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La empresa cooperativa es un organismo vivo; es
una sociedad de personas en una comunidad, cuyo
soporte es la solidaridad, y la conciencia de esta
solidaridad es la fuerza impulsora en la que
debemos confiar.
Don José María Arizmendiarrieta)1

Fundador e dinamizador da denominada “Experiencia Cooperativa de Mondragón”, cidade
espanhola (País Basco), onde hoje está sediada a Mondragón Corporación Cooperativa – MCC, uma
das referências mundiais do cooperativismo. ARIZMENDIARRIETA, José Maria. Pensamientos, 182.
1
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RESUMO

Uma sociedade cooperativa é constituída por membros de uma comunidade,
partícipes de grupos sociais unidos pela mesma localização, profissão, atividade
econômica, necessidades de consumo, dentre outras nuances que os colocam
reunidos no interesse de promover a cooperação por meio de uma entidade comum.
Não se unem, somente para a cooperação informal, realizada naturalmente entre os
seres humanos, mas em um estado de cooperar feito perenemente, de maneira
continuada e exercitado por meio da forma jurídica denominada cooperativa. Nesse
contexto, o presente trabalho busca a fundamentação teórica sobre a relação que a
forma jurídica cooperativa tem face ao desenvolvimento socioeconômico regional
das comunidades que constituem sociedades cooperativas. A pesquisa foi
desenvolvida por meio do método de pesquisa exploratória bibliográfica, e seus
resultados trazem reflexões sobre os motivos pelos quais a forma cooperativa é um
modelo empresarial adequado ao agir socioeconômico e quais são as características
deste modelo que levam ao desenvolvimento regional.
Palavras-chave: Cooperação; Cooperativa; Cooperativismo; Desenvolvimento
Regional.
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ABSTRACT

A cooperative society is made up of members of a community, now members
of social groups united by the same location, profession, economic activity,
consumption needs, among other nuances that bring them together in the interest of
promoting cooperation through a common entity. They do not come together, only for
informal cooperation, which takes place naturally between human beings, but in a
state of cooperation that is done perennially, continuously and exercised through the
legal form called cooperative. In this context, the present work seeks the theoretical
foundation on the relationship that the cooperative legal form has with the regional
socioeconomic development of the communities that constitute cooperative societies.
The research was developed through the bibliographic exploratory research method,
and its results bring reflections on the reasons why the cooperative form is an
adequate business model for socioeconomic action and what are the characteristics
of this model that lead to regional development.

Keywords: Cooperative; Cooperativism; Cooperation; Regional development.
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1

INTRODUÇÃO
O objetivo deste trabalho é a busca da demonstração de que a forma jurídica

denominada cooperativa não se constitui apenas para a personificação de uma
sociedade de pessoas cujo objetivo exclusivo seja o exercício de uma ou mais
atividades econômicas, mas sim que se trata de uma maneira de agir social em prol
do desenvolvimento da comunidade ou comunidades que a constitui, assim
revertendo para toda a região na qual se estabelecem, sendo uma ferramenta
efetiva para o desenvolvimento socioeconômico.
Por sua vez, essa região pode ser uma comunidade de menor porte, uma
categoria profissional, um grupo de trabalhadores de uma determinada empresa,
agropecuaristas de uma região, pessoas de certa cidade, dentre infindáveis
possibilidades de agrupamentos humanos. Mais ainda, pode, até mesmo, ser o
agrupamento de diversas dessas comunidades. Nessa linha, destacam Juvêncio,
Volpe e Panzutti (2000, p. 9): “são sociedades de pessoas, de pequenos produtores
ou consumidores, que se associam livremente, para realizar certos objetivos
comuns, por meio de trocas recíprocas de serviços, valendo-se de uma empresa
econômica coletiva, que funciona como os bens e todos os riscos comuns”.
Muito além de somente constituir-se em uma atividade de empresa, para o
desenvolvimento de uma organização, voltada ao exercício de uma atividade
econômica, o modelo jurídico em questão, ou seja, a forma cooperativa, ultrapassa o
ato de empreender, pois renuncia ao fim lucrativo para se ter, inclusive, o
desenvolvimento no viés social. Diferentemente das corporações capitalistas que
buscam o monopólio de mercado para obter maiores resultados lucrativos. Olvidamse de manter boas condições para o bem-estar aos próprios trabalhadores e
circunstânciasf avoráveis aos respectivos consumidores. Nessa competição
predatória em busca do monopólio, as corporações capitalistas deixam de praticar,
consciente ou inconscientemente, boas práticas éticas. O impulso delas é o lucro,
que não é algo contrário à tese que aqui se trabalha, ora de ausência desse mote na
aplicação da forma cooperativa. Ocorre que uma empresa de impulso capitalista
muitas vezes tem seus proprietários alheios ou distantes das áreas em que ocorre a
execução de suas atividades. Isso não ocorre por mecânica negativa no sentido
ético, mas, muitas vezes, pelo modelo organizacional não pessoal, característica
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não inerente à forma cooperativa. A forma cooperativa tem como objetivo que os
proprietários, ora recebedores dos serviços que a entidade promove, estejam e
sejam inseridos na realidade dos desdobramentos que podem advir do exercício da
atividade econômica que a entidade executa.
A cooperativa, como uma forma jurídica, também incorpora um modelo
econômico de empreender. Logo, não se trata de instrumento de beneficência ou
assistência social, mas sim uma modalidade também empresarial, contudo, sem
objetivo de lucro como efetivo resultado (outcome), sendo também que acumula
função e ação sociais sedimentadas por meio de seus aspectos axiológicos, ou seja,
os princípios universais do Cooperativismo.
Muito comum é se entender que as atividades de empresa são sempre
destinadas ao fim lucrativo, mas no Cooperativismo, a organização econômica se
volta ao conceito de justo preço (FRANKE, 1973, p. 7) e se destina a promover o
desenvolvimento de uma ou mais comunidades, mantendo-se uma competição
mercadológica diversa da pretendida pelas corporações essencialmente capitalistas.
Isso advém dos respectivos valores que emanam da doutrina cooperativista e dos
princípios mundiais do Cooperativismo (BENATO, 1995, p. 34).
A partir desse cenário, cada indivíduo alcança seu próprio interesse pessoal,
seja no âmbito econômico – obtendo um posto de trabalho, a venda do que produz
ou dos serviços que presta – seja no âmbito coletivo, participando de uma sociedade
onde o próprio empreendimento cooperativo tem como objetivo também melhorar as
condições sociais. Tais como: a educação, a cultura e a qualidade de vida (IRION,
1997, p. 49).
Como mencionado, tal modelo é regido por princípios e valores, chamados de
Princípios Universais do Cooperativismo2, os quais determinam que as entidades
constituídas sob a forma cooperativa sejam direcionadas para realizar os interesses

