” e “c” 

foram 92,75% que consideram que de forma parcial ou integral as cooperativas 

praticam os princípios do cooperativismo. Onde 37,68% de forma parcial, respostas 

que incluem a letra b; e 60,15% de forma integral, respostas que incluem a letra c. 

 
Figura 14 – Respostas a pergunta 04 
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Fonte: a autora 

 

Pergunta 05 - Das opções abaixo, marque aquelas que representam os 

Princípios do Cooperativismo? 

 

 Para esta pergunta houve múltiplas combinações de respostas. Para o 

levantamento dos dados, foram consideradas todas as respostas que continham ao 

menos uma vez a mesma letra. Por exemplo, todas as respostas que continham a 

letra “a” foram consideradas em “a”, mesmo que também tenha sido marcada outra 

letra, como a letra “b”. E a letra “b” foi considerada todas as vezes que apareceu 

mesmo que com outra letra; e assim por diante. 

 Sendo assim, considerando a amostra de 138 questionários recolhidos temos 

as seguintes respostas em porcentagem da amostra, sendo que as em vermelho 

não são princípios do cooperativismo: 

a) Adesão voluntária e livre – 60,9%              

b) Gestão democrática pelos membros – 50,7%  
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c) Participação econômica dos membros – 36,2% 

d) Fidelidade à cooperativa – 68,8% 

e) Gerar lucro – 39,9% 

f) Autonomia e independência – 25,4%  

g) Neutralidade política e religiosa – 40,6% 

h) Educação, formação e informação – 78,3% 

i) Intercooperação – 69,6% 

j) Expandir os negócios da cooperativa – 51,4%  

k) Interesse pela comunidade – 74,6% 

Não respondido – 4,3% 

 

Figura 15 – Respostas a pergunta 05 
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Fonte: a autora. 

 

 Nas opções de respostas foram incluídos elementos que não dizem respeito 

aos princípios do cooperativismo com o intuito de verificar o conhecimento das 

participantes sobre os mesmos. Pode-se constatar que as opções que não dizem 

respeito aos princípios tiveram uma media 50,18% das respostas, ou seja, 69 

pessoas consideraram como validas as opções de respostas que não dizem respeito 



70 
 

aos princípios do cooperativismo, mesmo tendo marcado opções que se referem aos 

princípios. 

 

Pergunta 06 - De que forma você aprendeu sobre o cooperativismo e seus 

princípios? 

 

 As respostas a esta pergunta indicam que a maioria das mulheres aprendeu 

sobre o cooperativismo por meio da cooperativa (treinamentos, folhetos, 

informativos, revistas, reuniões), representado por 72,46% das respostas contendo a 

letra “c”; para as respostas que contem a letra “a” foram 51,45% das mulheres que 

aprenderam sobre o cooperativismo por vivencia-lo; para as respostas contendo a 

letra “b” foram 7,25%, que aprendeu por interesse próprio em pesquisar sobre o 

cooperativismo e seus princípios. 

 

Figura 16 – Respostas a pergunta 06 
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Fonte: a autora. 

 

Pergunta 07 - O que é a Intercooperação? 

 

 Mais uma vez as respostas foram de múltipla escolha, e revelaram que a 

intercooperação é um princípio do cooperativismo que procura aumentar a força do 

movimento cooperativista por meio da ajuda mutua em busca de melhorar as 

condições dos cooperados em 80,43% das respostas correspondentes a letra "c". As 

respostas que continham a letra "b", a intercooperação busca promover o 
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relacionamento entre as cooperativas focando na troca de informações e 

conhecimento para não haver competição, correspondem a 45,65% das respostas; e 

a letra "a", a intercooperação é uma ação que visa aumentar os rendimentos da 

cooperativa, corresponde a 10,87% das respostas coletadas. 

 

Figura 17 – Respostas a pergunta 07 
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Fonte: a autora. 

 

Pergunta 08 - As Cooperativas que você conhece praticam a Intercooperação? 

 

 As repostas à pergunta 08 demonstram que, no ponto de vistas das 

participantes do questionário, não existe cooperativa que não pratique os princípios, 

letra "a". Aquelas que praticam de forma parcial equivalem a 54,35% (letra b) e 

45,65% de forma integral (letra c). 
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Figura 18 – Respostas a pergunta 08 
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Fonte: a autora. 

 

Pergunta 09 - Você considera a Intercooperação importante para: 

 

 Ampliar e promover o desenvolvimento da cooperativa (letra a) foi a resposta 

de 89,13% das mulheres. Enquanto 27,54% consideram que a Intercooperação é 

importante para evitar a competição entre as cooperativas (letra b). E apenas uma 

resposta considera que a Intercooperação não é importante.  4,35% não 

responderam. 

 

Figura 19 – Respostas a pergunta 09 
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Fonte: a autora. 

 

Pergunta 10 - Quem são os envolvidos na Intercooperação? 

 

 Para as resposta a letra "c", consideram que as outras cooperativas são 

responsáveis pela Intercooperação em 99,28% das respostas. Que também 

consideram que os envolvidos são os gerentes e a diretoria da cooperativa (letra a) 
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foram 92,03% e quando os envolvidos são os cooperados as respostas foram de 

70,29%, letra "b". 

 

Figura 20 – Respostas a pergunta 10 
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Fonte: a autora. 

 

Pergunta 11 - Quais elementos estão presentes na cultura de sua cooperativa? 

 

 Em 97,83% das repostas, os valores de ajuda mutua, transparência, 

igualdade e democracia são os elementos mais presentes na cultura da cooperativa 

(letra a). Em 13,77% o principal elemento é a competição entre as cooperativas por 

melhor desempenho (letra b); e 4,35% consideram a disputa por cooperados o 

principal elemento (letra c). 

 



74 
 

Figura 21 – Respostas a pergunta 11 
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Fonte: a autora. 

 

Pergunta 12 - De que forma os valores cooperativistas são comunicados em 

sua cooperativa? 

 

 Em 52,90% das respostas, os valores são comunicados por meio de ações 

percebidas no dia a dia com a cooperativa, como a relação entre funcionários, 

cooperados e diretoria (letra a). Para 48,55% das respostas, a comunicação ocorre 

por meio das ações da diretoria em reuniões e conversas informais buscando o bem 

comum (letra b). E, para 76,09%, ocorrem por meio de treinamentos, reuniões, 

revistas ou folhetos informativos (letra c). 

 

Figura 22 – Respostas a pergunta 12 
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Fonte: a autora. 
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Pergunta 13 - Como você percebe a figura do presidente e da diretoria em sua 

cooperativa? 

 

 Para 89,86% das respostas, percebem como responsáveis por disseminar os 

princípios e valores do cooperativismo e preocupados com o desempenho dos 

cooperados (letra b). Em 30,43% consideram que os presidentes e diretoria são 

eleitos para administrara a cooperativa (letra c) e 5,07% como figuras de autoridade 

(letra a). 

 

Figura 23 – Respostas a pergunta 13 
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Fonte: a autora 

 

Pergunta 14 - De que forma as mulheres são atuantes em sua cooperativa? 

 

 Para esta pergunta, 97,10% consideram que as mulheres participam de 

programas e treinamentos para ampliar seus conhecimentos e poder auxiliar na 

tomada de decisões na propriedade (letra a); 31,88% participam de forma 

democrática nas decisões estratégicas da cooperativa (letra b) e 2,17% considera 

que as mulheres não são incentivadas a participar da cooperativa (letra c). 
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Figura 24 – Respostas a pergunta 14 
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Fonte: a autora. 

 

Pergunta 15 - Por qual motivo você considera importante a participação da 

mulher em sua cooperativa? 

 

 As respostas a esta pergunta tiveram 76,09% das respostas que consideram 

importante para o desenvolvimento sustentável da propriedade e da criação e 

consolidação da cultura cooperativista (letra a). Para a letra "b", 76,81% considera 

que as mulheres são disseminadoras do conhecimento e possuem potencial para 

promover mudanças. E letra "c", apenas uma respostas considera que as mulheres 

não deveriam se envolver em decisões estratégicas das cooperativas. 

 

Figura 25 – Respostas a pergunta 15 
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Fonte: a autora. 
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Pergunta 16 - De que forma você atua em sua cooperativa? 

 

 Para 98,55% das respostas, as mulheres participam de treinamentos e 

eventos (letra a); 75,36% participam de reuniões e assembleias (letra b) e não houve 

respostas dizendo que não atuam na cooperativa (letra c). 

 

Figura 26 – Respostas a pergunta 16 
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Fonte: a autora. 

 

 O questionário foi encerrado com uma pergunta aberta e descritiva para obter 

a percepção da respondente e explorar, de forma abrangente, a visão das lideranças 

femininas sobre o Evento X Elicoop Feminino de 2015. 

 

Pergunta 17 - O que você pensa sobre o Elicoop Feminino? 

 Dentre as respostas o destaque foi para a importância da troca de 

informações, o fortalecimento da cultura cooperativista, a valorização e incentivo a 

participação feminina, pratica dos princípios e da filosofia cooperativista. As palavras 

mais encontradas nas respostas foram: cooperação, união, valorização, 

conhecimento, desenvolvimento, crescimento, integração. 

 Na sequencia são destacadas algumas das principais respostas deixadas nos 

questionários que possuem relação estreita com o tema da pesquisa:  

 

“Encontro que promove conhecer qualidades e culturas de nossa região, podemos 

assim conhecer pessoas suas historias e suas cooperativas e o desenvolvimento 

delas”. 
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“É uma forma de socialização com novas cooperativas, a partir daí podemos 

compartilhar e receber conhecimento sobre o cooperativismo de cada cooperativa”. 

 

“É muito bom porque é uma coisa que faz com que as mulheres também tenham 

oportunidades para conhecer a cooperativa e conhecer coisas diferentes como 

amizade, lazer, cursos, etc.”. 

 

“Um evento importante para a Intercooperação entre cooperativas e pessoal”. 

 

“Evento fundamental para a ampliação da participação feminina no cooperativismo 

paranaense e principalmente na área agrícola”. 

 

“Super importante, pena que os maridos não participam dessa motivação, seria 

importante que fossem administradas palestras a eles com esse mesmo tom, eles 

pensam que sabem tudo, assim no meu modo de pensar os ajudaria a compreender a 

importância da participação da mulher”. 

 

 “Essa é a primeira vez que participo. Vejo a oportunidade que as mulheres têm de 

expressarem seu potencial a vontade em apreender e crescer como seres humanos, 

sempre dando seu melhor”. 

 

 Ao analisar as respostas sobre a pergunta aberta do questionário “O que você 

pensa sobre o Elicoop Feminino”, pode-se destacar por meio dos relatos escritos 

que o evento Elicoop Feminino é muito importante para a reunião das mulheres 

cooperativistas. A troca e o compartilhamento de suas historias faz com que a 

interação ocorra de forma a enriquecer suas vivencias e renovar suas forças e 

esperanças. 

 As participantes do questionário descrevem que o evento lhes proporciona 

aprendizado, e os novos conhecimentos adquiridos permitem que possam utilizar 

em suas vidas e família. Destacam a troca de ideias e experiências com as demais 

participantes e que a interação com as outras cooperativas é importante para trazer 

união. Uma das constatações de maior relevância foi a valorização da mulher por 

meio do evento, para que a mulheres possam ser mais atuantes na cooperativa, 

comunidade e na sua propriedade. Foi elencado também que a valorização da 
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mulher suscita a autoestima, tirando-as muitas vezes da situação de comodismo e 

da depressão; ocorre a transformação dessas mulheres. 

 Existe nas lideranças femininas a preocupação em repassar os 

conhecimentos adquiridos para as demais participantes dos movimentos femininos 

em suas comunidades, as mulheres coordenadoras e lideres podem com o evento 

reavaliar suas atividades pertinentes a função que exercem. O evento também 

proporciona a disseminação do cooperativismo, seus princípios e valores, 

fortalecendo a doutrina. De maneira sintética, o evento foi percebido pelas 

participantes como “Dinâmico e construtivo aos poucos vai formando semeadoras e 

despertando a importância feminina”, segundo uma das respostas. 

 

3.2.2 Apresentação dos dados da pesquisa – grupo focal 

 

 A pesquisa foi realizada com lideranças femininas reunidas no X Elicoop 

Feminino 2015. Vale relembrar que o Elicoop Feminino é uma iniciativa da Ocepar 

por meio do Sescoop na busca de promover a formação e a inserção da mulher no 

cooperativismo e no meio rural de forma ativa e sem distinção de gênero. 

 

Quando começamos a realizar o Elicoop Feminino, o objetivo foi estimular a 
atualização e a profissionalização das mulheres que vivem no meio rural 
para que elas tivessem condições de ajudar seus maridos nas decisões dos 
negócios das propriedades e, ainda, aumentar a participação delas nas 
cooperativas. (Fabianne Ratzke, analista de Desenvolvimento Humano do 
Sescoop/PR). Disponível em www.paranacooperativo.coop.br acesso em 
27/04/15. 

 

 O evento foi realizado em Caiobá – PR, nos dia 14 e 15 de maio de 2015, 

reunindo lideranças femininas de cooperativas agroindustriais do Paraná. 

 A realização da dinâmica de Grupo Focal buscou levantar a compreensão das 

participantes com relação aos temas apresentados, Cooperativismo, 

Intercooperação e Movimento Feminino. Tal dinâmica trouxe em seus dados a visão 

e entendimento das participantes com relação aos temas que serão transcritos por 

meio da analise qualitativa, considerando a imparcialidade da pesquisadora. 

 No primeiro momento, houve a investigação sobre o Cooperativismo por meio 

da pergunta: Qual é a importância da Cooperativa para o individuo? 

 Ao responder a esta questão, as mulheres relataram que a Cooperativa é de 

importância vital para as famílias e comunidades onde estão inseridas, gerando 

http://www.paranacooperativo.coop.br/
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empregos, impostos e contribuindo para o desenvolvimento local. Por meio das 

Cooperativas Agroindustriais houve a reunião e acolhimento das pessoas com 

necessidade de desenvolver suas propriedades e dar sustentabilidade ao negocio. 

As participantes da pesquisa relataram que as Cooperativas proporcionam união e 

força no momento que passam a integrar os cooperados visando um futuro melhor a 

eles. 

 A Cooperativa foi citada como responsável pelo desenvolvimento do ser 

humano, onde se prioriza sua formação e crescimento. Onde todos são iguais e 

trabalham para o bem comum. 

 Houve também o relato de resgate dos valores e princípios do Cooperativismo 

no sentido de perpetuação de sua finalidade. Por meio da pesquisa, as mulheres 

expuseram que a Cooperativa onde estão inseridas deveria se preocupar com a 

disseminação dos princípios e desenvolvimento de seus valores formando um elo 

entre a Cooperativa e o Cooperativismo. Disseminar a importância de pertencer ao 

sistema e resgatar as pessoas desacreditadas. 

 Contudo, o entendimento é de que a cooperativa proporciona uma esperança 

continua e de longo prazo sobre a importância da atividade agroindustrial realizada 

pelos cooperados. 

 Outro aspecto é o sentimento de pertencimento gerado pela comunidade 

cooperativista, onde as pessoas sentem-se pertencentes a algo consistente e de 

valor para o desenvolvimento de suas famílias, propriedade e trabalhos. 

 A Cooperativa acaba criando um sentimento de segurança e autoconfiança 

entre os cooperados a medida que se criam programas de desenvolvimento do 

modelo cooperativista que é disseminado para a vida pessoal de cada um. Ao olhar 

o entorno de sua estrutura, a Cooperativa passa envolver aqueles que estão à 

margem de suas atividades e proporcionando a essas pessoas uma nova 

perspectiva.  

 A pergunta "O que é Intercooperação?" buscou explorar o entendimento das 

participantes do grupo focal com relação ao Sexto Princípio do Cooperativismo, a 

Intercooperação. Neste aspecto, algumas mulheres entendem que Intercooperação 

é a união entre Cooperativas, e esta união ocorre com o intuito de crescimento. Há 

mulheres que percebem a Intercooperação como a união de cooperativas, sem a 

formação de outra empresa ou outra cooperativa. 
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 Elas também consideram que a união das cooperativas em torno de uma 

Cooperativa Central, também seria uma forma de Intercooperação onde as 

empresas se unem para formar uma cooperativa maior e com mais ganho para o 

cooperado e para a cooperativa. Neste caso há a constituição de outra empresa, 

outra cooperativa, uma Central. 

 A Intercooperação é vista de forma a absorver as diversas atividades 

agropecuárias que cada cooperado possui, mas que, por vezes, não é o foco 

principal da Cooperativa onde é associado. Neste caso, a união com outras 

cooperativas levaria este cooperado a dar destino ao seu produto sem perder as 

garantias que uma cooperativa oferece. Por exemplo, uma cooperativa com foco na 

produção de grão pode ter cooperados que tenham sua propriedade voltada a 

produção leiteira. Assim, o cooperado não precisa se associar a outra cooperativa, 

por vezes distante de sua região, para ter certeza da comercialização do produto. 

 No entanto, a pesquisa revela a preocupação das cooperadas em perder a 

cooperativa em disputas de mercado e de poder, como já ocorrido no passado onde 

os cooperados acabaram vendendo a marca da cooperativa com valor histórico e 

significado perante a doutrina cooperativista. Esta preocupação pode levar a 

insegurança no processo de Intercooperação, segundo os relatos, pois os 

cooperados tem medo de serem surpreendidos repentinamente por mudanças 

advindas da Intercooperação. Tais mudanças seriam referentes a perda da 

autonomia, do sentimento de pertencimento, da desvalorização do trabalho e a 

perda da perenidade da doutrina. É pertinente também a preocupação com a 

monopolização onde o foco passa a ser o mercado e não o cooperado como centro 

do sistema. 

 O estudo do grupo focal também relata a visão das mulheres, representantes 

das lideranças femininas, em praticar o principio da Intercooperação de forma 

abrangente. Onde a Intercooperação ocorreria também na família, entre vizinhos e 

na comunidade. No ponto de vista dessas mulheres, esta seria a oportunidade de 

garantir os princípios de ajuda mutua e coletiva de auxilio ao próximo, de acordo 

com os valores cooperativistas. A soma de forças incrementaria a capacidade de 

integração entre os cooperados e fortalecendo o núcleo de cooperação.  

 Os relatos trazidos indicam que a participação do grupo no Movimento 

Feminino das Cooperativas traz para as mulheres conhecimento, valorização e 

autoestima.  A pesquisa mostra que mulheres que não participam dos grupos 
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femininos tendem a sofrer de depressão e solidão. O Movimento Feminino permite 

que as participantes possam se inserir na comunidade para trocar experiências e se 

fortalecer com o apoio das demais. A Cooperativa é a grande responsável por 

oportunizar a essas mulheres um novo começo e uma nova perspectiva de vida, 

existe gratidão e o sentimento de retribuição ajudando a outras mulheres. Este 

sentimento traz empatia e sintoniza as mulheres em um mesmo sentimento de 

desenvolvimento e crescimento contínuos. 