2

A Aliança Cooperativa Internacional (ACI) é o organismo mundial que tem como função básica
preservar e defender os princípios cooperativistas. Trata-se de uma organização não governamental
independente, constituída em 1895, com sede em Bruxelas, Bélgica, e cujo objetivo é a integração, a
autonomia e o desenvolvimento do Cooperativismo. Os Princípios Universais do Cooperativismo
foram objeto das assembleias gerais da ACI, tendo sido amplamente discutidos e deliberados, sendo
que por meio dos Congressos Mundiais do Cooperativismo ocorridos em 1937, 1966 e 1995, foram
consagrados como institutos dos valores e características que são determinantes para o
reconhecimento de uma entidade como cooperativa. Os Princípios Universais do Cooperativismo são
geralmente citados em letras maiúsculas, pois se tratam de um grupo de institutos a que se remetem
toda entidade sob a forma cooperativa no mundo (Fonte: ACI, sítio eletrônico, consulta em 15.1.2021,
disponível em: https://www.ica.coop/en)
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de uma comunidade ou região. Em decorrência, satisfazem as necessidades
individuais dos cidadãos que as compõem.
A aplicação da forma cooperativa, geralmente, é observada em comunidades
nas quais grupos de pessoas, moradoras de certas localidades, migrantes ou
integrantes de algum grupo profissional, demandaram por uma própria ferramenta
de desenvolvimento econômico.
Exemplos podem ser vistos com grupos de agricultores, pecuaristas,
pescadores, trabalhadores de empresas de produção que tiveram falência
decretada, funcionários de determinadas empresas ou conglomerados econômicos,
servidores públicos, ou, simplesmente, pessoas que constataram, nessa forma
econômica, uma possibilidade de sustento, exercício econômico de uma atividade,
obtenção de serviços não prestados pelo Estado ou somente oferecidos por agentes
de mercado que visam exploração lucrativa. Isto é, aquelas entidades ou grupo de
pessoas que buscam desenvolvimento social por meio da atividade econômica.
No Brasil, comunidades de imigrantes europeus que se estabeleceram no sul
do país, são reconhecidas por terem constituído cooperativas de produção
agropecuária e de crédito. Além disso, em São Paulo, grupos de imigrantes
japoneses e italianos caminharam no mesmo sentido constituindo cooperativas de
produção agropecuária, de crédito e consumo. No entanto, em todos os estados
brasileiros existem exemplos que culminaram na constituição de sociedades
cooperativas.
Outro relevante exemplo da opção pelo modelo cooperativo foi dado pelos
movimentos sociais, advindos da reforma agrária: existem diversos assentamentos
rurais que se tornaram referência e geraram progresso no desenvolvimento
econômico dessas populações. Todavia, em todos os movimentos em que se
observa a constituição de cooperativas, constata-se a evolução da superação da luta
econômica individual para uma visualização de que o bem-estar de cada pessoa se
torna mais alcançável se o bem-estar do grupo, ou seja, da comunidade, for atingido
primeiro.
Praticamente, converge em um mecanismo que promove uma operação
continuada primeiramente voltada ao fim econômico coletivo, mas cuja finalidade
maior é que se tenha o bem-estar dos próprios associados e suas comunidades.
Dessa maneira, em um processo sistêmico, com fundamento doutrinário, o
Cooperativismo culmina na edificação de uma cultura organizacional da aplicação da
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cooperação e que é voltada para um fim mais amplo que meramente o
desenvolvimento econômico próprio (individual) ou empresarial, ou, somente a
busca de justiça social tais como entidades do terceiro setor e associações de
representação.
O

Cooperativismo

promove

para

os

demais

componentes

dessas

coletividades, comunidades, cidades – agrupamentos sociais urbanos ou rurais –
uma percepção de que a aplicação da forma cooperativa visa a melhora social
global, ou seja, como explica Irion (1997, p. 149): “o Cooperativismo é instrumento
eficaz para organização da população, a democracia dos investimentos, a
distribuição de renda, a regularização do mercado, a geração de empregos e
realização da justiça social”.
Com base no exposto, o problema da presente pesquisa pode ser ponderado
como: “por que a forma cooperativa é um modelo empresarial adequado de agir
socioeconômico, voltado para o desenvolvimento regional?”; e “quais são as
características deste modelo que levam ao desenvolvimento?”
A resposta para este problema parte da premissa de que o modelo
empresarial cooperativo, ou seja, a forma jurídica cooperativa pressupõe valores e
princípios que, ao mesmo tempo, são humanísticos e econômicos, mas em
equilíbrio, de tal maneira que não se prepondera um sobre o outro. Em síntese, o
fator humano não prepondera, mas interage na mesma medida que o fator
econômico, para compor esse agir socioeconômico.
Deste modo, com vistas a responder o problema principal de pesquisa,
estabelece-se como propósito do presente trabalho, demonstrar que a forma jurídica
cooperativa é um modo de agir social e uma ferramenta efetiva para o
desenvolvimento socioeconômico não somente da comunidade que constitui tal
entidade, mas sim de toda a região em que se estabelece. Flagrante é que não se
constitui apenas uma personificação de uma sociedade de pessoas para exploração
de atividades econômicas, tais como sociedades comerciais, ou ainda, entes para
fins comuns sociais, tais como associações e fundações, mas sim se compõe a
união de pessoas que, pela atividade econômica, ingressa no mercado e concorre
pari passu com todos os agentes que o integram.
Este trabalho se justifica, pois, nas respostas das questões de pesquisa. Em
primeira instância, afere-se que a forma cooperativa não se trata de assistência ou
benesse social, seja de origem pública ou privada, mas sim de uma entidade que
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promove a atividade empresarial. Ou seja, consiste numa empresa, de qualquer
atividade econômica, contudo, sem pretender a exploração lucrativa. É de constatar
que existe um desconhecimento amplo da consciência leiga ou acadêmica sobre as
realidades do que é o empresariado cooperativo. Ambas as cognições orbitam nos
extremos do pensamento ou no princípio de que as cooperativas devem ser
entidades voltadas para a assistência social. Todavia, podem ser estruturas
empresariais complexas ou até predatórias. É de salientar que tais entidades,
constituídas sob a forma cooperativa não são nem um, nem outro modelo, mas sim,
uma estrutura negocial com tendência a um equilíbrio do valor humano e fim
econômico, sem promoção de concorrência monopolista que seja prejudicial a boas
práticas éticas. A contribuição dos resultados deste trabalho é a de desmistificar que
a forma cooperativa é um modelo negocial voltado tanto para o fim econômico como
para o objetivo social.
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2

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este trabalho foi construído a partir de pesquisa exploratória e bibliográfica,

sem a elaboração de processos metodológicos que necessitassem de dados
empíricos ou pesquisa de campo.
Além da pesquisa bibliográfica, existem várias maneiras de se classificar uma
pesquisa. Como mencionado, este estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica,
que pode ser classificada como de abordagem qualitativa (SEVERINO, 2016). A
pesquisa qualitativa possibilita uma maior liberdade teórico-metodológica, sendo que
os limites de sua iniciativa são fixados pelas condições exigidas a um trabalho
científico. Contudo deve ter uma estrutura coerente, lógica, plausível e com e nível
de objetivação suficiente.
Em relação à pesquisa bibliográfica, Koche (2011, p.122) diz:
Na pesquisa bibliográfica o investigador irá levantar o conhecimento
disponível na área, identificando as teorias produzidas, analisando-as e
avaliando sua contribuição para auxiliar a compreender ou explicar o
problema objeto da investigação. O objetivo da pesquisa bibliográfica,
portanto, é o de conhecer e analisar as principais contribuições teóricas
existentes sobre um determinado tema ou problema, tornando-se um
instrumento indispensável para qualquer tipo de pesquisa.

Para Gil (2014, p. 3), a pesquisa bibliográfica é elaborada a partir de obras e
artigos científicos publicados, para que se possa obter um embasamento teórico
confiável:
A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado,
constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase
todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho dessa natureza, há
pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas.
Boa parte dos estudos exploratórios pode ser definida como pesquisas
bibliográficas. As pesquisas sobre ideologias, bem como aquelas que se
propõem a uma análise das diversas posições acerca de um problema,
também costumam ser desenvolvida quase exclusivamente mediante fontes
bibliográficas.

No caso da presente pesquisa, é de observar que a pesquisa bibliográfica foi
inserida em um contexto de avaliação como ferramenta para análise econômicosocial. A pesquisa bibliográfica foi realizada durante o período de fevereiro de 2020
a julho de 2021, especialmente nas bases de dados Scielo e na Plataforma de
Periódicos da CAPES. Para este fim, localizaram-se os seguintes descritores como
indexadores

da

busca

de

referências:

“Cooperativa”,

“Cooperativismo”,
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“Cooperação” e “Desenvolvimento”, os quais foram submetidos a cruzamentos entre
si, utilizando-se o operador booleano AND, na tentativa de se encontrar a produção
científica correspondente.
Para criação de paradigmas de pensamento foram descritos dois casos
concretos, não analisados in loco: a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de
São Roque de Minas Ltda (Sicoob Saromcredi) – constituída na comunidade de São
Roque de Minas (MG), localizada na região da Serra da Canastra – e da
Cooperativa Pindorama, situada no Estado de Alagoas.
A escolha do enfoque teórico é motivada pela ampla literatura já histórica
assim como pelo crescente estudo sob a inspiração da Análise Econômica do Direito
(AED), escola idealizada a partir das teorias acerca dos custos de transações de
Ronald Coase (PINHEIRO e SADDI, 2005).
Tendo em conta a proposição de uma construção teórica, promoveu-se a
revisão bibliográfica da literatura clássica influenciadora do Cooperativismo, a qual é
referencial no sentido de que entidades cooperativas podem contribuir sobremaneira
em prover as necessidades socioeconômicas de uma comunidade, cidade ou região,
pois são empreendimentos constituídos pelas pessoas que moram e habitam tais
localidades.
Para tal construção e demonstração, primordial foi a análise do movimento
kibutziano, estudado por Bulgarelli (1966) em “O Kibutz e as Cooperativas Integrais”.
Assim como a avaliação bibliográfica que se baseia na História do Pensamento
Econômico,

cujas

lições

tornaram-se

influenciadoras

da

economia

e

do

Cooperativismo. Tais como Owen, que propôs todo um sistema econômico
cooperativo, além da visão de Thomas Mórus, em Utopia, King, Charles Fourier,
assim como das lições da Escola Francesa de Nimes com Charles Gide (STÖBERL,
2011, p. 2), que buscaram modelos e técnicas econômicas contrapostos aos de
extrema exploração de capital vistos na Revolução Industrial.
Para Mórus (2018), a busca chegava ao ponto de se denominar Utopia. Já na
obra precurosora, do século XIX, de King (1828), a atitude da pessoa (co-operator)
prevalecia sobre o status quo. Neste trabalho, buscou-se também aspectos da
análise de estabilidade do equilibro geral pensadas por Hunt e Lautzenheiser (2012),
na linha do equilíbrio social e econômico de todo um país.
Por conta de se tratar de uma forma jurídica, tendo em conta que a proposta
tem relação com arranjos e desenhos contratuais de uma gama enorme de
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particulares, como acima ventilado, fez-se necessáriaa abordagem de Análise
Econômica de Direito (AED), a qual segue a linha de Law Economics, cujos ícones
são Cooter e Ulen (2007), assim como se buscou as inferências no Direito Brasileiro
de Bogard e Fux (2019) e Caliendo (2009), além das importantes lições lusitanas
trazidas pelo jurista lusitano Canotilho (2008).
Ademais, a linha de análise quanto à questão do desenvolvimento em prol da
dignidade humana coletiva, foi importante para o viés do Cooperativismo, a partir de
Miranda (2012) e Meinen (2016).
Por derradeiro, é de salientar que foram envolvidas na busca de referencial
teórico, a demonstração do engajamento social dos indivíduos por meio de suas
sociedades cooperativas, assim como a demonstração de que essas entidades
alteram positivamente os cenários econômicos. Em decorrência disso, há a
percepção da ampliação da promoção de dignidade das pessoas.
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3

COOPERATIVISMO

3.1 Cooperativismo

Preliminarmente a se abordar sobre a forma cooperativa e o respectivo
modelo econômico, cabe traçar alguns apontamentos acerca do Cooperativismo.
Neste sentido, tem-se que o Cooperativismo é um movimento, um sistema,
observado na vida social, não constituindo, de per si, uma forma de negócio. O
Cooperativismo percorreu a História de mãos dadas ao homem como uma corrente
que permitia às pessoas se aproximarem sob valores e princípios comuns, eliminar
todas as formas autoritárias de poder e conceder ao próprio homem que
encontrasse os meios necessários para completar desenvolvimento nas esferas
material, econômica, social, pessoal e espiritual (BERTUOL et alii 2012).
No universo das organizações cooperativas, há a máxima de que o
cooperativismo surgiu como um movimento popular e trabalhista, nascido do
coração das pessoas e para o seu bem. Portanto, e em virtude da maneira pela qual
alguns executivos não cooperativos, que estão no centro da gestão das sociedades
cooperativas, expressam interpretações distorcidas sobre o significado do
cooperativismo e da sociedade cooperativa. Dessa forma, é necessário resgatar o
“objetivo” original do nascimento, estruturação e formalização da cooperatividade,
sem separar o cooperativismo de hoje da força cooperativa usual, que colocou o
homem no centro do movimento, como a causa de seu começo e fim. É dessa
maneira que a ideia de uma filosofia cooperativa precisa conhecer a noção primária
sobre a natureza do cooperativismo, como um sistema cooperativo de ser
(REISDORFER, 2014).
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3.2 Conceito e diferença com a cooperação

Ponto nodal e que se faz essencial na presente pesquisa é o destaque de que
Cooperativismo não é sinônimo de cooperação, nem mesmo de cooperativa.
Tratam-se de três diferentes conceitos, sendo o Cooperativismo o movimento e
fenômeno social que se constata a partir da cooperação sistematizada pela
aplicação da forma cooperativa. Note-se que cooperação é fato social, sendo que a
forma cooperativa é a aplicação de uma atitude humana e o Cooperativismo é o
fenômeno e sistema econômico social que os engloba.
Nesse sentido, para fundamento da importância da presente pesquisa, tem-se
que adentrar na essência do que é o Cooperativismo, bem como conhecer seu
respectivo cenário mundial e sua história. Assim, afere-se que o Cooperativismo
proporciona uma efetiva união de pessoas que buscam suprir suas necessidades
individuais por meio de uma estrutura, que preferimos chamar de forma cooperativa,
na qual determinam uma atividade econômica que lhes é necessária e nela atuam
partilhando os custos. Como ensina Plácido e Silva (1961, 167) o termo
Cooperativismo é:
Derivado do mesmo modo que cooperativa, do latim cooperare, é aplicado
para designar o sistema econômico que se funda nas cooperativas, em
virtude do qual se estabelecem os princípios coordenadores, disciplinares e
promotores da maior amplitude das organizações, que se propõem, pela
cooperação, a dar mais satisfatórios resultados aos das mesmas
cooperativas.