 A entrada da mulher nas cooperativas ocorreu de forma gradual por meio de 

um processo de ruptura de antigos hábitos e costumes que não eram impostos pelas 

cooperativas, mas existiam de forma velada. Ao se perceber os benefícios e 

oportunidades que poderiam proporcionar as mulheres e a cooperativa, passou-se a 

trabalhar na inserção das mesmas nas atividades das cooperativas por meio de 

cursos e palestras tornado a cooperativa um canal de oportunidades, abriu-se um 

canal para a transformação. 

 A possibilidade de auxiliar na administração da propriedade torna a atividade 

feminina atrativa e desafiadora, e a evolução ocorrida com a mulher reflete em toda 

a família. 

 Houve relatos de pessoas renascendo, se desenvolvendo, superando uma 

doença, aproveitando oportunidades, acolhimento, troca, novas relações, tudo por 

meio da cooperativa e de seu compromisso com a inclusão feminina no sistema. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Neste capítulo serão analisados os dados da pesquisa com base no 

Questionário e no Grupo Focal. Esta análise se propõe a apontar os principais 

elementos observados na coleta dos dados com ênfase na Intercooperação, na 

cultura e no gênero feminino. Ao termino das discussões, cada tópico relaciona os 

principais resultados obtidos considerando os elementos citados bem como demais 

elementos de relevância para o estudo. 

 

4.1 ANÁLISE E PERFIL BIOGRÁFICO DAS LIDERANÇAS FEMININAS COM BASE 

NO QUESTIONÁRIO  

 

 Em análise aos dados coletados da pesquisa com relação ao perfil biográfico, 

pode-se observar que as mulheres participantes do evento e que responderam o 

questionário são em sua maioria pessoas consideradas maduras, com idade entre 

40 e 60 anos. Esta informação é relevante, pois são pessoas que possuem uma 

vivência que lhes confere propriedade para analisar os aspectos propostos no 

questionário. 

 Outra informação é a respeito da escolaridade, que demonstra que a maioria 

possui a escolaridade de nível básico, seja completo ou incompleto (cerca de 70%). 

Enquanto que aquelas que possuem escolaridade em nível superior representam 

aproximadamente um terço da amostra (cerca de 30%). A escolaridade é um 

indicador importante sobre o crescimento de uma sociedade e de inclusão social, é 

um direito fundamental do cidadão e garante o desenvolvimento social, econômico e 

cultural. A garantia do direito a educação traz consigo imbuída a garantia de outros 

direitos como a saúde, bem estar e a dignidade. 

 A educação é o instrumento pelo qual se combate a pobreza, promove o 

crescimento econômico, a saúde, o combate a violência, a valorização e proteção do 

meio ambiente, fortalece a pessoa enquanto cidadão e a possibilita compreender 

melhor o mundo. 

 

"A educação é um fato social. Refere-se a sociedade como um todo. É 
determinada pelo interesse que move a comunidade a integrar todos os 
seus membros a forma social vigente (relações econômicas, instituições, 
usos, ciências, atividades, etc.) é o procedimento pela qual a sociedade 
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reproduz a si mesma ao longo de sua duração temporal". (Gadotti, 1995, pg. 
251) 

 

 Os seguintes dados a respeito da profissão e estados civil das participantes 

revela uma possível relação entre eles, uma vez que a porcentagem de mulheres 

casadas (90%) é praticamente a mesma das mulheres que se disseram produtoras 

rurais (91%) quando questionadas sobre profissão. Mas será que realmente existe 

uma relação entre esses dados? 

 Existem estudos que levantam a questão da segregação de gênero na 

aquisição de terras ou por herança, o que seriam causas prováveis para a falta de 

opção profissional das mulheres fazendo com que elas procurem emprego nas 

cidades ou tornem-se produtoras rurais por consequência do casamento. Brumer 

(2004) apud Maria Ignez aborda "o difícil acesso das mulheres a propriedade 

agrícola, que se faz quase exclusivamente pelo casamento, pois elas são excluídas 

da herança da terra". Completando esse pensamento: 

 

essa maior tendência das moças para saírem de casa pela invisibilidade do 
trabalho executado por elas nos campos; pelas tradições culturais que 
priorizam os homens as mulheres na execução dos trabalhos agropecuários 
mais especializados, tecnificados e mecanizados (...) e ainda pela exclusão 
das mulheres da herança da terra. (BRUMER, 2004, p. 173) 

 

 Contudo, no ano de 1988 a Constituição Brasileira reconheceu a categoria de 

produtoras rurais, permitindo que as mulheres tivessem direitos previdenciários e 

licença maternidade remunerada. Porém, a relação entre os cônjuges se manteve 

em uma situação de subordinação por parte das mulheres aos seus maridos, 

diminuindo suas perspectivas profissionais e de motivação para se manterem no 

meio rural. 

 Considerar os aspectos históricos e culturais de tal situação é relevante a 

medida que, mesmo nos dias atuais, se percebe as nuances da segregação de 

gênero sendo reveladas por meio de informações não tão evidentes aos olhos 

daqueles que estão "acostumados" com tal permissividade. Ao excluir a mulher da 

herança, também se admite evitar problemas. Complementa Paulilo (2004) que 

"mesmo quando o direito a igualdade de gênero, isso não significa que na partilha da 

propriedade agrícola as filhas herdem com os filhos".   
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 "No meio rural o lazer é privilegio masculino" diz Brumer, portanto "casar com 

um homem agricultor significa dar continuidade a uma vida de sujeição a vontade de 

outros que não a sua", complementa a autora. 

 Este assunto carece de mais pesquisa e informação. Por não ser foco deste 

estudo, não será evidenciado, contudo, é pertinente levantar tal apontamento para 

que se possa ter uma compreensão dos dados que a pesquisa revela. 

 O perfil biográfico deste questionário revela uma complementaridade entre 

seus dados. Pois, alem da relação apontada acima entre profissão e estado civil, 

podemos também inferir que o nível de escolaridade seja resultado dessas duas 

variáveis. Uma vez que a profissão por elas escolhida, a de produtora rural, está 

ligada ao nível de escolaridade e ao estado civil. Porem como dito, este não é o 

objeto da pesquisa, apenas serve como referencia para se pensar a posição 

feminina no ambiente rural atual. 

 Tendo apresentado esta base de pensamento, pode-se investigar a 

importância dos movimentos e grupos femininos nas cooperativas como forma de 

superar tal condição. Lembrando que tais lideranças femininas são sempre 

desenvolvidas e incentivadas pelas cooperativas. Conforme relatado por uma das 

participantes "A cooperativa, os coordenadores, viram que tinha que abrir. Eles 

tinham que abrir as portas. Porque cooperativa não é só de um, é da família" 

(transcrição p. 26). Em outro relato: "A cooperativa propõe a gente se abrir, a se 

doar pelo próximo" (transcrição p. 26). E ainda: "A cooperativa abriu espaço para 

minha família renascer" (transcrição p. 34). 

 Neste ambiente, e analisando os dados coletados, podemos verificar a 

importância dos movimentos femininos nas cooperativas representando 58% das 

respostas (cerca de 80 indivíduos) que declaram ter uma função na cooperativa por 

meio dos núcleos femininos. Isso representa que elas consideram que contribuem 

para a comunidade onde estão inseridas, e para a cooperativa, não apenas com o 

trabalho de produtora rural. 

 Finalizando esta análise, os dados sinalizam que o percentual de mulheres 

associadas a uma cooperativa é de 51,45% entre 01 e 19 anos de cooperativa; e de 

34,78% entre 20 e 49 anos de cooperativa. 13,77% não responderam. 
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4.2 INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DO QUESTIONÁRIO E DO 

GRUPO FOCAL 

 

 O questionário foi estruturado visando buscar o entendimento das mulheres 

participantes do Elicoop Feminino no ano de 2015 com relação ao cooperativismo, a 

Intercooperação, a cultura do cooperativismo e sobre a importância do próprio 

evento. 

 As seis primeiras perguntas foram estruturadas explorando o cooperativismo. 

As perguntas de sete a dez buscaram o entendimento sobre a Intercooperação, 

enquanto que as perguntas de onze a dezessete buscaram explorar os elementos 

da cultura e a importância do evento Elicoop Feminino. 

 Do mesmo modo que o questionário o grupo focal foi organizado em blocos 

para explorar o cooperativismo, a Intercooperação e o encontro feminino Elicoop. 

 No decorrer desta análise, tanto os dados do questionário como os do Grupo 

Focal estarão presentes e se complementarão para evidenciar os resultados obtidos 

com os dados da pesquisa.   

 Sobre o primeiro bloco de perguntas onde o Cooperativismo foi a chave da 

pesquisa buscou-se explorar o entendimento delas sobre o Cooperativismo; o que 

elas consideram importante no cooperativismo; qual o entendimento delas sobre os 

Princípios do Cooperativismo e se elas consideram que as cooperativas os praticam 

e de forma. 

 O segundo bloco de perguntas explora a compreensão delas sobre a 

Intercooperação; se as Cooperativas praticam esse sexto princípio; quem são os 

envolvidos e se considera a pratica da Intercooperação importante. 

 O terceiro bloco de perguntas explora os elementos da cultura presentes nas 

cooperativas, como os valores e a competição. Como esses valores são 

comunicados; a figura do presidente enquanto liderança, a atuação das mulheres 

nas cooperativas com sua importância e atuação; e como o Elicoop é visto como 

forma de inclusão das mulheres no ambiente cooperativista. 

 Sobre o primeiro bloco de perguntas as respostas nos possibilitam inferir que 

as mulheres possuem uma compreensão bastante acurada sobre o que é o 

cooperativismo, este modelo econômico e social de associativismo que busca o bem 

comum, não apenas dos cooperados, mas da comunidade em geral. Conforme 

relato no grupo focal, "Cooperativismo eu acho que traz bastante família. Desde 
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começando lá de casa, que e a família, vindo para a comunidade e indo para a 

cooperativa" (Transcrição p. 11). 

 Os valores e princípios de ajuda mútua e democrática são também 

considerados por elas como importantes no cooperativismo. "Então, eu acho que o 

cooperativismo, hoje, a gente não pode ver o que a pessoa tem, mas sim o que a 

pessoa é. É uma pessoa de caráter, que esteja trabalhando com o grupo", relato do 

grupo focal (Transcrição p. 6). E ainda, "É ver o que esta em volta da gente e fazer 

algo pelo próximo" (Transcrição p. 7). 

 Ainda, para as participantes da pesquisa, há o entendimento de que os 

princípios do cooperativismo são guias por onde as cooperativas praticam os seus 

valores. Os princípios e valores são pautados no ser humano e na valorização das 

pessoas, eles foram estruturados e são aplicados com essa finalidade. "... a gente 

preza bastante a formação do ser humano" (Transcrição p. 6), "Então, são todos 

iguais" (Transcrição p. 6).  

 Neste bloco de questões, onde se explora sobre o cooperativismo, as 

respostas também indicaram que as mulheres, além de conhecem sobre o que é o 

cooperativismo, seus princípios e valores, elas indicaram que as cooperativas 

também os praticam. Seja de forma integral ou parcial.  

 Porém, ao perguntar sobre quais são os princípios do cooperativismo, pode-

se notar que são considerados alguns elementos que estão colocados de forma 

implícita na cultura das cooperativas, como a fidelidade a cooperativa, gerar lucro, 

neutralidade política e religiosa e expandir os negócios da cooperativa. Isso sugere 

que não apenas os princípios são disseminados como também os valores e 

princípios da comunidade em que a cooperativa está inserida, bem como aquilo que 

é disseminado no dia a dia entre os atores; cooperados, funcionários das 

cooperativas e dirigentes. Pode-se considerar que estes são elementos da cultura 

que também permeiam a cooperativista.  

 Neste sentido, a inferência dos dados também nos diz que as cooperativas 

são eficientes em disseminar seus princípios e valores por meio de divulgação 

impressa, reuniões e conversas informais. Assim como a aplicação prática na 

vivência diária do que é ser um ator cooperativista. 

 Nos segundo bloco de perguntas o objetivo era buscar o entendimento das 

mulheres sobre a Intercooperação. Os dados demonstram que a grande maioria 

entende que intercooperação é um princípio do cooperativismo que procura 
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aumentar a força do movimento cooperativista por meio da ajuda mutua em busca 

de melhorar as condições dos cooperados. Em outro ponto de vista e complementar 

ao anterior, a Intercooperação é vista como uma oportunidade em que as 

cooperativas podem se unir para trocar informações e fortalecer o sistema 

cooperativista.  

 No grupo focal, ao indagar sobre a Intercooperação, é perceptível a falta de 

clareza sobre o entendimento do conceito e aplicação deste princípio. Algumas 

participantes relataram que a Intercooperação pode ocorrer dentro de casa, com o 

vizinho e comunidade, conforme relato do grupo focal "A intercooperação não é só 

reunir cooperativas. Meu marido tem 7, 8 vizinhos que ele comprava uma carreta 

junto. Daí, eles compraram 2, 3 amigos, vizinhos, ali, compraram um "esparramador" 

de ureia, eu acho que isso é intercooperação" (Transcrição p.16). Outras entendem 

e vivenciam a Intercooperação enquanto estratégia do sistema cooperativista para 

promover o desenvolvimento e criar oportunidades de negocio mais atrativas e 

condizentes com a necessidade do cooperado. "É unir pra crescer", completa uma 

fala do grupo focal (Transcrição p. 16). "Somar forças" (Transcrição p. 17). 

 No grupo focal houve discussão com relação a diferença conceitual entre 

cooperativas que promovem a Intercooperação e aquelas que são centrais. 

Enquanto uma reúne varias cooperativas e constituem outra empresa, uma central; 

a outra promove a união de cooperados e de cooperativas para alavancar uma 

determinada atividade que será promissora para os cooperados e para a 

cooperativa. Por exemplo, aquele produtor que tem mais conhecimento a respeito da 

produção de caprinos terá um espaço reservado a ele para que possa investir e ter 

apoio técnico para alavancar seu negocio. E, ao mesmo, tempo, ele contribui com 

outras atividades na cooperativa, como por exemplo na produção de leite e grão. 

Uma das participantes considerou pertinente colocar em pauta essa diferença, 

porque na pratica ela existe. O seguinte relato é extenso porem necessário para 

firmar o presente estudo: 

 

F1: Deixa eu ver se eu entendo, assim. Não é que surgiu uma nova 
cooperativa que vocês se associaram. 
F: Não. 
F1: Vocês são parte, criou-se uma indústria, umas empresas, que cada 
cooperativa tem a sua participação. 
F: Tem a sua participação em porcentagens. A porcentagem de leite, (…) 
tem mais porcentagem. São 54%, é só (…), de leite. Daí, (…) é menos e 
(…) é um pouco menor. 
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F1: Porque, daí, foi criada, surgiu uma empresa, uma indústria, no caso, 
que as cooperativas participam. 
F: Na verdade, as cooperativas já estavam com uma marca, entendeu? Que 
era conhecida no Brasil inteiro. 
F: É a mesma coisa da (…). A (…) também. A cooperativa entrega pra (…), 
e eu acho que tem mais 2 ou 3 cooperativas, que eu não lembro, agora, 
qual é. 
F1: Mas a (…) é uma central. 
F: É. 
F1: Mas, ali, não é uma central. 
F: Não. Tínhamos a central, que foi vendida. 
F1: Então, ali, há intercooperação. 
F: Isso. (Transcrição Grupo focal, p. 18) 

 

 

 No relato acima, pode-se perceber nitidamente a falta de clareza e 

entendimento do conceito de Intercooperação ou daquilo que ele é capaz de 

promover.  

 Outro importante resultado que os dados trouxeram foi a desconfiança que as 

mulheres demonstram ter com relação a Intercooperação. Com medo de perder a 

cooperativa ou de serem diminuídos perante a empresa que a cooperativa se tornou. 

Medo de não serem mais importantes e de deixarem de pertencer a um grupo, a 

uma comunidade. 

 Está presente também a ideia de que a Intercooperação pode levar a 

liquidação de uma cooperativa pela aquisição por outra. E que este tipo de negocio 

levaria maior competição.  

 

É a cooperação entre cooperativas. Porque, assim, tem uma disputa, que a 
gente vê cooperativa matando a outra. Uma paga 50 centavos a mais, a 
outra venda um produto mais, tem lugares que chegam a dizer, "O meu 
preço é tanto a menos que". E isso devia ser só com as empresas privadas, 
mas também nas cooperativas acontece. Então, ela está matando a outra, 
porque está lá, queimando a margem de uma e queimando a margem do 
outro. (Transcrição, p. 16) 

 

 E ainda: 

 

"Ficam com uma certa insegurança" (Transcrição p. 17). 

 

 Tal medo é "de acontecer como aconteceu lá. Vai começando de vagar, de 

vagar, daqui a pouco, não tem mais. É esse medo. Então, pra eles entenderem o 

que é Intercooperação, não é fácil" (Transcrição p. 17). 
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 É importante destacar que no questionário, ao se levantar a importância da 

Intercooperação, aproximadamente um terço das respostas demonstram que, por 

meio a da Intercooperação, a competição entre cooperativas pode ser menor. 

Enquanto que a grande maioria acredita que a Intercooperação tem o objetivo de 

ampliar e promover o desenvolvimento da cooperativa. 

 A inferência dos dados revela que as lideranças femininas entendem que as 

responsáveis pela Intercooperação são as próprias cooperativas; seguido pelos 

presidentes e diretores e por ultimo os cooperados. Quando, na realidade, o 

principal objetivo do sexto princípio é atender as necessidades dos cooperados por 

meio da cooperativa e com direcionamento dado pelos presidentes e diretoria. 

 Ainda, com relação a Intercooperação, existe a preocupação da cooperativa 

se preocupar mais com as exigências do mercado do que com as necessidades dos 

cooperados, conforme relato: 

 

E as cooperativas, ou a intercooperação, acontecer com o objetivo de 
esmagar, como acontecer quando os princípios cooperativistas forem 
deixados de lado. Porque, daí, a preocupação já não é mais com o 
cooperado, juntar o cooperado pra se tornar forte. É dominar mercado. Aí, 
então, às vezes, nesse meio termo aí, o cooperado acaba sendo só um 
prestador de serviço com o preço esmagado aí, e que está crescendo o 
volume, expandindo e esmagando empresas outras que estão concorrendo. 
Então, daí, vira um concorrência pra abocanhar mercado. Daí, pede o 
sentido de ser cooperativa. Então, acho que isso, se os princípios forem 
levados a sério, forem mantidos e trabalhados, diminui esse risco. Porque, 
lógico, quanto maior, mais quer. Mas é pra crescer junto, pra fortalecer a 
ponta. Não pra abocanhar mercado. (Transcrição p. 21). 