O Cooperativismo tem como proposta a sistematização da cooperação e a
aplicação do modelo cooperativo, que denominamos como forma cooperativa. Não
como decorrência de atitude assistencial estatal ou privada, mas sim tem o intuito de
alcançar a formação de entidades que unam pessoas as quais desejam evitar o fim
ou o abuso lucrativo de terceiros (MIRANDA, 1964), assim como que anseiam o
preço justo (FRANKE, 1973). Logo, constitui-se movimento econômico-social de
pessoas de uma ou mais comunidades, enfim, regiões.
Para muitos é inconcebível admitir a forma cooperativa como empresariado.
No entanto, sem dúvida, trata-se de atividade da empresa a qual remete à
economicidade, eficiente e eficácia da entidade. Não meramente assume-se a
cooperação em meio de uma associação formalizada, mas sim um fim associativo
para exercício econômico não lucrativo na acepção capitalista.
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Nada obsta que a não associação em cooperação seja empreendedora e isso
não a desabona como entidade sem fins lucrativos ou com intuito de
desenvolvimento social. Quanto a isso, a doutrina italiana bem auxilia, definindo a
cooperativa como empresa e distinguindo de outras figuras associativas. Como
salienta Tatarano (2002, p. 258): “a mutualidade, intensa como a reciprocidade de
serviços entre empresas e associados, é uma natureza não exclusiva da
cooperativa, mas pode ser encontrada em outros fenômenos associativos, sejam
eles de natureza societária ou não”. Contudo, não é característica que extrai a
cooperativa da atividade de empresa.
Intimamente relacionado ao problema da qualificação empresarial da
cooperativa está a questão da empresa como necessária para a morfologia
do instituto. Mesmo a esse respeito, surgiram dúvidas, infantis, a respeito de
certas manifestações do fenômeno cooperativo, ainda que a opinião
absolutamente prevalecente seja no sentido da natureza empreendedora da
cooperativa (TATARANO, 2002, p. 252)

Como movimento, o Cooperativismo é sistema de agir socioeconômico e não
meramente associativismo para a defesa de interesses ideológicos, religiosos,
assistenciais, dentre outros. Juvêncio, Volpe e Panzutti (2000, p. 9) referem que “o
Cooperativismo surge como reação às práticas especulativas da classe empresarial
criada pela Revolução Industrial”. Acrescentam ainda, que surge numa postura
defensiva, que se mantém ainda hoje:
O Cooperativismonão pode ser percebido como fenômeno social, fora do
contexto de transformações econômicas e tecnológicas da Revolução
Industrial, e no campo político como resposta à desintegração brutal da
Sociedade Feudal, que resultou num desmembramento e um
desenraizamento das comunidades e das pertenças familiares, profissionais
e religiosas.

O

conceito

de

Cooperativismo

como

movimento

impulsionado

pela

cooperação, ora respectivo vetor atitudinal, leva ao que é a forma dessa relação e à
materialização da mesma, o que se dá na constituição de uma sociedade
cooperativa. E essa materialização de uma relação atitudinal segue uma forma, um
modelo, o que denominamos forma cooperativa.
Dessa maneira, Cooperativismo ultrapassa ser um substantivo genérico para
ser um nome próprio de um movimento individualizado, daí porque nominá-lo com
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letra capital inicial na palavra, ou seja, nome próprio que o especifica. Para ilustrar
tal visualização, reproduz-se os verbetes cooperativa e Cooperativismo, da Moderna
Enciclopédia de Consultas (1971, volume 3, p. 1053).
Cooperativa: sociedade em que são capitalistas os associados, e cuja
finalidade é o benefício de todos eles, quer seja redução de preços, dos
objetos de consumo, quer pela facilitação de empréstimos.
Cooperativismo: movimento iniciado na Inglaterra, no século XVIII com a
implantação das cooperativas de consumo, destinadas a proporcionar
artigos por preços módicos aos seus associados, e que se estendeu na
França e aos Estados Unidos, sob a forma de cooperativas produção,
destinadas a substituir o patrão, e na Alemanha sob a de cooperativas de
crédito, para proporcionar recursos às cooperativas que não obtinham
resultados ou haviam fracassado.
Para uns é forma de reorganização social, como o sindicalismo, o
bolchevismo, o anarquismo; para outros é forma de associação, para
favorecer determinado grupo “Um por todos e todos por um” – é o emblema
da cooperação.
Para Gide, o cooperativismo compreende três etapas: 1) a conquista do
comércio; o domínio da indústria manufatureira; 3) o domínio da indústria
agrícola.

Finalizando, na esteira do lecionado por Bulgarelli (1966), o que se delineia no
presente trabalho é limitado ao que constitui Cooperativismo, não o definindo de
maneira tão ampla que abordaria toda e qualquer formação comunitária com até
certa radicalidade de isolamento com o restante da sociedade em geral. É
interessante a abordagem de Bulgarelli (1966) no sentido de avaliar que além do
Cooperativismo vai o Movimento do Kibutz, o qual é de maior gama e que remonta
até mesmo à substituição formal do Poder Público.
Do que decorre ter de ser considerado o Kibutz como uma realização da
ideia pura de cooperação e do comunitarismo, aplicando grande parte dos
princípios do cooperativismo, mas levando alguns deles às mais extremas
consequências, e surgindo assim no seu conjunto, menos do que como uma
entidade cooperativa, e mais como uma nova fórmula comunitária integral
de vida e trabalho, visando, em última análise, o mesmo que o
cooperativismo – a melhoria das condições de vida do homem, tanto
espiritual, como fisicamente, através da comunhão de esforços, da
solidariedade, da cooperação e da ajuda mútua. (p. 76)

Assim, reafirma-se na pesquisa que Cooperativismo se restringe à aplicação
da cooperação por meio da forma cooperativa e não na assunção de que todo e
qualquer movimento que tenha a cooperação como elemento seja nele inserido.
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3.3 Origem do Cooperativismo no Mundo e no Brasil

O marco do movimento cooperativista constitui-se em uma sociedade
cooperativa em especial, a “Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale”, que foi
constituída em 1844, em concomitância com as tendências mais conservadoras das
constituídas no movimento Cartista, durante o regime econômico liberal da
Inglaterra, como relata Namorado (2005). 28 tecelões (27 homens e 1 mulher),
inspirados nas doutrinas de George Owen, Thomas Mórus, Charles Gide, dentre
outros, decidiram entre si, associar-se para juntos conseguirem vencer a crise
industrial.
Criada no bairro de Rochdale-Manchester, na Inglaterra, e reconhecida como
a primeira cooperativa moderna, a “Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale”
(Rochdale Quitable Pioneers Society Limited) forneceu ao mundo os princípios
morais e de conduta que são considerados, até hoje, a base do Cooperativismo
autêntico. Com o objetivo compartilhado por eles cooperados, de combater o lado
ruim do capitalismo, buscando um equilíbrio entre os dois sistemas que formavam
muros entre as nações. Naquela época, cada cooperado possuía direito a apenas
um único voto, independente de sua participação no capital social, aspecto esse,
que permanece até a atualidade. Essa história do Cooperativismo é descrita pela
Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB, 20203):
Tudo começou em 1844, na cidade de Rochdale-Manchester, no interior da
Inglaterra. Sem conseguir comprar o básico para sobreviver nos
mercadinhos da região, um grupo de 28 trabalhadores (27 homens e uma
mulher) se uniram para montar seu próprio armazém. A proposta era
simples, mas engenhosa: comprar alimentos em grande quantidade, para
conseguir preços melhores. Tudo o que fosse adquirido seria dividido
igualitariamente entre o grupo. Nascia, então, a “Sociedade dos Probos de
Rochdale” — primeira cooperativa moderna, que abriu as portas pautada
por valores e princípios morais considerados, até hoje, a base do
cooperativismo. Entre eles a honestidade, a solidariedade, a equidade e a
transparência. A ideia dos 28 pioneiros prosperou. Quatro anos após sua
criação, a cooperativa já contava com 140 membros. Doze anos depois, em
1856, chegou a 3.450 sócios com um capital social que pulou de 28 libras
para 152 mil libras.

No Brasil, o Cooperativismo tem origem registrada nos primórdios de 1860,
tanto no Estado do Rio de Janeiro, como em Minas Gerais, sendo intensa sua
3

Disponível em: https://https://www.ocb.org.br. Acesso em: 03/07/2020.
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participação na formação de economias regionais e estaduais em diversos estados.
Dentre as áreas econômicas sistematizadas destacam-se: o consumo, o crédito, o
financiamentos, a agricultura, os transportes (humano e de cargas), a eletrificação, a
habitação, o trabalho e a produção.
Mas antes disso, a ideia de cooperativismo já estava em terras brasileiras.
Desde a colonização portuguesa, momento em que houve estímulo de militares,
profissionais liberais, operários e imigrantes europeus. Entretantro, com registro
histórico efetivo, tem-se que no ano de 1889, no estado de Minas Gerais, iniciou-se
oficialmente o movimento cooperativista no Brasil, com a fundação da “Cooperativa
Econômica dos Funcionários Públicos de Ouro Preto”. A cooperativa correspondia
ao que hoje é o ramo da agropecuária, mas com nuances de intermediação
financeira, típica das cooperativas de crédito, acrescidas de intuito habitacional e de
possibilitação do consumo.
O estatuto social da “Cooperativa Econômica dos Funcionários Públicos de
Ouro Preto” bem ilustra os anseios que marcaram o Cooperativismo brasileiro em
sua origem:
Capítulo I - Da Sociedade, seus fins e sua duração
Art. 1º. A Sociedade Cooperativa Econômica dos Funcionários públicos de
Ouro Preto é uma sociedade anônima, composta de ilimitado número de
acionistas, que concorrerem com seus capilares para o fim comum a que
ela se propõe, devendo os subscritores ser pessoas nas condições exigidas
por estes Estatutos. Terá sua sede na capital.
Art. 2º. Esta sociedade tem por fim desenvolver por todos os meios ao seu
alcance a fraternal convivência entre os associados, tratar dos seus
interesses comuns, estabelecer todas as formas de proteção e defesa dos
seus membros, promover sobre sólidas bases a sua prosperidade, a sua
riqueza, a sua independência e o seu progresso material e moral.
Art. 3º No interesse econômico dos associados tratará a sociedade, em
primeiro lugar, de estabelecer armazéns de gêneros de consumo de
primeira necessidade para a vida, podendo depois estabelecer outros de
fazendas finas, armarinho, ferragens e tudo quanto é necessário ao
consumo dos associados e da população em geral, padaria, açougue, etc.

Ademais, cabe registro da construção de outra cooperativa que. Surgida em
1902, foi fundada exclusivamente como a primeira cooperativa de crédito do Brasil,
que permanece em atividade, denominada “Sicredi Pioneira”. A finalidade almejada
por Theodor Amstad, padre suíço que fundou a cooperativa, era proporcionar melhor
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qualidade de vida à comunidade do município de Nova Petrópolis (RS), já que não
havia sequer uma instituição financeira nessa cidade.
A partir da origem das cooperativas em Minas Gerais ou no Rio Grande do
Sul, outras foram constituídas no Brasil, nas mais variadas atividades econômicas.
Contudo, como movimento, o Cooperativismo no Brasil ficou marcado pela
constituição da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), a qual foi criada
para representar as cooperativas brasileiras, em dezembro de 1969, e que estimulou
a elaboração da Lei das Cooperativas no país, a Lei nº 5.764/71, que disciplina a
Política Nacional do Cooperativismo Brasileiro. São várias as ações e os papéis
desenvolvidos pela OCB quanto ao Cooperativismo brasileiro e mundial.
Destaca-se a atividade em processos legislativos, que garantiram maior
número de normas voltadas para a regulamentação do que é a aplicação da forma
cooperativa, nas áreas concorrenciais, tributária e financeira.
Por outro viés, além de se apresentar junto ao Poder Legislativo, a OCB
organiza e representa o Cooperativismo frente ao Poder Executivo e Poder
Judiciário, buscando a defesa dos conceitos que determinam e caracterizam as
sociedades cooperativas.

3.4

Princípios do Cooperativismo

O Cooperativismo é marcado pela aplicação da cooperação no que se
denomina forma cooperativa, pois se trata de uma entidade calcada por valores e
princípios, ou seja, possui axiologia própria e que advém desde a origem com a
“Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale” e posteriormente postulada
mundialmente pela Aliança Cooperativa Internacional (ACI).
Dessa maneira, nota-se que existem 7 (sete) axiomas identificados pela ACI e
que são denominados Princípios Universais do Cooperativismo.
O primeiro deles é o denominado Princípio da Adesão Livre e Voluntária, no
Brasil, inclusive disposto em letra pela Lei nº 5.764/1971 (LGCoop), que instituiu a
Política Nacional do Cooperativismo Brasileiro e delineou as características das
sociedades cooperativas no país.
Tal princípio, que está posto no rol do artigo 4º da LGCoop, é o princípio da
Adesão Livre e voluntária, que se tornou muito conhecido como princípio das portas
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abertas. Esse princípio vai muito além do que apenas um mandamento
cooperativista, mais se aproxima da alma do sistema cooperativista. No entanto,
deixemos para falar dele no próximo capítulo, assim teremos mais espaço para tratar
sobre suas características.
Tal princípio também é denominado de “portas abertas”. Consiste na primeira
atitude do cidadão, pessoa integrante de uma comunidade, em ingressar num novo
mundo de atuação econômica, não somente para ser cliente em busca de um
produto ou para ser dono em busca do lucro.
Quando decide abrir e passar por essa porta, ingressa em um estado de
cooperação, ou seja, em uma vida que tem exercício socioeconômico e regida por
valores e princípios próprios.
Passa a ter sua ação econômica em estado de cooperação a ser regida por
um estatuto social, uma norma orgânica que se configura como a constituição de um
estado. Enfim, contrata a si próprio, pois passa a deter o que se chama “dupla
qualidade”, perfazendo-se dono (proprietário) e cliente da forma econômica
cooperativa da qual, passando pelas “portas abertas”, em virtude de sua escolha,
integrou-se.
Como ensina Polônio (2004, p. 132):

O princípio das portas abertas, é de suma importância para o
desenvolvimento do sistema cooperativista, de tal forma, que ocupa o
primeiro lugar no rol dos princípios brasileiros do art. 4° da Lei das
Cooperativas. Disposto no inciso I, do art. 1/ da Lei n° 5.764/71.