 

 O terceiro bloco de perguntas engloba a Cultura e a Liderança Feminina. Ao 

serem requisitadas sobre a cultura presente em suas cooperativas, praticante todas 

destacaram os valores de ajuda mutua, transparência, igualdade e democracia, que 

são os valores do cooperativismo. E estes valores são percebidos por meio de 

ações diárias promovidas pelas cooperativas, ações que promovem o 

relacionamento entre os cooperados e os demais atores como os funcionários, 

diretores e presidentes. Tais ações também ocorrem por meio de treinamentos e 

informativos que aproximam as pessoas do campo ao conhecimento. 

 A aproximação das diretorias e da presidência com os cooperados é 

fundamental para a manutenção desses valores. As lideranças femininas percebem 

a preocupação das lideranças das cooperativas em desenvolver e incrementar o 

desempenho não apenas das cooperativas, mas dos próprios cooperados. 
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 Neste contexto o papel das mulheres nas cooperativas vem sendo 

incentivado por meio de treinamentos e programas que desenvolvam o 

conhecimento e auxiliem na tomada de decisão. As lideranças femininas acreditam 

que esta presença é marcante para o desenvolvimento sustentável das propriedades 

e das cooperativas. Elas entendem ainda que as mulheres são eixos 

disseminadores do conhecimento e capazes de promover mudanças. A inclusão das 

mulheres nas cooperativas vem ocorrendo na forma de treinamentos, eventos e 

reuniões. 

 Tais elementos podem ser observados nas falas do Grupo Focal, descritas na 

sequencia: 

 

"Elas se sente pertencentes aquele ambiente". (Transcrição p. 20) 

"Essas gerações anteriores foram muito limitadas, e a gente não quer isso pra 

gente" (Transcrição p. 27). 

"... não adianta ir para o lado masculino que não é o nosso lado" (Transcrição 

p. 27). 

"A partir dos grupos começou o crescimento, o desenvolvimento" (Transcrição 

p. 28) 

"A cooperativa é um canal de oportunidade" (Transcrição p. 28) 

 

 Quando as mulheres passam a ser valorizadas, o sentimento de autoestima e 

pertencimento se fortalecem, impulsionando-as em direção ao conhecimento. 

 A aquisição do conhecimento é reconhecido por meio da contribuição que 

elas passam a ofertar em suas propriedades. "Que bacana. Você aprendendo a 

mexer com essas coisas, ficar mais tempo na propriedade, e você pode resolver" 

(Transcrição p. 28). 

 Os cursos são uma forma de aprendizado que as capacita na administração 

da empresa rural. É importante que os cursos sejam direcionados sobre o 

aprendizado em administração e mecanismo de informatização. "(...) fazia cursinho 

de compota e panificação. A gente ainda faz. Isso é importante. É um dom feminino. 

Mas não é só isso. Tem que desenvolver mais que isso" (Transcrição p. 09). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

 Para concluir este trabalho de pesquisa, pretendo voltar ao problema proposto 

e, com o auxilio da análise dos dados obtidos, responder ao objetivo geral bem 

como aos específicos deste trabalho. 

 Como mulheres que participam do movimento da liderança feminina 

entendem o princípio da Intercooperação e a relação deste com os elementos 

culturais que caracterizam o ambiente de Cooperativas Agroindustriais no estado do 

Paraná? 

 Os dados demonstraram que existe a interpretação sobre a Intercooperação 

com foco em dois aspectos, o aspecto filosófico e o aspecto econômico. Sob o ponto 

de vista filosófico, existe toda uma leitura de interpretação e vivência do 

cooperativismo enquanto doutrina, onde seus princípios são norteadores das ações 

e atitudes. Na visão das mulheres líderes, a Intercooperação é entendida de forma 

multidimensional e interpessoal. Multidimensional porque este princípio percorre as 

diversas esferas do convívio cooperativista, seja no ambiente da empresa 

cooperativa, na propriedade e na comunidade em geral. E interpessoal à medida 

que integra as pessoas trazendo-as para o ambiente criado pela doutrina onde a 

ajuda mútua impera, ou seja, o valor está no ser humano e em suas relações.   

 Em outro aspecto, o econômico, as lideranças femininas percebem a 

importância da Intercooperação como oportunidade para fortalecer e desenvolver o 

sistema cooperativista. Há o entendimento de que a união de algumas cooperativas 

gera uma cooperativa central; e que a união das cooperativas com grupos de 

cooperados, em busca de fomentar um determinado negócio da cooperativa, 

também é uma forma de Intercooperação. Neste sentido, pode-se destacar que o 

Intercooperação em seu aspecto econômico também é multidimensional, pois ela 

abrange a inter-relação entre as diversas cooperativas, em seus diversos ramos de 

atividade, e entre os próprios cooperados. 

 Os entendimentos sobre a Intercooperação, demonstrados pelos dados, 

podem ter uma conotação macro ou micro, primeiro assumindo uma visão ampla e 

global da qual o cooperativismo participa enquanto agente econômico importante; 

seguindo para uma visão romântica, do ponto de vista conceitual, quando enfatiza a 

filosofia da inclusão social e da coletividade. 



93 
 

 O que se pretende demonstrar é a importância e interdependência que tanto a 

visão filosófica quanto a econômica possuem para a perenidade do sistema. Desse 

modo, o papel da cultura é de vital importância, uma vez que a cultura conservadora 

e democrática do cooperativismo lhe confere confiabilidade e riscos de menor 

impacto. A cultura do cooperativismo proporciona um estilo de vida e também um 

meio de subsistência, onde a doutrina se faz presente com seus valores e princípios 

que determinam como será conduzida e administrada a economia e o mercado das 

empresas cooperativistas.   

 Neste ponto, é importante destacar a insegurança advinda do receio que as 

lideranças femininas relatam possuir em perder a identidade cooperativista e o 

sentimento de pertencimento a um grupo onde, não apenas se identificam, mas 

também trabalharam para sua construção, consolidação e ainda lutam por sua 

sustentabilidade e manutenção da sucessão. 

 A sucessão não é foco deste estudo, contudo, os dados apontaram que esta 

é uma preocupação presente nas famílias dos cooperados, pois o campo, mesmo 

nos dias atuais, promove uma imagem de sofrimento sem retorno.  

O relato do grupo focal deixa evidente a situação da sucessão  

 Como dito anteriormente a sucessão não é objeto deste estudo, contudo este 

tema converge com a importancia da inclusão da mulher no ambiente cooperativista 

uma vez que a sucessão, muitas vezes, ocorre não apenas pelos filhos, mas pelas 

próprias mulheres enquanto esposas herdeiras. 

 Assim, os estudos deste trabalho apontam para a importância da inclusão das 

mulheres não apenas nas tarefas básicas e cotidianas da propriedade, mas também 

no conhecimento em administração, economia e finanças. 

 A reunião e interação entre as lideranças femininas, promovida por meio dos 

encontros como o Elicoop e os Núcleos Femininos Locais, almejam um beneficio de 

grandes proporções para a sustentabilidade do sistema cooperativista. Pois estão 

promovendo o conhecimento e disseminando os princípios e valores cooperativistas 

para a comunidade que a herdou e para a sociedade em geral que, algumas vezes, 

desconhece o cooperativismo enquanto sistema econômico e social coletivo. 

 O Grupo focal reforça: 

 

"... eles (os netos) vêm daquela coisa que onde for melhor pra mim eu vou. 
Então, nós temos situação, assim, que o homem tem aquela visão que a 
cooperativa tem que ser boa pra ele, pra comprar bem o insumo e pra 
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vender bem o grão. Isso que é a vantagem pra ele. E a mulher, ela já tem 
um sentimento de pertencer, de ir lá, ter convivência, trocar ideias, fazer 
cursos junto, conhecer mais gente, falar sobre os filhos, falar sobre os 
problemas dela. Então, por isso que a gente também foi buscar as mulheres 
pra isso." (Transcrição, p. 7) 

 

 As mulheres percebem a importância de seu modo de agir e pensar, 

característicos do gênero feminino, como elo de complementaridade e união na 

família e na propriedade. Os dados da pesquisa são reforçados quando, no Grupo 

Focal, há a descrição de que o homem tem o foco no ganho financeiro da 

propriedade e quando a "safra vai mal", (expressão usual), ele reclama e culpa a 

cooperativa. Esta atitude reforça que os filhos se afastem e a mulher entra para 

resgatar o elo na família e agregar o valor dos princípios do cooperativismo, 

conforme exposto: 

 

"... como que o menino vai ficar aí, no sítio, ou ficar cuidando da fazenda, se 
só o pai reclama que quebra, que estraga, que não sei o que? E a mulher 
fala, "não amanha já vai chover. Olha já está no tempo tal, vai melhorar". 
Ela tem sempre essa visão, essa esperança" (Transcrição, p. 9) 

 Os relatos transcritos do Grupo Focal demonstram que as mulheres possuem 

a abertura e flexibilidade necessários a manutenção do sistema, uma vez que suas 

falas estão permeadas pelos princípios e valores do cooperativismo. 

 Empoderar estas mulheres tende a ser o foco dos trabalhos realizados para a 

inclusão e envolvimento nas questões da propriedade e da cooperativa. O seguinte 

relato evidencia a importância do envolvimento da mulher na propriedade: 

 

"Porque, lá em casa, o marido falava que a culpa era da cooperativa, 
porque estava cobrando muito juro (...) Que ele não devia tudo aquilo, que 
deviam estar roubando dele. Mas, na verdade, ele estava iludindo e 
tentando enganar. E a mulher chegava e começava, "Não, mas veja, olha 
aqui, você que fez isso, lembra? Aquela safra, lá, você entregou fora". E 
assim foi, e elas começaram a dizer, "Então, vamos fazer assim que dá. 
Vamos renegociar isso aqui, tanto por ano". (Transcrição, p. 8) 

 

 Uma vez impregnadas dos princípios e valores do cooperativismo, como já o 

são, as lideranças femininas possuem o potencial de agregação de valor, de 

disseminação e sustentabilidade do sistema cooperativista.  

 Vale apontar que, no Brasil, as cooperativas agroindustriais são as pioneiras 

no sistema, seguido pelas cooperativas de crédito. O presente trabalho está voltado 

ao estudo das relações de Intercooperação entre as cooperativas Agroindustriais e 

seus cooperados. As relações de Intercooperação entre cooperativas de outros 
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setores como as de consumo, trabalho, turismo, educacional, credito, etc. não são 

objeto deste estudo, embora de grande importância para que o principio da 

Intercooperação passe a operar de forma efetiva. 

 O movimento de lideranças femininas em cooperativas agroindustriais vem 

sendo desenvolvido pelas cooperativas localmente e pelo sistema Sescoop-PR com 

o objetivo de integrar essas lideranças femininas e trocar conhecimentos. Como já 

referido anteriormente, empoderar essas mulheres dando-lhes conhecimento e 

compartilhando experiências torna o sistema cooperativista fortalecido e perene: 

 

"... nós chegamos na casa, a primeira coisa, quando a gente chegava na 
pequena propriedade, no carro da cooperativa, nós chegávamos no carro 
da cooperativa, o marido já saía. E, aí, a veterinária mulher, "Não, hoje não 
é com você, não. É com ela"." (Transcrição, p. 3) 

 

 Houve época em que a mulher era totalmente excluída das decisões 

importantes da propriedade e não participava das ações das cooperativas. O 

incentivo das cooperativas em promover ações, encontros, cursos e palestras foi 

envolvendo e trazendo essas cabeças pensantes para o sistema, enriquecendo e 

intensificando os resultados das propriedades. Observa-se esta contratação no 

seguinte relato: 

 

"... o homem ia na cooperativa, a mulher ficava dentro do carro, fazendo 
sauna lá embaixo, no sol, porque a cooperativa era do homem. E a gente 
ouve depoimentos delas que, hoje, elas entram, tomam café e conversam 
com as pessoas, porque elas se sentem parte. Mas, antes, a cooperativa 
era do marido. Ele negociava mal, não conseguia pagar as contas". 
(Transcrição, p. 8) 

 

 Os objetivos da pesquisa foram sendo alcançados a medida que a análise 

dos dados acerca do problema proposto foram sendo revelados. 

 A complementaridade dos temas é evidenciada quando se declara que a 

cultura que permeia as ações das lideranças femininas se funde com a sua 

compreensão sobre a Intercooperação, que por sua vez é revelado enquanto 

princípio e estratégia.  

 A Intercooperação em sua descrição enquanto princípio é clara e objetiva, 

contudo sua prática é permeada de dúvidas e receios advindos da falta de 

conhecimento e de esclarecimento de seu exercício como filosofia e como estratégia 

de mercado. Como filosofia, sua compreensão é objetiva e aplicável, mas na 
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condição de estratégia de mercado sua ação é difusa e dispersa. O relato a seguir 

demonstra: 

 

"...eu penso que tem que acontecer. E as cooperativas, ou da 
intercooperação, acontecer com o objetivo de esmagar, quando acontecer 
quando os princípios cooperativistas forem deixados de lado. Porque, daí, a 
preocupação já não é mais com o cooperado, juntar o cooperado pra se 
tornar forte. É dominar mercado. Aí, então, às vezes, nesse meio termo aí, o 
cooperado acaba sendo só um prestador de serviço com o preço esmagado 
aí, e que está crescendo o volume, expandindo e esmagando empresas 
outras que estão concorrendo. Então, daí, vira um concorrência pra 
abocanhar mercado. Daí, perde o sentido de ser cooperativa. Então, acho 
que isso, se os princípios forem levados a sério, forem mantidos e 
trabalhados, diminui esse risco. Porque, lógico, quanto maior, mais quer. 
Mas é pra crescer junto, pra fortalecer a ponta. Não pra abocanhar 
mercado". (Transcrição, p. 20-21) 

 

 Por outro prisma, o dialogo seguinte reforça a ideia de retorno aos princípios 

sob a perspectiva filosófica: 

 

"F: Mas, se você fortalece a cooperativa, se a cooperativa está fortalecida, o 
produtor também vai estar fortalecido. 
F: Exatamente. 
F: Porque há dependência entre o produtor e a cooperativa. Tem que haver 
aquela dependência, tem que haver o símbolo do infinito, lá." (Transcrição, 
p. 21) 

    

 Desta forma, mais uma vez, se apresenta o conceito amplo da 

Intercooperação, oscilando entre a manutenção do princípio cooperativista sem 

perder a essência na busca da sustentabilidade econômica. "As cooperativas são 

organizações que conciliam benefícios sociais e eficiência econômica por meio do 

trabalho associado e ajuda mútua" (Bialoskorski, 2012, p. 130). 

 A palavra chave que melhor representa a Intercooperação é a parceria. Por 

meio da parceria as cooperativas podem obter melhores resultados econômicos e 

otimizar a distribuição de renda não apenas entre os cooperados mas na 

comunidade onde estão inseridos. Estas parcerias ocorreriam entre as cooperativas, 

entre os cooperados e empresas mercantilistas. Para Barroso (2010) e Bialoskorski 

Neto (2012) este seria um novo passo na evolução da Intercooperação no Brasil.  

 Um entrave a tais parcerias é a cultura que molda as instituições 

cooperativistas e as sociedades latino-americanas. Embora os cooperados estejam 

impregnados pelos princípios e valores ainda existe desconfiança no outro, gerando 

altos custos de governança e limitando o desenvolvimento. "... o desenvolvimento 
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depende dos controles burocráticos e de uma rígida hierarquia, e assim a arquitetura 

organizacional reflete também esse ambiente de inflexibilidade" (Bialoskorski, 2012, 

p. 135).  

 Por meio dos resultados da pesquisa, esta é uma preocupação das lideranças 

femininas quando demonstram receio na perda do controle e na exclusão da 

comunidade, perdendo o sentimento de pertencimento. "... os membros não 

entendem de modo transparente os benefícios da Intercooperação" (Bialoskorski, 

2012, p. 140).  

 Outro aspecto que pode ser considerado um entrave é a delegação de poder 

por parte dos gestores e dirigentes das cooperativas que, devido a longa e árdua 

caminhada até o ápice do poder, podem criar dificuldades as parcerias. "Neste 

ambiente, dificilmente um dirigente é receptivo ao compartilhamento de poder ou a 

perda do poder de decisão apenas por argumentação estratégica ou por idealismo" 

(Bialoskorski, 2012, p. 139) 

 Esta peculiaridade na administração das cooperativas não é entendida como 

sendo uma dificuldade pelos dados obtidos nesta pesquisa. Uma vez que as 

lideranças femininas em resposta ao questionário sobre como são vistos os 

presidentes e diretores das cooperativas, demonstraram que os mesmo são 

responsáveis por disseminar os princípios e valores do cooperativismo e 

preocupados com o desempenho dos cooperados. 

  O conceito de parceria traz consigo o pressuposto de substituição da 

concorrência pela cooperação. "Trata, também, da emergência, no final do século 

XX, de vários tipos de cooperação entre empresas, inclusive por meio de alianças 

estratégicas de negócios que utilizam a cooperação como importante base de 

sustentação" (Bialoskorski, 2012, prefácio).  

Estudos realizados por Bialoskorski (2012) demonstram que o ganho 

econômico, ou seja o resultado, juntamente com a aquisição de confiança, seja por 

meio de contratos formais ou informais, podem alavancar a Intercooperação a 

medida que evolui sem perder os princípios do cooperativismo, sem comprometer o 

estabelecimento do poder dos dirigentes, da estrutura organizacional e da evasão de 

cooperados. 
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5.1 Contribuições para o Cooperativismo 

 
 O presente trabalho buscou examinar a Intercooperação sob a perspectiva de 

análise dos seguintes agentes: a Cooperativa, os grupos de lideranças femininas e 

os cooperados. Para cada agente, o estudo traz contribuições que podem 

incrementar o conhecimento econômico e social, além de implementar ações sob 

nova perspectiva no ambiente cooperativista. A seguir, irei destacar as implicações, 

contribuições e possíveis aplicações no campo do Cooperativismo pertinente a cada 

agente descrito acima com base nos apontamentos obtidos por meio dos dados 

coletados. 

 Cooperativa. A Cooperativa, na qualidade de Organização, pode pensar em 

retomar a doutrina cooperativista como instrumento de inclusão social e de gênero, 

utilizando este sistema na condição de potencial agente transformador de uma 

cultura com traços patriarcais para uma cultura sem distinção de gênero e que 

prioriza a equidade e a coletividade.  