Esse princípio abre as portas das cooperativas para todos aqueles que
tiverem interesse em juntarem-se, com uma única exceção, desde que não possuam
impossibilidade técnica: “adesão voluntária, com número ilimitado de associados,
salvo impossibilidade técnica de prestação de serviços” (artigo 4º, inciso I, da
LGCoop). Ademais, outra restrição, é bem posicionada por Mamede (2001, p. 54):
[...] o ingresso em cooperativa constitui um direito público subjetivo de todos
aqueles que preencham os requisitos mínimos legítimos fixados pelo
estatuto; direito público subjetivo sim, já que a liberdade de ingresso, para
além de um princípio próprio do Cooperativismo, é regra positivada no
dispositivo ora analisado.
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Ainda quanto a esse princípio, Bulgarelli (1998, 92) enfatiza que: “o associado
vale por si mesmo, independentemente do capital aportado. A adesão é livre, pela
qual ninguém pode ser compelido a nela ingressar, mas também que ela permaneça
de portas abertas para todos quantos queiram se associar”.
O segundo princípio é o da Gestão Democrática, base fundamental da
característica do agir social de uma cooperativa, sendo a característica de que cada
sócio (associado cooperativista) terá apenas um voto. O princípio da Gestão
Democrática traz para dentro do sistema cooperativista a responsabilidade de que
quem governa a cooperativa é cada sócio, por meio de cada atitude tomada em prol
da sociedade. Cada um, independentemente de qual papel exerça na cooperativa,
seja um papel que demande uma cadeira em conselho fiscal, conselho de
administração, diretoria, dentre outras funções e cargos, ou seja simplesmente
agente da atividade econômica, todos os usurários dos serviços da entidade, regem
a cooperativa. Por isso as ações de todos devem ser pensadas e analisadas sobre
os valores da democracia, igualdade e transparência.
O terceiro princípio é o da Participação Econômica dos Associados, os quais
detêm participações igualitárias. Os membros exercem o controle do capital de
forma democrática, parte desse capital é de propriedade comum da cooperativa.
Com o enfoque em que cada sócio é dono da cooperativa, este tem o dever de
operar e cooperar para com sua cooperativa e contribuir para o capital social. Os
sócios deliberam paritariamente sobre como conduzir os negócios da sociedade,
como a custearem, quais as operações serão feitas, dentre diversos objetivos paras
os quais aplicaram sua cooperação na forma cooperativa.
O quarto princípio é o da Autonomia e Independência, o qual traduz a
essência de que quem promove as decisões sobre a propriedade e ser cooperativos
não é alguém externo, estatal ou não, mas sim, quem determina é a regência de
cada um de seus sócios (associados cooperativistas). Tarefa essa que enseja a
autonomia e independência da cooperativa, que quando essa se relaciona com outra
organização, deve agir de modo que o controle democrático de seus membros, não
seja objeto de modificação, não perdendo de forma alguma sua autonomia.
O quinto princípio é o da Informação, Formação e Educação. Surge no rol de
uma continuidade de ser cooperativista, no ensejo de formar a constituição do bem
coletivo cooperativo, como atitude de continuidade, sendo praticamente dever e
direito de exercer democraticamente, de forma autônoma o controle da cooperativa.
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O sócio-cooperado deve, antes de tudo, saber e entender as consequências de seus
atos, sendo boas ou ruins, e é alçada da própria cooperativa, proporcionar tal
conhecimento para ele, ou seja, é função da cooperativa mais que fornecer
educação a sua comunidade, preparar seus cooperados para que estes em
situações necessárias, tomem boas decisões. O preparo virá por meio de programas
educacionais, entre palestras e cursos, dinâmicas educacionais ou de preparação
específica, trocas culturais dentre infindáveis possibilidades.
Abordar-se o princípio da Informação, Formação e Educação como ser
cooperativista é se comprometer com o futuro dos cooperados, do movimento e das
comunidades. As cooperativas promovem a educação e a formação para que seus
membros e trabalhadores possam contribuir para o desenvolvimento dos negócios e,
consequentemente, dos lugares onde estão presentes. Além disso, oferecem
informações para o público em geral, especialmente jovens, sobre a natureza e
vantagens do cooperativismo. Este é um dos princípios que entendemos
fundamentais para a sucessão e a perpetuação da cooperação em determinada
comunidade, cidade ou região, além da respectiva importância, como abordam
Ferraz e Teixeira (2018) na solução de conflitos entre as cooperativas e seus
associados e destes entre si, ou seja, trazendo maior harmonia social.
Assim, pondera-se, vez que é por meio deste que as pessoas que integrarão
as sociedades cooperativas terão a cognição quanto ao que é forma cooperativa, o
movimento denominado Cooperativismo e a cooperação.
Trata-se de um verdadeiro “Princípio da Continuidade Cooperativa”, pois se
volta não somente ao preparo técnico interno de funcionários, de dirigentes, dos
cooperados, dentre outros, mas sim se volta ao futuro, melhor dizer, às gerações
futuras que sucederão o empreendimento cooperativo.
Os quadros sociais, ou seja, cooperados de uma cooperativa, sempre serão
renovados e, em virtude das premissas que caracterizam o Cooperativismo, há a
necessidade contínua de preparo dos cooperados que sucederão a administração
para conhecerem os valores, para entenderem como aplicar os princípios, para
terem percepção de que o “lucro cooperativo”, o resultado (outcome) da entidade, é
o ganho social que os indivíduos terão em decorrência de como se alcançar os
objetivos socioeconômicos da cooperativa. Enfim, para obterem componentes do
que se denomina espírito cooperativista, são alimentados por meio da informação,
formação e educação de maneira axiológica e inerente à instituição.
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Nesse mote, valiosa é lição de Arizmendiarrieta, citado por Azurmendi (2001).
Neste sentido, a educação é fator essencial no crescimento econômico, sendo
verdadeiro instrumento do desenvolvimento. Salienta Azurmendi (2001, p. 241):
Arizmendiarrieta não queria fazer grandes elogios à educação de forma
humanista abstrata, sem nenhuma base real para suas reivindicações.
Sempre se interessou por estudos sobre a participação da educação no
crescimento econômico, como fator produtivo, tentando demonstrar, entre
outras coisas, que os investimentos em educação são lucrativos. [...]
Hoje, disse-nos Arizmendiarrieta, todos os povos estão envolvidos numa
verdadeira corrida educativa. É claro o reconsiderar desse problema da
promoção cultural no mundo ocidental foi o Sputnik russo, cujo sucesso foi
surpreendente e se deve explicá-lo aceitando o alto nível técnico de
aplicação do progresso técnico em um país que teve acesso à educação e
instrumento do seu próprio desenvolvimento.