 Esta ação poderia possibilitar o desenvolvimento de meios que disseminem 

e/ou fortaleçam o conhecimento sobre os princípios do cooperativismo para a 

comunidade. Isto ampliaria a valorização do modelo econômico-social cooperativista 

e possível surgimento de novos elementos culturais incorporados no cotidiano e 

rotinas da comunidade. 

 Esclarecer, evidenciar e comunicar, entre os cooperados e a comunidade, 

que a Intercooperação, como princípio cooperativista, pode ser uma ação de 

fortalecimento do cooperativismo é necessário para a manutenção do sistema, 

principalmente sob a ótica econômica, e para a perenidade da doutrina. É importante 

utilizar a Intercooperação como prática para criar parcerias comerciais com os 

cooperados e demais stakeholders. 

 O sistema cooperativista pode ser encarado como agente transformador da 

sociedade e da comunidade em busca do bem comum e da sustentabilidade 

econômica de forma macro, em que a sociedade estaria preocupada com a saúde 

econômica e financeira a que pertence. Uma vez que, assim como de sua origem, o 

cooperativismo, historicamente, vem sendo utilizado como o caminho do meio entre 

os conflitos de capital e humano. Redundantemente, esta doutrina vem sendo ao 

longo dos anos uma alternativa aos sistemas econômicos vigentes e aos conflitos 

sociais e ideológicos, levando muitas pessoas a sair da pobreza e ascender social e 
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culturalmente, uma vez que a doutrina, na acepção da palavra, leva o indivíduo a 

uma nova forma de viver, criando valores e princípios que priorizam a coletividade.  

 Pensar coletivamente é pensar de forma a englobar todas as pessoas a um 

objetivo comum onde todos ganham; enquanto a individualidade pressupõe que 

onde um ganha, o outro perde. Esta perda é sob a perspectiva antropológica social, 

onde o ser humano estaria sendo excluído da autoria da construção de sua história 

e na condição de agente transformador da mesma.  

 O ser humano que convive em sociedade e que pensa coletivamente é um 

ser político. A política pressupõe a convivência em meio a conflitos sem perder a 

estabilidade social.  O cooperativismo, com sua construção e evolução histórica, se 

fortaleceu e tornou-se um importante agente político. A organização da doutrina com 

os valores e princípios desse sistema foi vital para sua manutenção e 

sustentabilidade. Na condição de agente político, as cooperativistas exercem 

influência sobre as ações dos governos, pois representam os interesses e 

necessidade de uma comunidade. 

 Lideranças femininas. Ao longo dos anos, com o advento da valorização das 

mulheres e dos movimentos feministas, as mulheres foram recebendo incentivo e 

percebendo sua importância no núcleo social e na atividade econômica familiar. O 

que antes era apenas tarefa atribuída aos homens agora poderia ser executada por 

elas também. 

 Ao se estudar a questão da distinção de gênero no século XXI percebe-se, e 

os relatos do Grupo Focal evidenciam, que este é um assunto ainda em debate e 

encontra resistência especialmente no meio rural e em comunidades culturalmente 

tradicionais, que pautam suas crenças em fundamentos advindos da herança 

cultural de seus ascendentes.  

 Contudo, a partir do momento que as mulheres receberam amparo legal e 

foram sendo educadas e instruídas a assumirem as heranças, houve a oportunidade 

de mostrar sua capacidade de superar obstáculos e defender seus interesses.  

 Neste contexto, as cooperativas surgem como um importante canal de 

inclusão da mulher no meio empresarial e na sociedade. Porem, as dados da 

pesquisa indicam a necessidade de ampliar o grau de consciência das mulheres 

sobre sua condição de agentes no sistema robusto e complexo que é o 

cooperativismo, possibilitando que se invistam como protagonista. É desafio para as 
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Cooperativas ampliar a participação das mulheres na qualidade de cooperadas e 

como participantes ativas do sistema.   

 Com relação ao objeto desta pesquisa, a Intercooperação, o sentimento que 

paira sobre o grupo das lideranças femininas é a falta de clareza, por uma parcela 

das pesquisadas, e de entendimento sobre este principio enquanto estratégia, 

trazendo um sentimento de incerteza quanto a importância e efetividade deste 

princípio. Este aspecto é importante uma vez que as mulheres são disseminadoras e 

perpetuadoras de conhecimento nas famílias e comunidade. 

 Por esse motivo é tão importante que se crie e desenvolva conhecimento 

sobre a economia, finanças, administração, mercado dentro das cooperativas para 

todos os envolvidos, homens, mulheres e filhos. 

 Os dados da pesquisa também revelaram outro importante aspecto, a 

sucessão. As cooperativas precisam se atentar, e algumas mais antigas e solidas já 

o fazem, para construir um plano sólido de sucessão no qual as mulheres sejam 

envolvidas na qualidade de agentes transformadoras e disseminadoras da cultura e 

do conhecimento sistematizado sobre o negocio da propriedade.  

 Cooperado. O sistema agroindustrial cooperativista do Paraná é na maioria 

formado por pequenos agricultores. Esta é uma característica do referido Estado que 

conta com cooperativas de grande porte que reúnem milhares de pequenas 

propriedades. Estas pequenas propriedades compõem o alicerce da economia dos 

municípios e das regiões onde estão estabelecidas. 

 Contudo, observa-se a necessidade em desenvolver nos cooperados o 

conhecimento sobre estratégias empresarias que lhes tragam confiança para 

empreender em novos negócios a partir da experiência e suporte advindos do 

sistema cooperativista. 

 Tendo a visão estratégica desenvolvida torna-se produtivo introduzir o 

conceito de Intercooperação e disseminar este principio enquanto filosofia e 

estratégia entre os cooperados. Desenvolver a Intercooperação em seu aspecto 

econômico, instruindo os cooperados para que possam participar e obter retorno 

com esta estratégia econômica. 

 O desenvolvimento do conceito dos princípios e valores do sistema 

cooperativista entre os cooperados e a sociedade, conceitos de ajuda mutua e 

valorização da pessoa humana, pode trazer benefícios para a economia local e 

desenvolver uma economia com benefícios mútuos não mais alicerçados em uma 
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sociedade que visa apenas o capital e o beneficio individual, mas sim em beneficio 

da coletividade. 

 Ao se pensar a economia de nosso país no presente momento, e 

considerando economias de outros países como a Espanha e França, pode-se 

pontuar que a união de pessoas e empresas trabalhando em detrimento da 

coletividade social se mostra uma saída promissora para superação de crises 

econômicas e em beneficio de uma sociedade sustentável e promissora. Por sua 

vez na Alemanha, a economia social de mercado também utiliza os beneficio da 

cooperação e do capitalismo, em conjunto, para promover o desenvolvimento 

econômico e social com base na coletividade e nos princípios da solidariedade e 

subsidiariedade. 

 

5.2 Recomendações para trabalhos futuros 

 

O estudo, por meio das lideranças femininas, pretendeu relacionar a influência 

do gênero feminino na formação e disseminação da cultura da Intercooperação. O 

desafio para estudos complementares se apresenta em avaliar como as 

cooperativas vêm trabalhando para eliminar a distinção de gênero em seus 

ambientes e como a Intercooperação possui influência neste aspecto. Avaliar a 

interdependência dos aspectos culturais das cooperativas sob a Intercooperação e a 

inclusão do gênero feminino.   

Delinear a importância da simbiose entre os membros de uma cooperativa 

entendem-se os cooperados, funcionários e gestores. Sendo a cooperativa uma 

organização coletiva, a simbiose faz parte da cooperação para que ocorra o 

beneficio mutuo.  

 Considerando o exposto anteriormente, este estudo pode se estender e 

elencar elementos que contribuam para a manutenção da ideologia cooperativista, 

englobando seus princípios e sem deixar de considerar o sistema como forma de 

doutrina. Nesta perspectiva, pensar os elementos é pensar nos princípios do 

cooperativismo e em especial, neste estudo, a Intercooperação.  

Quando se fala em Intercooperação parece evidente que este princípio seja 

plenamente difundido entre os membros de uma cooperativa. Então, surgem mais 

questionamentos: Como o cooperado vê a Intercooperação? Como os gestores e 
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membros dos conselhos veem a Intercooperação? A Intercooperação pode ser 

considerada uma estratégia? Em que sentido?  

Cabem ainda algumas questões importantes para evidenciar a relevância da 

cultura dos membros das cooperativas na cultura da organização: Qual o 

envolvimento dos cooperados para que ocorra a Intercooperação?  A cultura dos 

membros das cooperativas pode ser um impedimento a Intercooperação? A cultura 

organizacional existente nas cooperativas é Intercooperativa?  

 Ainda, pode-se indagar e promover um estudo da relação dos jovens com o 

cooperativismo enquanto doutrina e sistema econômico. Verificar o pensamento dos 

jovens com relação ao valor da ajuda mútua e da inclusão social; revelar a 

importância da visão sistêmica do cooperativismo frente à situação econômica e 

social do Brasil atualmente e historicamente. Cabe questionar se os jovens estariam 

preparados para colocar em prática atitudes que visam o bem coletivo em uma 

sociedade cada vez mais individualista.  

Tais questionamentos servem para instigar leitores e pesquisadores a dar 

continuidade e complementar o presente estudo. Servindo de instrumento para 

suscitar e despertar o interesse pelo sistema cooperativista, seus princípios e 

valores, bem como pela importância que representa no desenvolvimento econômico 

e social como importante instrumento da coletividade e auxílio ao próximo.  
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ANEXO A - ROTEIRO PARA O GRUPO FOCAL 

 

GRUPO FOCAL – ROTEIRO DO MODERADOR 
 

O objetivo deste grupo focal é captar o entendimento das participantes sobre o 
cooperativismo, sobre a intercooperação e a inclusão e participação da mulher no 
ambiente cooperativista. 

O tempo estimado para a realização é de uma hora. Iniciando com perguntas de 
entrosamento incentivando a troca de experiências e ao final levantando as questões 
mais pertinentes ao tema. 

O grupo será de no máximo 12 pessoas que se prontifiquem voluntariamente. 
A dinâmica será filmada e terá o orientador da dissertação como observador. 
O moderador deverá explicar ao grupo as regras: 

a) Apenas uma pessoas de cada vez deve falar; 
b) Conversas paralelas devem ser evitadas; 
c)      Ninguém deve dominar a discussão; 
d) Todas tem o direito de falar o que pensam; 
e) O papel do moderador é de introduzir o tema e fazer perguntas para facilitar 

a discussão entre as participantes. 
 
A dinâmica seguirá a seguinte ordem: 
 
- cooperativismo: visão geral, importância para as entrevistadas, importância para 

a comunidade, importância econômica; 
 
- intercooperação: panorama geral dos princípios e seu conceito, explorar o 

entendimento das participantes sobre a intercooperação, verificar o conhecimento de 
modelos de intercooperação na região de suas cooperativas; verificar a importância 
da intercooperação na visão das participantes; 

 
- encontro feminino: abordar a importância da mulher no ambiente cooperativista; 

sua influencia e participação nas decisões estratégicas da propriedade; ações da 
cooperativa para inserção da mulher e a igualdade de gênero.  

 
Tabela 1 – Tópicos para o roteiro de pesquisa 

PERGUNTAS OBJETIVOS 

O que é cooperativismo? - revelar o conhecimento das 
participantes sobre o modelo 
cooperativista; 

Qual a importância da cooperativa? - identificar em que ponto a 
cooperativa possui maior importância 
para as participantes;  

O que é Intercooperação? - inferir sobre o conhecimento dos 
princípios cooperativistas em especial a 
Intercooperação; 

Qual a importância da 
Intercooperação? 

- demonstrar a compreensão das 
participantes sobre a importância da 
Intercooperação do ponto de vista 
estratégico e de crescimento mutuo; 

A cultura cooperativista é praticada? - buscar revelar a disseminação da 
cultura cooperativista; 

Qual a posição da mulher na 
cooperativa? 

- levantar a participação da mulher 
na cooperativa e o seu processo de 



109 
 

inclusão. 

Você considera importante o 
Encontro de Mulheres Elicoop? 

- revelar o pensamento sobre a 
inserção da mulher e as atividades 
realizadas pela cooperativa para 
igualdade de gênero. 

 

 

ANEXO B - QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 
QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 
 Este questionário é individual, não possui identificação e é sigiloso, 

destinando-se apenas a pesquisa acadêmica; 
 O questionário a seguir possui o objetivo de compreender a visão e entendimento da 

cooperada sobre o Cooperativismo e seus Princípios, bem como a atuação da mulher no 
ambiente Cooperativista. 
 Não existe neste questionário resposta certa ou errada, o objetivo é saber sua 

opinião para a pesquisa, por isso a importância da sinceridade. 
 Marque quantas alternativas considere necessárias para responder cada 

pergunta. 
 Sua participação e muito importante, obrigada por colaborar com a pesquisa que 

servirá para incrementar os estudos em cooperativismo. 
 

1) PERFIL BIOGRÁFICO 

 
Idade:__________________________________________________________________ 
 
Estado Civil:  
(   ) Casada                          (   ) Solteira                                   (   ) Viúva 
(   ) Divorciada                    (   ) Desquitada ou separada  
 
Escolaridade: 
(   ) Ensino Básico Incompleto 
(   ) Ensino Básico Completo 
(   ) Ensino Superior Incompleto  
(   ) Ensino Superior Completo 
 
Ocupação / Profissão:______________________________________________________ 
 
Tempo de cooperada:______________________________________________________ 
 
Função na cooperativa: _____________________________________________________ 
  
 

2) COOPERATIVISMO E PRINCÍPIOS 
 
 Marque quantas alternativas considere necessárias para responder cada 

pergunta. 
 

1) O que é cooperativismo no seu entendimento? 
a. (  ) cooperativismo é um grupo de pessoas onde cada um trabalha com o objetivo 

individual; 
b. (    ) cooperativismo é uma empresa que visa lucro para os associados; 
c. (  ) cooperativismo é uma associação de pessoas em busca de satisfazer suas 
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necessidades econômicas, sociais e culturais de forma mutua. 
 

2) O que você considera importante no cooperativismo? 
a. (   ) os valores e princípios de ajuda mutua e democrática; 
b. (   ) o ganho econômico; 
c. (   ) não considera que o cooperativismo seja importante. 

 
3) Qual seu entendimento sobre os Princípios do Cooperativismo? 
a. (   ) são regras estabelecidas pela diretoria e que devem ser cumpridas; 
b. (   ) são guias por onde as cooperativas praticam os seus valores; 
c. (   ) são ideias que não representam o cooperativismo.  

 
4) Você considera que as cooperativas praticam os Princípios do Cooperativismo? 
a. (   ) não, de nenhuma forma; 
b. (   ) sim, de forma parcial; 
c. (   ) sim, de forma integral; 

 
5) Das opções abaixo, marque aquelas que representam os Princípios do 

Cooperativismo? 
a. (   ) Adesão voluntária e livre;                 
b. (   ) Gestão democrática pelos membros; 
c. (   ) Participação econômica dos membros; 
d. (   ) Fidelidade a cooperativa; 
e. (   ) Gerar lucro; 
f. (   ) Autonomia e independência; 
g. (   ) Neutralidade política e religiosa; 
h. (   ) Educação, formação e informação; 
i. (   ) Intercooperação; 
j. (   ) Expandir os negócios da cooperativa; 
k. (   ) Interesse pela comunidade. 

 
6) De que forma você aprendeu sobre o cooperativismo e seus princípios? 
a. (   ) por atuar e vivenciar o cooperativismo; 
b. (   ) por interesse próprio em pesquisar sobre o cooperativismo e seus princípios; 
c. (   )  por meio da cooperativa (treinamentos, folhetos, informativos, revistas, 
reuniões). 

 
3) INTERCOOPERAÇÃO 

 
 Marque quantas alternativas considere necessárias para responder cada 

pergunta. 
 

7) O que é a Intercooperação? 
a. (   ) a intercooperação é uma ação que visa aumentar os rendimentos da 

cooperativa; 
b. (   ) a intercooperação busca promover o relacionamento entre as cooperativas 

focando na troca de informações e conhecimento para não haver competição; 
c. (   ) a intercooperação é um princípio do cooperativismo que procura aumentar a 

força do movimento cooperativista por meio da ajuda mutua em busca de melhorar as 
condições dos cooperados. 
 

8) As Cooperativas que você conhece praticam a Intercooperação? 
a. (   ) não, de nenhuma forma; 
b. (   ) sim, de forma parcial; 
c. (   ) sim, de forma integral; 
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9) Você considera a Intercooperação importante para: 
a. (   ) ampliar e promover o desenvolvimento da cooperativa; 
b. (   ) para evitar a competição entre as cooperativas; 
c. (   ) não considera a Intercooperação importante.   

 
10) Quem são os envolvidos na Intercooperação? 
a. (   ) os gerentes e a diretoria da cooperativa; 
b. (   ) os cooperados; 
c. (   ) outras cooperativas. 

 
4) CULTURA E LIDERANÇA FEMININA 

 
 Marque quantas alternativas considere necessárias para responder cada 

pergunta. 
 

11) Quais elementos estão presentes na cultura de sua cooperativa? 
a. (   ) os valores de ajuda mutua, transparência, igualdade e democracia; 
b. (   ) a competição entre as cooperativas por melhor desempenho; 
c. (   ) a disputa por cooperados. 

 
12) De que forma os valores cooperativistas são comunicados em sua cooperativa? 
a. (   ) por meio de ações percebidas no dia a dia com a cooperativa, como a relação 

entre funcionários, cooperados e diretoria; 
b. (   ) por meio das ações da diretoria em reuniões e conversas informais buscando o 

bem comum; 
c. (   ) por meio de treinamentos, reuniões, revistas ou folhetos informativos. 

 
13) Como você percebe a figura do presidente e da diretoria em sua cooperativa? 
a. (   ) como figuras de autoridade;  
b. (   ) como responsáveis por disseminar os princípios e valores do cooperativismo e 

preocupados com o desempenho dos cooperados; 
c. (   ) são eleitos para administrar a cooperativa.  

 
14) De que forma as mulheres são atuantes em sua cooperativa? 
a. (   ) participam de programas e treinamentos para ampliar seus conhecimentos e 

poder auxiliar na tomada de decisões na propriedade; 
b. (   ) participam de forma democrática nas decisões estratégicas da cooperativa; 
c. (   )  as mulheres não são incentivadas a participar da cooperativa. 

 
15) Por qual motivo você considera importante a participação da mulher em sua 

cooperativa? 
a. (   ) é importante para o desenvolvimento sustentável da propriedade e da criação e 

consolidação da cultura cooperativista; 
b. (   ) as mulheres são disseminadoras do conhecimento e possuem potencial para 

promover mudanças; 
c. (   ) as mulheres não deveriam se envolver em decisões estratégicas das 

cooperativas. 
 

16) De que forma você atua em sua cooperativa? 
a. (   ) participo de treinamentos e eventos; 
b. (   ) participo de reuniões e assembleias; 
c. (   ) não atuo na cooperativa. 
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17) O que você pensa sobre o Elicoop Feminino? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

ANEXO C - TRANSCRIÇÃO DO GRUPO FOCAL 

 

DATA: 14 de agosto de2015. 
 
PARTICIPANTES 
Vozes masculinas identificadas: M1 
Vozes femininas identificadas: F1 
Vozes femininas não identificadas: F 
Andréia 
 
TEMPO DE GRAVAÇÃO 
1 hora, 10 minutos e 19 segundos 
 
MODALIDADE DE TRANSCRIÇÃO 

Padrão 
 
LEGENDA 

(inint) [hh:mm:ss]  palavra ou trecho ininteligível. 
(palavra) [hh:mm:ss]   incerteza da palavra transcrita / ouvida. 
(palavra)  siglas ou nomes próprios. 
 
INÍCIO [00:00:00] 
 

F: (inint) [00:00:00] elas voltam com um espelhamento de um modelo diferente de 

mulher, com uma forma diferente. Então, eu acho que a cooperativa, quando incluiu aas 

mulheres, elas transformaram a casa, que é o principal de cada uma de nós. 

F: Mas elas têm muito medo no começo. 

F: Têm, elas têm muita insegurança. 

F: (inint) [00:00:18] pegamos uma mulher de cada município. E elas olham assim, "Mas 

o que eu tenho que fazer?". E, agora, não. Elas estão todas participando dum curso, já 

estão perdendo o medo. Mas, no começo, é complicado conseguir puxar elas pra mostrar 

que a cooperativa não é um bicho de 7 cabeças. 

F: Na realidade, elas ficavam tanto com medo de o que ia acontecer se elas (achavam 

que elas eram) [00:00:38], tipo assim, posso chegar em casa o meu marido não vai fazer 

comida, não vão lavar roupa, não vai (limpar a casa) [00:00:45], eu já falei pra ela, "Serviço 

só aumenta. Nem que você tenha que fazer todo dia", porque as desculpas maiores que 

elas usam pra não ir, às vezes, nos cursos, "Meu serviço (inint) [00:00:56]", então, eu estou 
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tentando também. Eu estou fazendo assim, passo uma linha onde eu moro, "Olha, dia 16, 

que é sábado, eu tenho um encontro com elas. Então, chego de noite, no outro dia já passo 

uma linha ali e levo", ou convite de (inint) [00:01:12] que lá, nós estamos em 25, na minha 

unidade. Cada uma tem que levar (uma) [00:01:17], nesse mês das mães. E a gente tem um 

presente pra essas pessoas que vão, como uma forma de carinho, pra que elas se sintam 

acolhidas, e sejam incluídas. Que é pra que essa inclusão seja feita também dentro da casa 

delas. 

F: E isso faz muita diferença. 

F: Faz muita diferença. 

Andréia: Porque, no nosso curso, nesse (dia de campo) [00:01:39] que a gente fez, com 

as mulheres de pequeno produtor, porque, assim, na (Castrolanda) tem um dia da mulher, 

mas só vai, porque a (Castrolanda) é uma cooperativa grande. Tem muito grande produtor e 

pequeno produtor, diferente do (inint) [00:01:52], que a gente visitou até esses tempos atrás, 

(inint) [00:00:55], que a gente foi com o (Jefferson) lá, visitar as cooperativas, a gente tem 

824 associados. E a cooperativa de vocês tem 8 mil (inint) [00:02:05]. Sim. Então, a nossa 

preocupação, o nosso (inint) [00:02:10] dia de campo, a visão do nosso presidente é assim, 

é tratar o diferente de maneira diferente. Não adianta você querer colocar a mulher do 

grande produtor com a do pequeno produtor numa coisa que elas vão se sentir (acuadas) 

[00:02:23]. E a gente viu, durante esses anos que teve o dia da mulher, que, cada vez, a 

mulher do pequeno produtor foi sumindo. Sumiu. Simplesmente, ficou as mulheres dos 

grandes produtores que iam lá só pra assistir palestra de autoajuda e que foi perdendo o 

foco. Então, assim, o que a gente tentou fazer? A gente pegou, igual ela falou, tratamos elas 

com carinho. A lançou o programa na circular, o mesmo texto, o mesmo texto que estava na 

circular do curso. A gente saiu com os técnicos no dia, (com veterinária) [00:02:53], a gente 

saiu com eles, a gente somos em 5 no nosso grupo, que eu sou coordenadora, eu saí o 

primeiro dia, as outras 2 saíram no outro dia, cada uma foi pra uma localidade. E nós 

saímos de lá com 4 inscritos na cooperativa via telefone. No primeiro dia, nós chegamos na 

casa, a primeira coisa, quando a gente chegava na pequena propriedade, (inint) [00:03:16] 

no carro da cooperativa, nós chegávamos no carro da cooperativa, o marido já saía. E, aí, a 

veterinária mulher, "Não, hoje não é com você, não. É com ela". Elas vinham tudo, assim, 

"Não, a gente veio entregar um convite especial", o que a gente fez? A gente tirou um xérox 

da circular, que nunca chega na mão delas, que é o informe da cooperativa, e levamos 

como forma de convite especial. E não foi, assim, a gente não, ("Não, vamos levar pra líder 

de lá") [00:03:40], não, a gente foi em todas as comunidades. 

F: (inint) [00:03:44]. 
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Andréia: Isso. A gente calculou, mais ou menos, assim, que nuns 4, 5 dias, a gente 

conseguiria. Nós fizemos com 4. No primeiro, nós tínhamos 30 vagas, a gente voltou com 24 

inscritas. A gente falou, "Não, vocês ligam na cooperativa e fazem a inscrição conosco", 

"Não, não, nós queremos fazer com você agora, porque, depois vai faltar". E o nosso medo 

foi, assim, aumentamos 5 vagas, porque tinham só 5 (inint) [00:04:06], aumentamos as 5 

vagas. No dia do curso, 1 dia antes, a (Rosélia), coordenadora falou, "(Andreia), tem 40. 

Posso levar mais 5?", falei, "(Rosélia), mas nós não temos camiseta", "Não, mas não tem 

como deixar fora". Eu falei, "Então, tá. Você é a coordenadora, você decide", falou, "Gente, 

eu não sei nada (inint) [00:04:25]", "Está bom, vem". No dia das 40, faltaram 2, só. Então, 

nós tivemos uma manhã teórica, os mesmos palestrantes foram os colaboradores (inint) 

[00:04:37], os veterinários, os colabores. E, à tarde, teve uma prática na fazenda. Gente, 

assim, a gente teve, em média, a gente usou até o (inint) [00:04:47], sabe? Pra fazer a 

avaliação? A gente teve uma média 9.8. Então, assim, no outro dia, a cooperativa chamou o 

nosso grupo, a gente foi chamado pra implantar o projeto dentro da cooperativa, sabe? 

Então, a gente viu, assim, a diferença de você lançar dentro duma circular que, na verdade, 

tem que chegar a todo mundo. 

F: (Tem o jornalzinho) [00:05:06]. (inint) [00:05:08] 

Andréia: É um jornalzinho, mas (inint) [00:05:09] semanal. 

F: É. 

Andréia: E de você chegar em mãos pra pessoa. 

F: É porque, geralmente, realmente, não chega pras mulheres. 

F: Não. (O marido pega e coloca num saco) [00:05:17] e deixa lá (inint) [00:05:20] pisar 

em cima. 

Andréia: E teve até umas que falaram assim, "Não, mas eu não posso, porque eu tenho 

criança". Daí, o marido olhou e falou assim, "Mas eu cuido", daí, ela, "Mas você nunca 

cuidou", "Não, mas se for pra você aprender, eu vou cuidar". Então, a gente viu, assim, que 

eles também têm vontade que elas participem, sabe? 

F: Mas, muitas vezes, é medo. Nesse caso, muitos maridos gostam que participem, mas 

tem maridos que, "Pra quê?". 

Andréia: Isso. Então, no nosso grupo, foi assim, muito, assim, elas falaram, assim, que 

participaram (inint) [00:05:47] auxílio e treinamento do produtor (inint) [00:05:49], que 

sempre tem vários cursos, toda semana tem (inint) [00:05:52] e tem o curso da cooperativa 

lá. E a (Maria) bem falou, ela foi, várias vão, mas nunca participaram, sempre escutando, 
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(homem está lá, misturado) [00:05:59]. Então, foi um curso só pra mulheres. Então, elas 

perguntaram, aprenderam, assim, foi muito joia, sabe? 

M1: Nesse contexto que você está falando, qual é a importância da cooperativa para o 

indivíduo? Para a pessoa? Não só a mulher, mas o homem. Mas, também, com vocês só 

(falaram muito) [00:06:23] da mulher, não é? Então, pode ser. Qual é o grande ganho que 

pertencer a uma cooperativa traz para o indivíduo? Vamos aqui. 

F: Traz bastante conhecimento, sabe? Bastante coisas boas. Na minha comunidade, o 

cooperativismo, ele é visto como uma integração. União. União de forças. Aonde podemos 

chegar, no final, no objetivo que esperávamos para o grupo. Então, na comunidade de 

maneira geral, mulheres, homens, jovens, ele é bem trabalhado pro cooperativismo no 

nosso município. E bem visto desta forma, para o bem estar de todos. Da família em si. Da 

família agregada ao centro da comunidade, ao todo. Então, é isso. Cooperativismo, união e 

força. 

F: Então, (inint) [00:07:30] a gente preza bastante a formação do ser humano. Porque 

nós temos 3 unidades e essa formação é feita entre jovens, mães e associados, que é 

separadamente, cada grupo. E, depois, é elegido 3 coordenações de cada unidade. Dessas 

3, então, somam 39 nove, que formam o comitê feminino. E é desse comitê feminino que, 

daí, são elegidas 4 coordenações. E vamos dizer, assim, se for a mulher, ela é o centro da 

família. Quando a mulher está bem, os filhos estão bem, o marido está bem, (inint) 

[00:08:06] o negócio vai bem, tudo vai bem. Se a mulher está mal, tudo influencia. 

F: Na cooperativa nossa, o que valoriza muito é o ser humano, (como ela disse) 

[00:08:19]. E, lá, não importa se o cooperado x tem 5 alqueires de terra, ou o cooperado y 

tem 100 alqueires. Ele, na assembleia, tem 1 voto cada cooperado. Então, são todos iguais. 

Todo ano, no final do ano, tem o prêmio fidelidade, não importa se ele é pequeno, médio ou 

grande, é o mesmo, o objetivo é o mesmo. São todos iguais. E a gente vê que não tem 

distinção. E, aí, a gente aconchega a todos, não importa se aquela (inint) [00:03:00] nas 

mulheres, que tem o grupo feminino, o grupo é jovem, são jovens, ninguém pergunta, 

"Quantos alqueires teu pai tem? Quantos alqueires vocês trabalham?" Não tem isso. Então, 

eu acho que o cooperativismo, hoje, a gente não pode ver o que a pessoa tem, mas, sim, o 

que a pessoa é. É uma pessoa caráter, que esteja trabalhando com o (grupo) [00:09:23]. 

Então, a gente vê muito disso. Quando a gente vê uma pessoa, aconteceu conosco, o meu 

marido e eu, nós vimos, tem aquelas pessoas que compram o gado de um e revende pro 

outro. E, aí, vendia direto na fonte. Então, nós fomos na fonte e falamos, "O vizinho tem". O 

vizinho ligou pra mulher dele, que está aqui comigo, feliz da vida. (Foi difícil pra gente?) 

[00:09:47] Não. Eu só falei, "Meu vizinho tem. Vai lá, liga lá". Ele chegou na minha casa, o 
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meu marido tinha saído, eu catei a caminhonete, falei, "Vamos lá". Cheguei lá, (ele 

conversou e tudo) [00:09:58], ele comercializou. Ele é pequeno. Ela não tinha essa visão. 

Então, eu acho que o cooperativismo também é dentro de casa. É ver o que estar em volta 

da gente e fazer algo pelo próximo. 

F: (inint) [00:20:11] na cooperativa ali, onde que eu estou, ela tem 52 anos. Então, 

assim, o que eu percebo aqui, agora, tem que existir um resgate, na nossa região, sobre o 

cooperativismo e o valor do cooperativismo. Porque eu entendo assim, os fundadores da 

cooperativa tinham bem claro o que era, por que eles estavam se unindo em cooperativa e 

com qual objetivo. Deram (inint) [00:10:32] garantia, fizeram todos os esforços pra começar 

a fortalecer a cooperativa, pra ela beneficiar a todos. Mas as coisas foram mudando. Daí, 

vieram os filhos dos fundadores, que tinham, mais ou menos, o princípio que o pai 

transmitiu. E, hoje, (tu) [00:10:46] trabalha com os netos desses fundadores, que não têm 

esse sentimento de cooperativismo, que precisa ser desenvolvido. Porque eles vêm daquela 

coisa que onde for melhor pra mim, eu vou. Então, nós temos situações, assim, que o 

homem tem aquela visão que a cooperativa tem que ser boa pra ele, pra comprar bem o 

insumo e pra vender bem o (grão) [00:11:06]. Isso que é a vantagem pra ele. E a mulher, ela 

já tem um sentimento de pertencer, de ir lá, ter (inint) [00:11:12] convivência, trocar ideias, 

fazer cursos junto, conhecer mais gente, falar sobre os filhos, falar sobre os problemas dela. 

Então, por isso que a gente também foi buscar as mulheres pra isso, porque, em 2010, 

quando a essa gestão assumiu, ela estava em situação bem complicada, a cooperativa. 

Estava com as contas em dia, mas estava com um endividamento financeiro grande, uma 

dependência financeira muito grande do banco. Por quê? Porque existia a política do se 

beneficiar, "Eu quero vender bem o meu produto, se for a margem (da cooperativa que 

queime) [00:11:43]." Cada um queria ter o seu garantido, não pensava no todo. Então, 

tiveram que ser tomadas muitas medidas, assim, de limite o crédito pra proteger o 

endividamento do cooperado e limpar o endividamento da cooperativa. E o que a gente 

percebeu nesse trabalho? Que é aquilo que alguém falou aqui, a mulher chegava na 

cooperativa, o homem ia na cooperativa, a mulher ficava dentro do carro, fazendo sauna lá 

embaixo (inint) [00:12:10], no sol, porque a cooperativa era do homem. E a gente ouve 

depoimentos delas que, hoje, elas entram, tomam café e conversam com as pessoas, 

porque elas se sentem parte. Mas, antes, a cooperativa era do marido. Ele negociava mal, 

não conseguia pagar as contas. Daí, renegociava, pegava crédito de novo, endividava. E, 

em casa, o que ele falava? Que a cooperativa estava roubando, que estava cobrando juros 

muito alto, porque não sei o quê. Quando a gente começou a chamar as pessoas pra fazer 

as negociações, vinha a mulher junto, porque ela tem que assinar. Aí, a mulher começava a 

compreender por que aquela situação se formou. Porque, lá em casa, o marido falava que a 
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culpa era da cooperativa, porque estava cobrando muito juro, porque não sei o quê, não sei 

o quê. Que ele não devia tudo aquilo, que deviam estar roubando dele. Mas, na verdade, ele 

estava iludindo e tentando enganar. E a mulher chegava e começava, "Não, mas veja, olha 

aqui, você que fez isso, lembra? Aquela safra, lá, você entregou fora". E assim foi, e elas 

começaram a dizer, "Então, vamos fazer assim que dá. Vamos renegociar isso aqui, tanto 

por ano". Então, na hora de fazer um acerto, ela tinha que estar aí, assim que a gente 

percebeu. Então, o que a gente começou? Participem das assembleias, participem das 

informações da cooperativa, tome conhecimento. E aí começou a ter mulher no conselho 

fiscal também. Porque o que, na época, a cooperativa fazia? Como dizia o (inint) [00:13:29], 

fazia cursinho de compota e panificação. A gente ainda faz. Isso é importante. É um dom 

feminino. Mas não é só isso. Tem que desenvolver mais que isso. E elas têm interesse em 

ter fazer uma formação em informática e aprender sobre administração. Normalmente (inint) 

[00:13:46] uma preocupação com a sucessão, é através da mulher que a gente chega nos 

filhos. Porque o pai, o filho está naquela assim, "Se eu entregar fora, e ganhar (inint) 

[00:13:55] está valendo". E através da mulher que a gente vai ter que agregar esse outro 

valor, "Não, mas eu vou lá e participo de tudo. Eu tenho acesso". Hoje ainda eu falei pra 

algumas, "Nós só estamos aqui porque temos um vínculo através duma cooperativa. 

Porque, se a gente não estivesse vinculado a uma cooperativa, ninguém estava aqui". 

Então, essa visão que o valor está além daquela vontade de comprar e vender bem. Fora 

que, numa cooperativa, ninguém perde. 

F: É. Essa associação só se dá atrás da mulher mesmo. Porque os pais, eles têm mania 

de dizer, "Nossa, essa safra deu uma bosta", fala bem assim, "Essa deu uma", não sei o 

quê. E eles só (inint) [00:14:37] como que o menino vai ficar aí, no sítio, ou ficar cuidando da 

fazenda, se só o pai reclama que quebra, que estraga, que não sei o quê? E a mulher (inint) 

[00:14:44] fala, "Não, amanhã já vai chover. Olha, já está no tempo tal, vai melhorar". Ela 

tem sempre essa visão, essa esperança contínua. 

F: Eu concordo com a (Andreia) também, no caso que ela falou, a gente tratar, às vezes, 

diferente. Nós estamos com um projeto muito legal lá, entre aspas, um projeto. A (inint) 

[00:15:01] deu oportunidade pros cooperados fazerem aviários. 

F: Avicultura. 

F: Isso. Só que, então, é só os cooperados podem participar até então. Só que, depende 

do cooperado, fez 2, 3, fez 4 viagens, com 20, 25 mil aves dentro. Só que, nisso, então, eles 

precisam de funcionários. Só que, então, eles não se tornam mais funcionários, são 

associados. Pra eles poderem ter uma direção. 