Arizmendiarrieta propunha o viés de educação não pelo campo subjetivo, mas
sim pelo ideário econômico, o que, na forma cooperativa, traduz a essência da
continuidade do modelo, ou seja, garantia de que esse empresariado imanado de
valores e princípios de agir socioeconômico seja mantido em continuidade,
independentemente de sucessões, sejam políticas, face ao próprio Princípio da
Gestão Democrática, sejam familiares ou de novos integrantes do quadro social.
Em sexto, quanto aos princípios, e aqui há amplo relacionamento com o
Desenvolvimento Regional, decorrente da aplicação da forma cooperativa em
determinada ou determinadas sociedades e localidades, surge o Princípio da
Parceria entre as cooperativas (intercooperação)
Como meio de reafirmação ao que dispõe o artigo 8º da LGCoop, o princípio
da parceria, traz que os cooperados devem ampliar o espírito de cooperação para
transcender os portões de sua cooperativa, e sim há de ocorrer uma cooperação
entre cooperativas distintas. E atitudes simples como utilizar as mesmas
infraestruturas,

entidades,

marcas,

podem

promover

ganhos

de

escala

mercadológica e quebra de hipossuficiência indescritíveis.
Por derradeiro, o Princípio do Interesse pela Comunidade, ora caracterizador
do engajamento que advém do valor e comprometimento com o qual uma sociedade
cooperativa surge para com as localidades em que são constituídas, sendo ainda,
um diferencial de demonstração do que o empresariado cooperativo se volta para
com o desenvolvimento socioeconômico.

32

Com as políticas internas, as sociedades cooperativas influenciam de forma
demasiada o meio ao seu redor, assim como, sua própria comunidade. As decisões
tomadas dentro do recinto cooperativista, devem ser pensadas de forma extra-muro,
“de que forma nossa comunidade será afetada?”, “será que trará resultados
benéficos à comunidade se seguirmos por esse caminho?”, são perguntas que
devem ser postas antes da tomada de qualquer decisão, independente se terá ou
não consequência afora, a questão é justamente pensar em como trazer benefícios
à comunidade.
Além de serem referenciais para o reconhecimento da cooperação são
ditames que se determinam a conduta e a atitude cooperativista. São, notadamente,
as dinâmicas para os processos sistemáticos que têm que ocorrer na cooperativa,
ou seja, na aplicação da forma econômica cooperativa.
A cooperação sem referenciais de conduta é auxílio, união, e solidariedade
esparsas. Contudo, quando são aplicados princípios, a cooperação se transforma
em processo sistematizado. Ou seja, ora sob ordem de princípios, que são leis pela
acepção filosófica, a cooperação torna-se sistema cujas engrenagens também são
compostas por condutas determinadas e comuns a qualquer aplicação paulatina
(BUNGE, 1980, p. 207).
Em síntese, os princípios cooperativistas são os mais importantes preceitos a
serem

cumpridos

pelos

associados

para

o

progresso

das

organizações

cooperativistas (BERTUOL et al., 2012).

3.5 Ramos do Cooperativismo Brasileiro

De acordo com a Resolução OCB nº 56/2019, que regulamenta a
classificação dos ramos do cooperativismo. Atualmente, o Cooperativismo brasileiro
é organizado em 07 (sete) ramos, conforme as atividades econômicas que o
englobam são predominantes e características. Até a publicação da Resolução OCB
nº 56/2019, o Cooperativismo era classificado em 13 (treze) ramos, sendo eles:
Agropecuário,

Consumo,

Crédito,

Educacional,

Habitacional,

Infraestrutura

(Eletrificação Rural), Mineração, Produção, Saúde, Social, Trabalho, Transporte,
Turismo e Lazer.
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Presentemente, conforme classifica a OCB (2020), por ordem da LGCoop,
que no respectivo capítulo XVI trata da “Representação do Sistema Cooperativista”
(artigo 105, alínea b), são os Ramos do Cooperativismo Brasileiro:
Ramo Agropecuário: composto por cooperativas que se destinam,
precipuamente, a prover, por meio da mutualidade, a prestação de serviços
relacionados às atividades agropecuária, extrativista, agroindustrial,
aquícola ou pesqueira, cujos cooperados detêm, a qualquer título, o(s)
meio(s) de produção. As cooperativas de alunos de escolas técnicas de
produção rural passam a integrar o Ramo Agropecuário.
Ramo Consumo: composto por cooperativas que se destinam,
precipuamente, por meio da mutualidade, à compra em comum de produtos
e/ou serviços para seus cooperados. As atividades de cooperativas
agropecuárias, de transporte e de saúde relacionadas à venda de insumos
aos associados não implicam mudança da classificação destas cooperativas
para o Ramo Consumo.
Ramo Crédito:composto por cooperativas que se destinam, precipuamente,
a prover, por meio da mutualidade, a prestação de serviços financeiros a
seus cooperados, sendo-lhes assegurado o acesso aos instrumentos do
mercado financeiro.
Ramo Infraestrutura: composto por cooperativas que se destinam,
precipuamente, a prover, por meio da mutualidade, a prestação de serviços
relacionados à infraestrutura a seus cooperados.
Ramo Saúde: composto por cooperativas que se destinam, precipuamente,
a prover ou adquirir, por meio da mutualidade, serviços dedicados à
preservação, assistência e promoção da saúde humana, constituídas por
profissionais da área da saúde ou usuários destes serviços. Cooperativas
compostas por outros profissionais, ainda que ligados à área de saúde, mas
não enquadrados no CNAE 86, deverão ser classificadas no Ramo
Trabalho, Produção de Bens e Serviços.
Ramo Trabalho, Produção de Bens e Serviços: composto por cooperativas
que se destinam, precipuamente, a organizar, por meio da mutualidade, a
prestação de serviços especializados a terceiros ou a produção em comum
de bens. A classificação de qualquer cooperativa no Ramo Trabalho,
Produção de Bens e Serviços não implica automaticamente nem a
aplicação, nem o afastamento da incidência da Lei nº 12.690/2012, que
regulamenta a organização e o funcionamento das cooperativas de
trabalho. A aplicação da lei deve ser analisada conforme o objeto social e as
operações da cooperativa.
Ramo Transporte: composto por cooperativas que se destinam,
precipuamente, a organizar, por meio da mutualidade, a prestação de
serviços de transporte de cargas e/ou passageiros, cujos cooperados
detêm, a qualquer título, a posse ou propriedade do(s) veículo(s).
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3.6 Etapas até a aplicação da forma cooperativa

A linha de investigação promovida no presente trabalho foi no sentido de
diferenciar Cooperativismo do que é cooperação e, subsequentemente, do que é
forma cooperativa. Respectivamente, fenômeno, fato social e aplicação (que é o
vetor atitudinal). Essa diferenciação resulta da lógica de uma concatenação de atos
que levam à descrição desde o fato, até o movimento (fenômeno). Nessa esteira,
valiosa é a lição de Irion (1997, p. 149 e 150):
A relação das cooperativas com a sociedade passa por três fases: a
primeira a fase da preocupação interna, que não tem repercussão na
sociedade; a segunda, a fase intermediária ou reguladora de efeitos
comunitários indiretos; e a última fase de integração com a comunidade que
representa o apogeu da função social quando a cooperativa atua
diretamente no bem-estar da comunidade