F: Pertencer a algo. 
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F: Isso. Aí, foi (inint) [00:15:30] na companhia. Então, nós estamos com 16 aviários, de 

35 mil aves, e mais 2 com 50 mil aves. E, nisso, nós demos oportunidade 16, 17 casais, com 

filhos, que, agora, eles não são funcionários, eles são associados. Então, eles ganham uma 

porcentagem daquilo. E, nisso, já faz um (inint) [00:15:53] diferente pra eles no final do ano, 

mas no nível deles. (Costelada) [00:15:58], arroz. Pra eles, isso é uma oportunidade de 

(inint) [00:16:03]. Tinha gente que recebia (R$ 250,00) por mês pra sobreviver com filho. E, 

agora, eles estão ganhando, estão lá. Às vezes, não sabem aproveitar o dinheiro, acabam 

gastando mais, porque é um outro mundo pra eles, mas nós estamos conseguindo fazer 

isso. 

F: Eu vejo, assim, a cooperativa, também, como se eu não sei cooperar em casa, eu 

também não sei cooperar fora, e vice-versa. Se eu não sei ser um bom cooperado, na 

cooperativa, em casa também não. 

F: Segurança também. A cooperativa, ela dá segurança. Você tem um produto, você vai 

lá, entrega, você sabe que ele está ali. Se você não quiser vender, ele fica lá, depositado, e 

você vende quando você quiser. É uma segurança nossa, na agricultura. 

F: (inint) [00:16:46] te dá autoconfiança. 

F: Isso. 

F: Você vai criando uma ousadia, uma autoconfiança de conseguir (inint) [00:16:52]. 

F: A cooperativa (inint) [00:16:51] você, ela vai (inint) [00:16:54]. Ela nem sempre vai, 

igual a gente fala lá, nem sempre vai ser o melhor preço, mas é o mais seguro, com certeza. 

F: Sim. 

F: Exatamente. 

F: Quando a gente não tinha (inint) [00:17:02]. 

F: Mas eu acho que a gente está conseguindo fazer com que eles tenham 

autoconfiança, mostrando que eles também são capazes. Então, acho que isso dá a 

cooperativa, mostrar que eles são responsáveis e capazes. 

F: E é uma mudança de visão, até, assim, que não é cada um por si, cada um que se 

vire. Se não está bom pra um, não está bom pra ninguém. Então, é olhar o entorno. Se a 

comunidade não está bem, mas, aí, eu acho que, pra mim, está bom, não está bom pra 

mim, porque ao meu redor não está bom. Então, é essa visão que tem que está sendo 

mudada. 

F: Cooperativismo eu acho que traz bastante família. Desde começando lá de casa, que 

é a família, vindo para a comunidade e indo para a cooperativa. Que ele traz um bem-estar, 
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eu acho, uma segurança. Acreditar no objetivo. Conhecimento. Eu acho que traz, assim, 

buscar unir mais as cooperativas, e ter mais gente com o bem-estar (inint) [00:18:07]. 

F: Todo final de ano, a nossa cooperativa faz uma confraternização, (inint) [00:18:15] e 

vem todas. Daí, vai as famílias. É muito bonito, sabe? Não é o marido. Vai toda a família. 

Vai os filhos. Lá, tem as áreas de lazer, as crianças vão pra piscina, não interessa quem é o 

grande e quem é o pequeno, ali todo mundo é igual. Tem (show) [00:18:33], tem prêmio. 

Então, isso tudo é muito bom pra autoestima dos agricultores. Não é só ir lá e vender o 

produto. Também tem o seus direitos. 

F: A meninas ali estavam falando, comentou sobre os filhos. A (inint) [00:18:49] já vem 

desenvolvendo, já, desde o pequeno. A partir dos 7 anos, a gente tem o (Coper Júnior). 

Então, o meu filho já passou no (Coper Júnior), agora ele está com 12, ele já vai fazer a 

última etapa (Coper Júnior), ele já vai passar pro (Coper Jovem). Então, assim, por 

enquanto o sonho dele é o quê? "Vou continuar na propriedade com o pai", por enquanto, é 

isso. Cuida de porco, cuida de frango, cuida da roça, planta. Ele já faz de tudo. Ele vai de 

trator. O horário que ele tem, ele gosta do campo. Então, eu acredito, o que está faltando 

um pouco mais, não sei se da parte da cooperativa ou nosso mesmo, pra trazer esse 

pessoal de volta, é que eles não encontram lazer na área rural mais. Principalmente os 

adolescentes e os jovens. E vão pra cidade, e a cidade começa a oferecer droga, (inint) 

[00:19:44]. 

F: Baladas. 

F: Isso. Então, acho que a cooperativa podia começar a chegar com uma parceria 

dessa, nos jovens, de chegar com alguém visionário, "Poxa, que propriedade bacana. Aqui, 

você pode fazer um campo. Aqui você pode fazer isso, uma tirolesa". Eu acho que falta um 

pouquinho disso também, pra cativar os jovens do sítio no campo de novo. 

F: É que, no campo, não tem feriadão, não tem sábado, não tem domingo. É. E, às 

vezes, o pai não compartilham com os filhos, que eu (vi um comentário de (Santa Catarina) 

[00:20:14], dessa questão, porque é mais fácil ir pra cidade, trabalhar de segunda a sexta, 

ter o salário todo mês, ter o final de semana pra ir pra balada, poder fazer um consórcio 

duma monto, dum carro, e ter um dinheiro pra (comprar roupa) [00:20:27]. E os pais, às 

vezes, não sabem compartilhar isso com os filhos, em ter o resultado, envolver eles no 

resultado da propriedade. Então, fica mais fácil fora, que é mais definido. 

F: Mas eu acredito que, primeiro, a gente tem que dar liberdade pra eles verem o que 

tem lá fora. Não (inint) [00:20:43] pra que eles fiquem só ali. Primeiro, tem que deixar eles 

voar. Depois, eles vão ver o que tem lá fora e voltam. 

F: Eles voam, mas (inint) [00:20:50]. 
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F: Eles vão ver que em casa é melhor. Você tem que mostrar que, em casa, é melhor. 

Agora, se você não vai deixar sair, eles vão sempre ficar curioso com o que tem lá fora. 

F: Tem um (poema) [00:21:01] (inint) [00:21:02] não sei se vocês já compartilharam, eu 

acho bacana. Ele é um senhor que quer vender a propriedade porque não tem nada ali. Aí, 

ele conversa com o poeta, "Faz um anúncio pra mim no jornal, que eu não sei como. Coloca 

pra vender, lá, meu sítio, porque eu já desanimei daqui”. Aí, no outro dia, ele olha na página 

do jornal, "Vende-se o (Recanto dos Sonhos", ele falou, "Nossa, o meu sítio com esse 

nome?", "Um lugar onde o sol nasce entre as palmeiras", ele falou, "Será que nasce?". 

Então, ele ficou, assim, com uma outra visão, "O lago com os patos", não sei o quê. Você 

que está dentro da propriedade, talvez você não vê. Alguém de fora chega e começa a te 

mostrar a beleza (inint) [00:21:46]. 

F: Aí, que entra o cooperativismo. (inint) [00:21:51]. 

F: Do que está faltando, às vezes. E a cooperativa, junto com o cooperativismo, forma 

esse elo. 

F: Pra mim, cooperativa é uma forma dos pequenos e dos grandes crescerem, 

profissionalmente, financeiramente. E conhecimentos também. E, na nossa cidade, (inint) 

[00:22:13] uma cidade pequena, ela é fundamental. Em matéria de emprego, ela é 

fundamental. E ela está tentando trazer as mulheres, os jovens. Quer dizer que, de uma 

certa forma, ajuda muito o município. 

F: O imposto, também, que está agregado (inint) [00:22:26]. 

F: Sim, mas é (uma cooperativa que vem para o bem) [00:22:28]. Quer dizer que você 

tanto cresce de um lado quanto de outro. E é um elo, você subir juntos. Se cair, está 

sozinho. E, juntos, faz alguma coisa. 

F: Porque a maioria dos jovens que sai do interior vem pra cidade pra trabalhar, vai 

trabalhar. 

F1: Agora, nós queríamos, então, saber de vocês o que é a intercooperação. 

M1: Pra vocês, o que é intercooperação? 

F: Intercooperação, pra nós, seria (inint) [00:23:00] também, junto com a cooperativa 

(inint) [00:23:02], e com a (CAPAL) [00:23:05], que é a cooperativa de (Aracuti), elas se 

uniram. E elas já construíram um abatedouro de aves, construíram um moinho de trigo. 

F: Um lavador de batata. 

F: Lavador de batata, também. 

F: (inint) [00:23:26]. 
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F: (Beneficiamento de leite) [00:23:29]. 

F: (Beneficiamento de leite) [00:23:30], já tem 2, e estamos terminando uma em 

(Itapetininga). Então, elas viram que, porque o nome (Batavo), não existe mais o produto 

(Batavo), isso é uma coisa que nós perdemos pra (Parmalat), o primeiro lugar foi pra 

(Parmalat), que foi lá, quis comprar da cooperativa, nós tínhamos a cooperativa central, 

onde que fabricava os produtos (Batavo), que, agora, não é mais nosso. Então, não existe 

mais. 

F: É (Frísia). 

F: É, agora é (Frísia). 

F: É a marca. 

F: É a marca (Frísia). Que nós estamos tentando resgatar aquela (Batavo) que era 

antes, com outros nomes. O moinho de trigo seria (inint) [00:24:24], a carne, agora, estamos 

também com um abatedouro de carnes, que é o (Alegra). 

F: Temos a (Frísia). 

F: A (Frísia), que é o do leite. A (UBL), que é (Castrolanda). E, aí, nós (inint) [00:24:43] 

também, que vai ser a colônia holandesa. Então, nós estamos tentando resgatar aquele 

nome (Batavo), que não é mais nosso, que, pra nós, uma perda. Pros antigos. 

F: É. E que, na verdade, assim, a (CAPAL), que é (Aracuti), a (Castrolanda) e a 

(Batavo), que é em (Carambeí) são cooperativas que vieram com os holandeses. Faz 60 

anos, a (Batavo) (inint) [00:25:11]. 

F: A (Batavo) já fazer 90 anos esse ano. 

F: De cooperativa? 

F: De cooperativa. 

F: É. 90 anos, a (Batavo) começou. Depois veio a (Castrolanda), e, depois, a (CAPAL). 

Então, no começo, a gente a cooperativa central, que era em (Carambeí). Então, cada um 

na sua, mas girava ali. E a gente perdeu totalmente a (Batavo), a marca (Batavo), a partir do 

momento que vendemos pra (Parmalat). (inint) [00:25:34] 

F: Não, acabou. 

F: Acabou. Então, agora, assim, são 3 cooperativas enormes, eu falo, assim, em renda, 

sabe. Porque a gente não tem muito pequeno produtor. A gente tem bastante grande 

produtor. Mas, mesmo assim, eles se uniram. E, agora, foi ano retrasado, a gente está 
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nessa reinauguração, começando tudo de novo, sabe? Na verdade, nós estamos 

começando do zero. 

M1: Então, pra você, nesse conceito, o que é intercooperação? 

F: É unir pra crescer. 

F: É a cooperação entre cooperativas. Porque, assim, tem uma disputa, que a gente vê 

cooperativa se matando (inint) [00:26:13] a outra. Uma paga 50 centavos a mais, a outra 

venda um produto mais, tem lugares que chegam a dizer, "O meu preço é tanto a menos 

que". E isso devia ser só com as empresas privadas, mas também nas cooperativas 

acontece. Então, ela está matando a outra, porque está lá, queimando a margem de uma e 

queimando a margem do outro. Então, eu não vejo muito (inint) [00:26:30]. 

F: A intercooperação não é só reunir cooperativas. Meu marido tem 7, 8 vizinhos que ele 

comprava (inint) [00:26:38] junto. Daí, eles compraram 2, 3 amigos, vizinhos, ali, compraram 

um (inint)[00:26:43], eu acho que isso é intercooperação. 

F: Eu não sei (inint) [00:26:47] com 12 ou com 15 cooperativas, (inint) [00:26:50], porque 

estão tentando juntar, aumentar o núcleo. 

F: Somar forças. 

F: Minha comunidade existe isso, assim, os produtores pequenos se unem e compram 

determinado incremento que está precisando, e todos usam pro trabalho. Então, é uma 

intercooperação. 

F: Só que eu acho, assim como a (inint) [00:27:17] falaram, quando a (Batavo) acabou 

também, a gente tem um pouco de medo quando começa a ter intercooperação. Por 

exemplo, aconteceu faz pouco tempo isso, da (inint) [00:27:27] dos produtores, "E agora, 

onde fica o (inint) [00:27:31]? E pra eles entenderem que só foi parte do abatedouro, não do 

café. Mas eles não entendem. 

F: Ficam com uma certa insegurança. 

F: Isso. Mas o medo é de acontecer como aconteceu lá. Vai começando de vagar, de 

vagar, daqui a pouco, não tem mais. É esse o medo. Então, pra eles entenderem o que é 

cooperação, não é fácil. 

F: Lá onde eu moro, na comunidade, existe uma associação. E, lá, tem os todos 

implementos, são comprados todos na cooperativa, e eles trabalham em conjunto. Tem os 

funcionários, e um vai, trabalha pra todos, com o implemento. Porque todos têm trator, mas, 

às vezes, não têm todos os implementos. Então, eu acho que também. 
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F1: Tá. Mas deixa eu só entender uma coisas. Porque, assim, a (Aurora), ela é uma 

cooperativa central, que as filiadas dela são cooperativas, no caso, a (inint) [00:28:19]. 

F: Isso. 

F1: Que o grupo de associados dela são cooperativas. No caso, aí, da região de vocês, 

foi uma intercooperação? 

F: Não. 

F1: Deixa eu ver se eu entendo, assim. Não é que surgiu uma nova cooperativa que 

vocês se associaram. 

F: Não. 

F1: Vocês são parte, criou-se uma indústria, umas empresas, que cada cooperativa tem 

a sua participação. 

F: Tem a sua participação em porcentagens. A porcentagem de leite, (Castrolanda) tem 

mais porcentagem. São 54%, é só (Castrolanda), de leite. Daí, (Carambeí) é menos e 

(Aracuti) é um pouco menor. 

F1: Porque, daí, foi criada, surgiu uma empresa, uma indústria, no caso, que as 

cooperativas participam. 

F: Na verdade, as cooperativas já estavam com uma marca, entendeu? Que era 

conhecida no (Brasil) inteiro. 

F: É a mesma coisa da (Frimesa). A (Frimesa) também. A cooperativa entrega pra 

(Frimesa), e eu acho que tem mais 2 ou 3 cooperativas, que eu não lembro, agora, qual é. 

F1: Mas a (Frimesa) é uma central. 

F: É. 

F1: Mas, ali, não é uma central. 

F: Não. Tínhamos a central, que foi vendida. 

F1: Então, ali, há intercooperação. 

F: Isso. 

F1: É que nem (inint) [00:29:29] me falaram, que fizeram uma logística de transporte. 

Porque não nasce uma nova cooperativa central. É as cooperativas singulares que se 

juntam com um objetivo em comum. 

F: Sim. (inint) [00:29:43]. 
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F: Pode ter o risco do monopólio também, não tem? Essas pequenas vão engolindo as 

grandes, vão engolindo as grandes. De repente, quem manda sou eu. Isso é perigoso 

também, pro movimento geral, financeiramente. 

M1: Por quê? 

F: Porque só uma pessoa comandar, é difícil. Tem que ter concorrência, não tem? Eu 

acho que tem que ter. Então, assim, um grande vai comprando os pequenos, vai juntando. 

Eu acho que é bom mexer com gente que tenha condições. (Mas, às vezes,) [00:30:08] de 

repente, o pequeno ajuda muito o município. E se ele se alia ao grande, de repente, ele fica 

sem força pra ele poder ter comando. Aí, vêm as ordens lá de cima. De repente, aquelas 

ordens não é boa pra aquele município. Às vezes, pra um município grande, é bom. Mas o 

município pequeno, depende muito da cooperativa. A nossa, ali, (inint) [00:30:26] passamos 

a sofrer ofertas da (COCAMAR), se eu não me engano. Já tem várias ofertas da 

(COCAMAR) querendo comprar a nossa lá. Mas me parece que eles estão num impasse. 

Financeiramente, ela esteve lá no fundo do poço. Agora que ela está submergindo. Então, 

eu acho que o monopólio é um risco. Só que tem vezes que é a salvação. Mas tem horas 

que é complicado, o movimento financeiro. 

F: Muitos municípios dependem totalmente da agricultura. Na minha região, lá, a cidade 

onde eu moro, o entorno é, tipo, se fosse dizer, "É serviço", não é serviço, é a agricultura, é 

agropecuária. É praticamente 80%. Porque a maioria depende de tudo o que vem do sítio. E 

você também trabalha lá na cooperativa, gasta-se no comércio, o comércio precisa do 

agricultor (de novo) [00:31:13]. É uma intercooperação, na realidade. Eu preciso do produto 

que está na cidade, já beneficiado, pronto, industrializado. Como eles também precisam do 

meu produto que vai chegar até eles através da cooperativa, pronto também pra eles 

venderem. Então, essa intercooperação da prefeitura, que mantém a estrada pronta, porque 

tu paga imposto também, pra você poder sair com teu produto. O vizinho, às vezes, que sai 

com o carro, lá, e você precisa chamar ele pra vir puxar teu trator, porque, às vezes, o trator 

dele é maior, é intercooperação. Porque, se a gente não unir a comunidade em torno da 

gente, e unir, a cooperativa não cresce sozinha, é (inint) [00:31:56] que cresce. Então, ali, se 

não tiver esse foco do pequeno, do grande, do vizinho. Nós temos essa reunião de 

mulheres, a gente não leva só pras cooperadas. A gente tem foco naquela que ainda não 

está (inint) [00:32:14]. Então, quando a gente faz no núcleo da (inint) [00:32:18], eu levo pra 

ela. Ela é uma futura cooperada, ela é uma futura pessoa a se associar. Se ela vai lá e vê 

que a cooperativa (inint) [00:32:26] tem que pagar, "Por que pagar? Vai comprar lá no fulano 

de tal (inint) [00:32:31]. Foi ela que me convidou, não foi o outro que me convidou". Então, 

elas se sentem inseridas. Elas se sentem pertencentes àquele ambiente. Quando elas se 

sentem, "Vai lá no (inint) [00:32:41], vai lá, vende lá, o produto nosso, lá", "Não, (inint) 
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[00:32:46]", "Vai lá e vende lá, vai. E vê se não tem um convite, também, pra (inint) 

[00:32:51]". E assim vai indo. A mulher tem essa intercooperação com o marido também. 

F: Eu penso que essa questão a senhora abordou, eu penso que tem que acontecer. E 

as cooperativas, ou da intercooperação, acontecer com o objetivo de esmagar, quando 

acontecer quando os princípios cooperativistas forem deixados de lado. Porque, daí, a 

preocupação já não é mais com o cooperado, juntar o cooperado pra se tornar forte. É 

dominar mercado. Aí, então, às vezes, nesse meio termo aí, o cooperado acaba sendo só 

um prestador de serviço com o preço esmagado aí, e que está crescendo o volume (inint) 

[00:33:30], expandindo e esmagando empresas outras que estão concorrendo. Então, daí, 

vira um concorrência pra abocanhar mercado. Daí, pede o sentido de ser cooperativa. 

Então, acho que isso, se os princípios forem levados a sério, forem mantidos e trabalhados, 

diminui esse risco. Porque, lógico, quanto maior, mais quer. Mas é pra crescer junto, pra 

fortalecer a ponta. Não pra (abocanhar) [00:33:58] mercado. 

F: Mas, se você fortalece a cooperativa, se a cooperativa está fortalecida, o produtor 

também vai estar fortalecido. 

F: Exatamente. 

F: Porque há dependência entre o produtor e a cooperativa. Tem que haver aquela 

dependência, tem que haver o (símbolo do infinito, lá) [00:34:14]. 

F: Mas não é pra ter domínio de mercado, como ela falou, da preocupação (inint) 

[00:34:20]. Não ter mais concorrência, dominar completamente o mercado. Porque, daí, não 

é (inint) [00:34:25] (cooperativismo). 

F: Mas, daí, acontece que nem aconteceu com a (Parmalat). Ela foi comprando, 

comprando, comprando, comprando. No final, ela se (se quebrou. Ela se quebrou) 

[00:34:30. 

F: Mas é importante (inint) [00:34:32] pra formação também, pros associados. Porque, 

se não tem a formação, a cooperativa deixa de ser. 

F: Mas o município pequeno não tem nem outro comprador. Se não tivesse a 

cooperativa, teria que sair fora pra vender o produto. Onde eu moro, é. 

F: Sim, mas é. 

F: Ela é que paga certinho e que você (inint) [00:34:53]. É. 

F: (inint) [00:34:56] tudo certinho. 

F: Sim. Nem tem outro. Que, antigamente, ainda tinha. Pelo menos, na minha região, era 

muito café, hoje, não é mais. Então, tinha os entrepostos, aqueles picaretas que a gente diz. 



126 
 

Hoje, não existe mais. Não tem. Se não tivesse a cooperativa lá, a (COCAMAR), a gente 

não teria nem pra onde vender. Você ia produzir e não tinha onde ver. 

F: A quebra do café foi uma das formas que criaram a (COCARI), pelo menos eu li 

alguma coisa assim, porque eu vinha comprar de você a tua safra, não pagava. 

F: Sim. 

F: E você ficava com prejuízo. Então, quando 2, 3 se juntou e falou, "Vamos nós vender 

pra tal fulano", e (inint) [00:35:43] foi indo, foi indo, quando viu, tinha montado esses 

senhores lá, (inint) [00:35:48] 50 anos da (COCARI), que foi quando a gente fez esse 

encontro com as mulheres, tinha, esse livro, (50 Anos), eu li, eu achei, assim, porque foi 

uma época muito difícil pra todo mundo. 

F: Eu acho que não é novidade pra ninguém que (o café tá com o preço ruim) [00:36:05]. 

Nós tem há 3 anos que estamos com o café lá, guardado, tranquilo. O café está ruim, deixa 

ele lá. Nós não estamos precisando dele. Está tranquilo. Entendeu? Tem segurança, muita 

segurança. 

F: Como é uma cidade, também, pequena, a gente tem a (C. Vale)), em (Palotina), então 

eu acho a intercooperação, como a (Frimesa) ajuda, lá, a cevada, no leite, eu acho, assim, é 

uma parte legal pra você unir as cooperativas. Às vezes, a cooperativa de lá não consegue, 

vamos supor, trabalhar com o leite. Mas a (Frimesa) consegue. Então, assim, une as 2, um 

pouco faz cada um a sua parte. E ganha força. 

F: E o produtor, com isso, também sai ganhando. 

F: Isso. 

F: (inint) [00:36:54] o estado de (Mato Grosso do Sul), tem muita gente, os assentados, 

que, assim, não tinham (renda) [00:37:01]. Tudo já têm suas banquinhas, já, e a gente vê, 

assim, a cada ano está aumentando a venda deles. E, também, (inint) [00:37:11] está 

fazendo a certificação da carne suína. Então, vai ser que nem (Friboi), vai vender a carne lá 

fora, de onde que vem a procedência dessa carne. Vai saber tudo certinho, de que produtor, 

como foi feito. Tudo isso a (inint) [00:37:27] está conseguindo fazer, vai atingir, vai certificar 

a carne suína. 

M1: Pra gente encerrar, vou fazer uma pergunta, e, da mesma forma que a gente 

começou, cada uma vai falar a resposta, está bom? Por que você participa deste encontro e 

do movimento no cooperativismo? Por que você participa do núcleo de mulheres? E por que 

você participa desse encontro? E qual é a importância dele para o desenvolvimento do 

cooperativismo? Cada uma. 



127 
 

F: Eu participo porque eu tenho, assim, no sangue, eu gosto muito de participar de 

palestra, de conhecimento. E acho que eu não conseguiria ser um agricultor, de ficar 

tomando da casa e trabalhando na roça, que eu trabalho, e não participar de algumas 

coisas. E, no grupo, porque eu vejo uma oportunidade, onde eu aprendo bastante, onde a 

gente pode interagir. Nós somos um grupo de 17 mulheres, e a gente se reúne de vez em 

quando, quando a (COCAMAR) convoca pra reunião dela, e, quando não, toda semana. 

Nós nos reunimos toda quarta-feira, das 2 às 5, pra fazer esse trabalho voluntário. E, assim, 

é muito gratificante. A gente vê que tem mulher que não participa do grupo, ela é 

depressiva, ela vive mal com o esposa. Ela é uma pessoa, assim, infeliz, sabe? Ela não 

consegue. Aí, ela fica olhando nós que faz as coisas, fica, "Como vocês conseguem? Vocês 

têm que trabalhar". Então, pra mim, assim, nossa, é 10. Eu não me vejo fora do grupo, 

assim, não consigo. 

F: Eu participo do grupo da cooperativa também pra adquirir conhecimento, agregar 

coisas novas pra estar levando pra minha família. E também estar contribuindo pro grupo 

com aquilo que eu sei. Eu gosto de estar participando, de estar sempre junto com as 

meninas de outros grupos. Sempre conhecendo coisas novas. E tudo isso, pra mim, é muito 

importante pra minha vida, pro bem-estar, meu. Para mim, é muito importante. Assim, eu me 

insiro melhor na sociedade, na comunidade. E, assim, sinto também com as outras amigas 

que participam juntas. 

F: Pra mim, trouxe muito conhecimento. Pra mim, é uma vida, hoje. Não sei, buscou 

aquela autoestima que tinha lá embaixo. Ajudou, e eu acredito que isso ajuda muitas 

pessoas também. Estar levando mais conhecimento. Buscar essas mulheres (mais conosco) 

[00:40:16]. 

F: Na cooperação (inint) [00:40:18] você vê, bom, eu não queria falar disso, mas a gente 

não tem como fugir. Eu já participo desse grupo há 20 anos. E, na época, assim, eu era uma 

pessoa bastante submissa. Eu tinha (inint) [00:40:31] 18 anos, e eu voltava de lá muito 

animada, assim, bem pra cima. Mas eu chegava, voltava pra casa, e não conseguia mudar o 

contexto. (inint) [00:40:41]. Então, não conseguia. 3 dias depois, ela voltava a ser como era 

antes. E passaram anos, acho que uns 4, 5 anos, até mais, depois eu comecei a fazer 

psicoterapia, aí, as coisas foram mudando, as coisas foram mudando. Assim, mas foi 

natural, (inint) [00:40:01], nem vibrara muito, porque eu não acreditava que era real, que 

estava acontecendo. Era muito bom. As mudanças estavam mudando tudo do jeito que eu 

queria, assim. As coisas estavam andando. Aí, logo, o meu marido caiu numa depressão 

profunda, tentou suicídio. Não chegou, porque eu cheguei na hora, ele já estava (inint) 

[00:41:23]. Aí, depois, ele ficou 48 dias internados numa clínica psiquiátrica, ele voltou a 

(inint) [00:41:32] porque ele tomava 30 comprimidos por dia. E, daí, eu continuei 
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participando desse grupo, porque era a onde eu buscava força. O único lugar que eu 

conseguia força, era nesse grupo. Então, assim, hoje, já está tudo superado, porque ele 

está bem, já faz mais de 8 anos que não toma mais remédio. Eu prometi que não ia tomar 

remédio. Não tomou, eu consegui ir levando aos poucos. Não voltei a tomar remédio pra 

depressão, porque eu jurei que eu não ia tomar remédio, e eu consegui. Eu acho, assim, 

que hoje, mas eu coloquei um objetivo na minha vida, daquela vez, que, assim, de saber o 

porquê e o que levava uma pessoa a fazer aquilo. Porque aquilo me revoltou muito. Eu não 

encontrei ajuda nem em amigos, nem em família, nem em vizinhos. E, assim, depois eu fui 

entender que eles não podiam ajudar, eles não tinham suporte pra isso. Mas eu busquei 

saber, eu fiz pedagogia. Eu fiz psicoterapia primeiro, depois eu voltei a fazer pedagogia, 

porque eu voltei a (inint) [00:42:36] o meu passado, porque eu queria estudar e não tive 

oportunidade. Mas eu fiz pedagogia, daí, no final, eu percebi, assim, que um vazio, uma 

angústia saciado, mas faltava um pouco. Aí, eu fiz psicopedagogia. Aí, depois da 

psicoterapia, fiz (inint) [00:42:56] e eu fiz especialização em saúde mental. Hoje, eu posso 

dizer, assim, que eu estou bem. E eu continuo participando porque, eu não sei, eu acho, 

assim, que eu não me vejo fora disso. Agora, como liderança, era um sonho meu, que eu 

também queria (inint) [00:43:11], sempre quis. Hoje, eu não vejo, assim, essa liderança 

como eu queria lá atrás. Mas eu acho que eu tenho que retribuir um pouquinho à 

cooperativa, porque ela me deu. Então, por isso que eu estou. 

F: Tudo isso que ela falou, é o que a gente vai buscar. Muitas vezes, a gente não 

consegue conquistar novos horizontes quando a gente está em casa sozinho. Porque a 

casa, a propriedade, ela é fechada, é um mundinho. Você não entra lá se eu não te 

convidar. E a cooperativa, você consegue que as pessoas, como a (inint) [00:44:01] falou 

antes, no depoimento dela, olhando pra ela, a gente nem imaginava isso. E a cooperativa 

propõe a gente a se abrir, a se doar pelo próximo. Então, ali, na convivência do dia a dia que 

a gente, quando falaram na vida das mulheres ficavam lá, cozinhando no sol, eu vi muito 

isso. Mas eu era muito enxerida, (inint) [00:44:28], eu ia junto, fazia (inint) [00:44:31]. 

Ninguém falou que eu não podia ir. Eu fui, meu marido foi, (inint) [00:44:36] entrei de 

mãozinha dada na cooperativa. 

F: (inint) [00:44:38]. 

F: Não. (inint) [00:44:42] a que eu fui, fui, aí, quando as outras mulheres começaram a 

ver que tinham, entrava, saía, aí, começou (todo mundo a se abrir) [00:44:54]. Aí, a 

cooperativa, os coordenadores, viram que tinha que abrir. Eles tinham que abrir as portas. 

Porque cooperativa não é só de um, é da família inteira. Uma vez, eu escutei uma frase 

assim, o homem é a cabeça da família. Eu já falei assim, "E a mulher é o pescoço, porque 

olha quem direciona". Na hora de vender, na hora de entregar, começa, na hora de colher, 
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"Vou entregar pra onde (inint) [00:45:30]?", "Olha, não esquece de levar na nossa 

cooperativa, porque, lá, (que eu vou) [00:45:33]. A outra, lá, não me convidou, não. Aquele 

convite". (inint) [00:45:39]. E a gente está lá, na cooperativa, nos grupos, é pra conhecer 

novos horizontes. E, no (inint) [00:45:48] pra encontrar pessoas assim, pessoas que são 

fortes, que deixam a gente mais forte ainda. 

F: Bom, eu fui contaminada com o vírus do cooperativismo quando eu entrei na 

cooperativa em 2010, que eu não sabia nada de cooperativismo, sempre trabalhei em 

empresa pública e privada. Então, assim, cada oportunidade de conhecer mais sobre o 

cooperativismo vai fascinando. Mas o que me motiva a trabalhar com as mulheres é porque 

a gente tem uma sintonia, na verdade. A dor de uma é a dor de todas. A gente amplia a rede 

de (conhecimento) [00:46:26], e vê que todas, a gente tem, na verdade, o feminino sempre 

diz ter uma inveja, uma disputa. Diz que nós temos uma comunicação, assim, que se entrar 

uma perua no ambiente, a gente já se comunica telepaticamente, "Cada um protege o seu 

território". Mas, ao mesmo tempo, tirando isso, a gente está no mesmo nível de energia e 

sintonia. Então, aquilo que eu falei antes, se não está bom pra um, não está bom pra 

ninguém. A dor de uma é a dor de todas. E quando a gente começa a conviver, a gente 

começa a conversar, tem histórias parecidas, tem situações de superação. E essas 

gerações anteriores foram muito limitadas, e a gente não quer isso pra gente. Mas a gente 

também não quer jogar fora aquilo que é a essência do feminino. Porque não adianta ir pra 

um lado masculino, que não é o nosso lado. Então, a questão que me fascina é isso, poder 

aprender, porque a gente aprende muito, sempre, e poder contribuir de alguma forma pra 

puxar as pessoas pra alguma coisa que elas vão, depois, descobrir que elas têm. Nós 

fizemos um (inint) [00:47:30] o ano passado com 50 pessoas, e, dessas, as que não sabiam 

ler e escrever estão não escola. Teve gente que fez vestibular, que achou que nunca mais ia 

fazer, porque já tinha casado, já tinha filho, achou (inint) [00:47:40]. Mulher que entrou em 

curso de informática, mulher que tirou carteira de motorista. Então, assim, a gente percebe 

existe uma necessidade muito grande. Então, a cooperativa é um canal de oportunidade. É 

isso que fascina. 

F: (inint) [00:47:58]. Bom, pra mim, assim, os grupos, a cooperativa, o cooperativismo 

mudou o meu eu. Eu fiquei grávida com 15 anos, e isso foi muito difícil, muito complicado. 

Com 16 anos, ele nasceu. E eu sempre fui da cidade, e a cidade não ofereceu oportunidade 

nenhuma pra gente. Então, nós fomos pro sítio e você amadurece meio à força, uma criança 

com outra criança no colo. Então, o começo foi muito difícil, foi muito complicado, (inint) 

[00:48:41]. Aí, a cooperativa veio com os grupos. A cooperativa (inint) [00:48:46] falou 

assim, "Não, vem com a gente, vamos animar isso aí, vamos dar uma volta por cima". Eu 

fui. Não dirigia. Fazia o mesmo que elas falaram, nunca tinha entrado na cooperativa, não 
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sabia como funcionava nada. Aí, a partir dos grupos, começou o crescimento, o 

desenvolvimento. Aí, o meu marido começou a gostar disso também, começou a dar certo. 

Eu falou assim, "Que bacana. Você aprendendo a mexer com essas coisas, ficar mais 

tempo na propriedade, e você pode resolver". Então, hoje, assim, (eu dirijo) [00:49:22], o 

meu filho já vai fazer 13 anos, já tenho uma pequenininha de 4. É do mesmo marido, tá, 

gente? Todos os médicos, aonde você chega, falam assim, "Mas, e daí? (É do primeiro? 

Assumiu?") [00:49:32], "Não, é o mesmo. A gente está junto, deu certo". E, sei lá, cada 

curso, cada encontro, (ele cope) [00:49:40]. O que tiver pra ir, vai, participa, veste a camisa, 

enfia a cara. Porque, de tudo que vocês viveram hoje, ou ontem, qualquer curso, de uma 

palavra nova que vocês levarem pra casa, já valeu. Já valeu a viagem, já valeu a canseira, 

valeu deixar os pequenininhos em casa. Eu acredito que o cooperativismo é isso, é dividir 

um pouquinho meu com cada uma de vocês, e, assim, sucessivamente. Eu só tenho a 

agradecer. 

F: Bom, eu vou resumir, eu acho, assim, que eu participo pra ter algo pertinente e 

relevante, e poder passar para as companheiras. 

F: Eu sou outra pessoa, totalmente diferente. Quando eu fui pela primeira vez, fui 

convidada, me senti importante, ir até a cooperativa. E, hoje, não só eu, mas o meu esposo, 

nós temos um grupo de casais, eu não dirigia, ele falou pra mim ir de novo na aula, (inint) 

[00:50:41], "Tu vai". (inint) [00:50:42]. Eu tinha carteira, mas, como eu sofri um acidente de 

carro, mas minha mãe faleceu, eu tinha um trauma. E, pra mim ir nos cursos, ele falou, 

"Não, tu vai ter que dirigir", na estrada de chão, com barro, (coisa que eu não dirigia) 

[00:50:54]. Hoje, eu dirijo trator, máquina grande, maquininha pequenininha. Até aquela de 

cortar grama eu também vou. Máquina de (inint) [00:51:00], trator. Então, eu me senti 

poderosa. Quando eu sentei no carro e fui, eu estava indo, mas eu fiquei voltando, porque o 

carro. Pois eu desci do carro, (e falei, "Agora eu não desisto") [00:41:12], se não eu vou 

chegar, não vou conseguir assistir à palestra, não vou poder participar do curso. E consegui. 

Daquele dia em diante, era uma nova (aula) [00:51:24]. E cada vez, como eu falo, como eu 

perdi minha mãe muito cedo, eu falo assim, "Cada uma que eu vou (inint) [00:51:30] eu cato 

um pouquinho de cada uma. Eu vou criando uma nova essência em mim". A (Alba) que tem 

a nova experiência dela. A maturidade dela com 15 anos. O conhecimento do professor. A 

forma, a habilidade que ela tem. Aquele jeitinho, às vezes, que a pessoa traz. Então, eu 

acho que a cooperação que cada uma trouxe pra mim é de estar viva. Se não, eu vou estar 

morta, professor. Porque eu estava achando que eu não era mais capaz de fazer mais nada. 

Eu dependia do meu marido pra ir no mercado, pra ir no salão. Eu nem ia, porque não pedia 

mais pra ele, porque eu achava chato e estava me sentindo pequena. E, hoje, eu sou 

pequena de corpo, mas sou grande de alma, porque eu já tenho conhecimento suficiente 
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pra levar a essas mulheres que eu vou buscar nas casas, que eu vou fazer visitas pra elas 

quando elas estão doentes. Então, eu acho que, assim, que eu já tenho algo pra passar pra 

elas. E quando eu venho no encontro, eu não trago só a mim, eu trago um pouquinho delas 

junto, porque eu sei exatamente pra quem eu vou contar o exemplo da história dela. Eu sei 

pra quem eu vou contar o exemplo da história dela. Eu sei como analisar cada. Vai agregar 

esse conhecimento que eu estou levando para as meninas que estão lá. E eu acho que, pra 

mim, a palavra, assim, é transformação. Cooperação. 

F: (Eu posso falar mais um pouquinho?) [00:53:01]. Eu tenho sede conhecimento, então 

sou agitadíssima. Eu saí da (inint) [00:53:07] faz uns 3 anos, aí, eu falei, "Meu Deus, o que 

eu vou fazer da minha vida agora? Então, eu comecei a ajudar o meu marido na 

administração. Antigamente, eu não sabia o que era ((CIR), (ITR)) [00:53:16], agora, eu sei 

tudo quanto é erre. Mas não perco o curso, que é uma forma de eu ajudar na administração 

da empresa. Que nós temos as empresas rural, uma fazendinha pequena e um sítio. Então, 

é um jeito de mexer com a (papelada) [00:53:29]. E quanto mais (inint) [00:53:30] melhor. O 

(inint) [00:53:31] é o primeiro. Espero que a (Mírian) lembre de mim nos próximos, mas eu 

adorei. É uma forma de você levar conhecimento pra dentro de casa. E a sua vida pessoal 

também, que vai cada vez melhorando. Relacionamento com filho, com marido, o jeito que 

você tratar, cada vez melhor. Pra mim foi 10. E as amizades que a gente faz também. 

F: Bom, todo mundo aqui tem o seu momento de superação. Há 18 anos, eu fiquei viúva. 

Meu marido faleceu num desastre de avião da (TAM), ele trabalhava na (Parmalat), me 

deixou com 4 filhos adolescentes. A mais velha tinha 18 anos. Eu tinha um filho que tinha 

acabado de fazer 16. E tinha uma de 13 e a outra de 12. E daí? Fazer o quê nessa hora? E 

meu marido era daquele que ele trabalhava antes na cooperativa (inint) [00:54:26], na 

cooperativa central, e foi trabalhar na (Parmalat), porque não tinha mais campo pra ele ali 

dentro, pelas coisas que aconteceram lá. 

F: Eu vou falar (junto com ela) [00:54:38], desse jeito, a gente termina mais rápido. Não 

é, mãe? Assim, quando a (Parmalat) querendo comprar a (Batavo), o meu trabalhava na 

(Batavo). Aí, ele falou, "Eu não vou vender". E ele foi mandado embora da (Batavo). Quando 

ele chegou, (a (Rosana) lembra) [00:54:55]. 

F: Foi na época que meu avô era um dos (era um dos melhores amigos) [00:54:57]. 

F: Ele era nosso vizinho. 

F: Chegou alguém ali fora e mandou toda a diretoria ir embora, eu meu estava lá. 

F: E o meu vô estava incluindo nessa também. 

F: Isso. Então, eles foram todos mandados embora. 
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F: Ele era o gerente lá, da época da (inint) [00:55:13]. 

F: Meu pai falou, "Então, não. Então, a gente vai pegar a chácara", que era uma chácara 

de final de semana, com umas vaquinhas e um porquinho ali, não é, mãe? 

F: É. 

F: E ele, "Não, não, chega, não quero mais trabalhar (inint) [00:55:27]", ele ficou 2, 3 

meses, e ele entrou em depressão, e não queria ficar nisso, "Eu não cuido disso". Passou 2 

semanas, ligaram da (Parmalat) e ele foi contratado como? 

F: Gerente de vendas no (Rio de Janeiro). Daí, ele foi trabalhar lá, (inint) [00:55:42]. E, 

lá, um dia, ele foi perseguido lá, na linha vermelha, e disse assim, "Não, não posso ficar 

aqui", porque nós morávamos em (Carambeí), e ele estava em (inint) [00:55:54]. E ele ia 

todo final de semana, ele chegava no final de semana e, no domingo à noite, ele ia pra o 

(Rio de Janeiro). Daí, levaram ele pra (São Paulo), (inint) [00:56:03] o gerente de vendas da 

(holding) [00:56:07], o gerente de vendas na parte de toda (América do Sul) e da (China). 

(inint) [00:56:12] como tinha aquele rodízio de carros lá em (São Paulo), naquele dia, 

naquela quinta-feira, ele não podia estar em (São Paulo). Então, ele ia pro (Rio de Janeiro) 

fazer os mercados, ia atrás de vendas. E ele chegou lá, e ele tinha me ligado à noite, "Olha, 

eu não sei se eu vou conseguir ir pro (Rio de Janeiro), porque não tinha lugar no voo. Mas 

alguém não foi e ele entrou no voo, que acabou caindo. 

F: É aquele que (inint) [00:56:46] que passou na televisão? 

F: Foi, é. (inint) [00:56:50]. E, daí, o que eu ia fazer? Eu tinha um cunhado na época que 

trabalhava com ele, que era irmão dele e que trabalhava. Daí, ele chegou pra mim e ele 

disse assim, "(Meire), eu não posso mais ficar aqui, por causa que o (inint) [00:57:10] não 

está mais aí, então, você não vai poder me dar aquilo que ele me prometeu", e foi embora. 

Me deixou numa fazenda. Numa fazenda, não. Nós tirávamos 500 litros de leite por dia, na 

época. E me deixou lá com 4 filhos adolescentes, ela estudava em (Curitiba). E meu menino 

tinha 16 anos. Que ele queria, agora, pra ele, o sonho que o pai dele tinha, ele conseguiu. E, 

na cooperativa, daí, a gente tinha aqueles encontros de esposas, lá, e já me puseram lá na 

diretoria. Estou lá na comissão, que a gente chama de comissão, porque a realidade lá, da 

cooperativa (Batavo), é muito diferente da realidade de vocês. Não existe lucro, não existe 

nada. Era só mesmo pra gente organizar festas. Mas eu pude entrar dentro da cooperativa, 

e eles me receberam muito bem. E assim, a gente está. Já fazem isso, já fazem 18 anos. 

F: Que o pai faleceu e 18 anos que você está na cooperativa. 

F: Isso. 

F: A cooperativa acolheu a nossa família. 
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F: É, nós fomos acolhidas pela (Batavo). E, agora, nós estamos tirando em torno de 6 

mil litros de leite-dia, faz parte. E cada um dos filhos foi fazer a sua vida. Ela, daí, foi, casou, 

teve um filho. Mas, 2 anos depois, o marido dela também se acidentou de carro, ela ficou 

viúva muito nova, com uma criança de 2 anos de idade. E teve que fazer a vida dela 

também. Mas ela conseguiu. 

F: E como você (também fez) [00:59:05]. Porque eu tive um exemplo. Então, assim, pra 

mim, hoje, na cooperativa, ela é uma reestruturação (inint) [00:59:14]. Como foi com a minha 

mãe, com os meus irmãos, foi pra mim e pro meu filho, que ele a gente achou um pai pra ele 

e agora ele tem um irmão. E dentro da cooperativa, agora, e meu sogro faleceu o ano 

passado também, então, assim, e meu marido também (inint) [00:59:30]. Então, assim, 

depois que eu entrei na liderança, a cooperativa, pra mim, e pro meu marido, pro (Charles), 

a gente cresceu. Agora, eu vou até à sala de ordenha, meus filhos vão junto, sabe? Eu sei o 

que é (inint) [00:59:46], eu não sabia. Então, assim, coisas que a gente sempre vê de longe, 

eu acho, assim, que a cooperativa abriu espaço pra minha família renascer, sabe? 2 vezes. 

Tivemos que renascer tudo de novo. Mas estamos aqui, aprendendo, e cada palavrinha que 

vocês falam é um aprendizado, assim, pra gente, assim, muito importante. 

F: Eu acho que a cooperativa é isso, eu acho que é você ter uma troca de experiências, 

entendeu? E com isso você cresce. 

F: É. Mas eu penso que sair de (Carambeí), pra nós também, não foi a melhor 

experiência do mundo. Quer dizer, eu saí lá, vivi a vida inteira lá, mas não tinha mais o que 

fazer lá. Eu falei, "Então, vamos embora". Não dava, era uma coisa que, no momento, 

também não tinha. E tanto que eu estava na grávida na mesma época da (Andréia), e era 

pra ser, praticamente, a minha caçula com (o mais velho) [01:00:38] da (Andréia). Então, 

mas você tinha convivência. 

F: (É? Ela tem a mesma idade do da (Andréia)? [01:00:40] Ela, aqui, tem 11 anos, o 

mais velho. 

F: Isso. 

F: Eu faço as minhas palavras a dela. Eu tenho sede de aprendizado e de produzir. 

Então, tudo aquilo que você bem buscar, tipo assim, leva pra sua casa, pra sua família, seus 

filhos, seu marido. E nos comitês. E muitos perguntam, "O que você vai fazer lá?", escutar 

isso, escutar as palestras, como você lidar com o companheiro (inint) [01:01:16], tipo assim. 

E mostrar, também, pra muitas mulheres que não é só a casa, limpa a casa, tira leite, sabe? 

Aquele mundinho, só. Tem muita coisa fora. Que a (COPAGRIL), a cooperativa, ela 

fornecesse isso pra gente. Esses encontros, assim, nossa, são abençoadores. 



134 
 

F: Eu me sinto uma pessoa privilegiada. O cooperativismo, pra mim, é uma sede de 

aprendizado, desenvolvimento pessoal, espiritual. E cooperativismo, pra mim, nada mais é, 

eu não me sinto uma esposa de funcionário. Meu esposo tem 27 anos de empresa. Sempre 

o cooperativismo, pra mim, é tudo. Ela é a base, ela é a estrutura. A nossa empresa, ele tem 

27 anos, como eu falei, nunca, se vocês falam, eu não falo como funciona, como esposa, 

(inint) [01:02:13], ele nunca, nunca, nesses 27 anos. Dia 5, pode fazer o compromisso dia 5, 

(vou estar) [01:02:22]. Então, o que é isso? Isso também é cooperativismo. Uma garantia 

pra quem trabalha com o cooperado. Defende, veste a camisa. Eu não sou funcionária, mas, 

como a gente vive no mundo dela, numa área de pesquisa, aonde o associado vem, aonde 

as empresas parceiras vêm, falo especificamente disso, se cria vínculo. Eu acabo 

defendendo a (COPAGRIL) como eu defendo, eu tenho só um filho, como eu defendo o meu 

filho. A (COPAGRIL) é minha família. E pelo acolhimento, pela abertura que ela também dá, 

porque certas empresas, o funcionário é um funcionário. O dono é um dono. Vocês, 

cooperados, seriam o dono. E, lá, a gente não vê essa diferença. O presidente, o vice e 

secretário, eles me tratam como eles tratam o cooperado. Eles não fazem essa diferença 

entre esse padrão que é gerado quase que no mundo hoje, (como ele é gerado) [01:03:21]. 

Então, eu sempre falo, eu sou (COPAGRIL) até debaixo d'água. Meu menino fala, "Sou 

(COPAGRIL), nasci (COPAGRIL) e continuo (COPAGRIL)", porque nasceu dentro da 

empresa. Então, também, a gente fala assim, um bom funcionário faz a boa empresa, e é 

também numa cooperação. Você dá, você recebe. 

M1: Muito bem. 

F: Muito feliz pelas oportunidades que ela me dá (inint) [01:03:43]. 

F1: Bom, meninas, muito obrigada. É uma riqueza enorme tudo o que nós registramos 

aqui. Não sei nem por onde eu vou começar a trabalhar, porque foi bastante informação. 

Mas o professor vai me ajudar a dar os caminhos. Muitas riqueza mesmo. Obrigada de 

coração pela dedicação do tempo de vocês a esse trabalho. E assim que a gente tiver o 

resultado, eu vou procurar encaminhar pra vocês a compilação dessas informações. 

M1: Meninas, eu quero agradecer a generosidade do tempo de vocês. Eu vi com uma 

expectativa aqui, mas eu estou, assim, enlouquecido. Foi, assim, fantástico. Eu amei ouvir 

vocês, e essa última parte, pra mim, valeu tudo, tá? Pode ter certeza que as histórias de 

vocês vão ser veiculadas em alguns trabalhos, e a gente vai ter todo o cuidado de 

evidenciar cada detalhe que vocês trouxeram aqui, com o compromisso desses detalhes 

serem levados para fortalecer ainda mais o cooperativismo e o papel da mulher. Fiquei 

muito emocionado, assim, muito. Eu choro até em inauguração de supermercado. 
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F: Eu só quero, então, falar uma coisa. Quando chegam muito perto, às vezes, de mim e 

da minha mãe, achando, "Nossa, filha do presidente, mulher do presidente", teve pressão, 

teve problema. A (Andréia) [01:05:20] e a (Meire), eles conhecem um pouco da minha 

história. Eu cheguei a ficar de frauda durante 2 anos, depressão séria. Internei, já, 2 anos 

atrás fiquei internada novamente. Ninguém acredita. Hoje, eu estou bem, graças a Deus. 

Então, quando eu entrei na liderança, foi, pra mim, hoje eu faço faculdade, estudo, então, 

pra mim, é outra vida. 

F: Eu acompanho, no (Face), as tuas conquistas. E fico tão feliz. 

F: É. (inint) [01:05:48] Não, a (Meire) sabe. Eu tive muitos problemas sérios, foram 10 

anos, assim. 1 ano de cama, com frauda. Não tenho vergonha de falar, porque, realmente, 

pra mim, viver não precisava mais. Até que meu pai falou, "Vem pra cá que a gente vai 

cuidar de você". Fiquei internada algumas vezes em (Londrina). Mas, quando eu (ouvi falar) 

[01:06:08] (inint) [01:06:09], "Entra aqui que você vai fazer diferença", pra mim, isso foi tudo. 

F: E olha que diferença (inint) [01:06:16]. 

M1: Se eu já tinha paixão pelo cooperativismo, hoje eu estou louco. Acho que eu não 

vou conseguir dormir. 

F: Você foi contaminado pelo vírus. 

M1: Muito. 

F: Mas eu acho, assim, que isso aqui é importante. Mesmo que a gente não esteja na 

mesma cidade, alguma coisa. 

F: A gente vai criando um elo. 

F: É. A (Meire) e a (Andreia), tipo, (inint) [01:06:45], alguma coisa assim, mas a gente 

conhece a vida dos outros. Como a (Meire) falou, eu te acompanho na reuniões (inint) 

[01:06:53]. Então, mesmo não estando (inint) [01:06:58] encontrei uma turma, a (inint) 

[01:07:00], "Nossa, quanto tempo?", não sei o quê. Mas acaba tendo aquela ligação. (A 

(Andreia) nasceu em (Carambeí)) [01:07:06], agora está em (Castrolanda), mas continua 

tendo uma ligação, não adianta, não muda isso. 

F: (inint) [01:07:10]. 

M1: Exato. 

F:E ele proporciona, conhecer outras mulheres, de outras (inint) [01:17:18]. 

F: Faz amizade. 

M1: Pois é. 



136 
 

F: Então, isso que eu acho que é cooperativismo. Isso é cooperativismo. Mesmo eu não 

estando lá mais, a (Andréia), (inint) [01:07:29], a (Meire), mas a gente continua com aquela, 

"Ai, que legal que está crescendo, dando certo". Então, você fica acompanhando, aqui, a 

história deles lá. Eu acho que isso é (inint) [01:07:39]. 

F: É a luz no fundo do túnel de várias mulheres que estão por aí, ainda perdida, sem 

horizonte. 

F: Exatamente. 

F1: E, assim, uma coisa muito interessante que eu vejo é que a cooperativa é igual o ser 

humano, não existe uma igual a outra. Porque a gente fez uma pesquisa de sistema, que a 

gente estava pensando em mudar, ( a gente tem um próprio) [01:07:55], mas paramos, 

porque cada lugar que a gente ia visitar, cada cooperativa (inint) [01:08:00]. Então, eu digo 

assim, que a cooperativa é igual o ser humano, não tem igual. (inint) [01:08:09]. 

M1: E cada uma tem a sua beleza. É as cooperativas (inint) [01:08:17]. 

F: O cooperativismo é tudo. Ela falou que tomou remédio, eu cheguei a tomar 13 

comprimidos de uma vez, e, na hora que eu entrei. 

F: Assim? 

F: Sim, direto. 

F: (inint) [01:08:25]. 

F: Sim. Então, na hora que eu cheguei, me falaram assim, "(inint) [01:08:29], eu preciso 

de você aqui", não sei o quê, eu falei, "Nossa, eu posso fazer alguma coisa". 

F: "Eu existo". 

F: Exatamente. E depois disso que eu comecei a fazer faculdade, estou entrando no 

último ano agora. 

F: Estou fazendo. Comecei esse ano. 

F: Mas é a cooperativa que faz isso com (inint) [01:08:42], "Nossa, mas eu sou alguém 

na vida. Eu consigo ajudar". Aí, quando você chega aqui, que você tem que escolher tantas 

pessoas, porque 1 vaga, e fala assim, "(inint) [01:08:51], eu quero que você vá lá. Eu preciso 

de você", nossa. Então, todo mundo olha pra mim, "Você não teve?", eu falei, "Tive todos os 

problemas do mundo. Mas se, hoje eu estou aqui, é pela (inint) [01:09:02]". 

F: Porque você mereceu. 

M1: E é a força feminina. Olha, vocês são lindas, viu? A gente não podia atrapalhar, não 

é? Então, a gente tinha que ouvir, interessado mesmo. Porque esta é a metodologia do 
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grupo focal, a gente tem que deixar vocês conversarem. E também é o nosso desafio, como 

pesquisadores, conseguir expressar esses sentimentos que emergiram. Isso é o valor e a 

riqueza da nossa pesquisa. Podem ter certeza que a gente vai tratar com muito respeito 

cada uma, de forma anônima, tá? Então, assim, a proposta não é expor ninguém. E a gente 

vai colocar cada história no devido lugar de honra e de mérito, pra que possa inspirar as 

pessoas que lerem esse nosso material. Muito obrigado por cederem esse tempo e abrirem 

as vidas de vocês pra gente. 

F: Nossa, eu que agradeço. 

F: Nós que agradecemos. 

M1: Até mais, pessoal. Vamos fazer uma foto. Vamos fazer uma foto nossa, junto. 

F: Estamos disponíveis pra qualquer pergunta. 

F1: Nem falem isso, que a gente é abusado, viu. 

M1: A gente é abusado. 

F1: Obrigada. 

F: Obrigada você. 

[01:10:14] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