Em primeira instância, cada indivíduo pensa em seu próprio benefício social,
mas se sente impossibilitado de realizá-lo sozinho. Em seguida, percebe que por
intermédio da cooperação pode ter menor hipossuficiência e se une a um grupo de
mesmos interesses: uma comunidade. Percebida a força maior de realização
econômica, cria e institucionaliza uma entidade coletiva, ou seja, aplica a forma
cooperativa.
Por sua vez, a forma cooperativa realiza os fins e interesses coletivos
advindos de seu agir socioeconômico. Por conseguinte, com a obtenção desses fins
coletivos, a realização pessoal de cada indivíduo é satisfeita.
Por certo, é impossível cumprir a integralidade do anseio de cada indivíduo,
mas o que se observa é que há relevante aumento na possibilidade de melhoria do
bem-estar socioeconômico de cada integrante. Daí porque se tem uma função social
que extrapola o ideal lucrativo do monopólio capitalista, perfazendo-se verdadeira a
realização comunitária, ora através do sétimo princípio universal do Cooperativismo,
ora do interesse pela comunidade.
Mais uma vez importa trazer a ponderação de Irion (1997), que bem aponta o
amadurecer da cooperação até o interesse com a comunidade que a forma
cooperativa assume como função social:
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Chega-se agora à terceira fase do cooperativismo na qual o movimento
amadurece e toma consciência de que integra a economia social e de que
necessita fazer com que os benefícios da cooperação transcendam o
quadro de cooperados. Nesse momento, a atuação passiva torna-se próativa, influindo diretamente no progresso. [...]
A terceira fase compreende a preocupação com o relacionamento
intercooperativo em nível local, nacional e internacional, a preservação dos
recursos naturais e a conservação da natureza (preocupação com a
ecologia), com a educação da população (inclusive com informações sobre
o cooperativismo), com a melhora do padrão de vida, com a saúde, o
saneamento, a moradia, etc., com a melhoria constante da qualidade em
seus produtos e serviços e com a atuação política no sentido de propor,
lutar ou ajudar o Estado com soluções que reflitam os anseios e
necessidades da sociedade.
Assim é que o cooperativismo, por intermédio da Aliança Cooperativa
Internacional ao formular o “Princípio da preocupação com a comunidade”
declara com ênfase a visão ética e holística e não a postura corporativista
do movimento cooperativo. Este princípio completa o princípio estudado no
capítulo anterior, caracterizando a integração externa das cooperativas com
a visão de que são integrantes do meio sócio-econômico de uma região, do
país e do mundo (IRION, 1997, p. 151).

Avaliando os estatutos de cooperativas, brasileiras ou estrangeiras, nota-se
que o documento institucional que as constitui, o estatuto social, é sempre voltado
aos interesses socioeconômicos dos membros e isso não como objeto da entidade,
mas sim como objetivo.
Em síntese, as etapas que levam desde o anseio particular pessoal de cada
pessoa que constata na cooperação uma possibilidade de melhoria socioeconômica,
culminam na materialização de uma característica que se queda inata na forma
cooperativa, qual seja voltada para uma função social de interesse com a
comunidade que a constitui. Esse é o sopro que aviva o organismo denominado
cooperativa, enfim, cooperação é aplicação na forma cooperativa.
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4

A FORMA E O MODELO COOPERATIVO

4.1 A forma jurídica cooperativa

Tratar da forma cooperativa é diverso de abordar uma entidade cooperativa
no seu viés econômico. Como modelo de organização econômica é de se destacar
Rochdale, mas variações acontecem entre países e ramos. Como forma, a variação
dá-se conforme a formatação prevista em lei, outro ponto que se questiona. A
variação é por países e tipos, um exemplo são os já abordados neste trabalho Kibutz
e as denominadas cooperativas integrais de Israel.
A Aliança Cooperativa Internacional (ACI) define como cooperativa4 :
As cooperativas são empresas centradas nas pessoas, de propriedade
conjunta e controladas democraticamente por e para seus membros, de
modo a realizar suas necessidades e aspirações socioeconômicas comuns.
Como empresas baseadas em valores e princípios, eles colocam a justiça e
a igualdade em primeiro lugar, permitindo que as pessoas criem empresas
sustentáveis que geram empregos de longo prazo e prosperidade.
Gerenciadas por produtores, usuários ou trabalhadores, as cooperativas
são administradas de acordo com a regra "um membro, um voto.

No entanto, o propósito do presente trabalho é se demonstrar a forma
cooperativa, na acepção instrumental (artefato) da cooperação. Nesse cenário,
pode-se avaliar que a forma cooperativa é um modelo econômico privado, autônomo
e independente do setor público. Trata-se de um tipo de agrupamento social para
exploração de uma determinada atividade econômica, no entanto, sem objetivo de
obter especulação lucrativa.
As pessoas se unem em cooperativas para evitar o fim lucrativo de terceiros e
não para lucrar como tais (PONTES DE MIRANDA, 1964, p. 429), assumindo a
detenção do capital e dos meios de produção, distribuição e serviços.
Busca-se com a adesão ao modelo econômico cooperativo, que aqui
denominamos forma cooperativa, a compra em comum de bens, meios e serviços,
mas numa escala maior que a individual, com a união mútua de esforços, baseada
em princípios de equidade e decisão democrática, em que a detenção do capital ou
dos meios de produção, distribuição e serviços, não interfere na gestão e decisões
da sociedade formada, ou seja, da coletividade ali agrupada.

4

Disponível em: https://www.ica. coop/en. Acesso em 22/07/2020
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Como explica Pontes de Miranda (1983, p. 46):
A cooperativa atende a necessidade ou necessidades, que podem ser
satisfeitas ou mais eficientemente satisfeitas com a cooperação. Em
princípio, a cooperativa supõe que outrem tire proveitos que pesam nos
que se juntam, em cooperação, para que se pré - eliminem esses
proveitos por terceiros (intermediários). Há algo de defensivo, de pré eliminatório dos que teriam por fito ganhar, por falta de cooperaç ão entre
os sócios da cooperativa.
O que caracteriza a cooperativa é essa função de evitamento de que
outros ganhem com o que o sócio da cooperativa paga a mais, ou recebe
de menos. Não se pode dizer que essa atividade seja extra - econômica,
como se tem afirmado. Não é só econômico o que se passa em defesa
dos que alienam e dos que adquirem.
O que a cooperativa consegue eliminar é a vantagem para os sócios, quer
eles paguem o que resultou da atividade cooperativa, isto é, preço abaixo
do preço corrente do mercado, ou recebam acima do preço corrente do
mercado; quer eles paguem o preço corrente, ou recebam pelo preço
corrente, e lhes seja prestado, por divisão do ativo, o que lhes toca pelas
diferenças. Nada obsta a que se entenda à maior participação capitalista
do sócio.

São diversas as áreas de atuação econômicas possíveis para a existência de
cooperativas, há a liberdade de se formar as que atuem promovendo e distribuindo o
trabalho (caso das cooperativas de produção de bens e as de prestação de
serviços), as que promovam compra em comum (cooperativas de consumo), as de
transporte, as de infraestrutura (que podem abranger, por exemplo, geração e
distribuição de energia, telefonia, internet, construção de habitações, entre outras
hipóteses), as que fomentem e façam a intermediação financeira entre os tomadores
de crédito e os investidores (aplicadores), que é o caso das cooperativas financeiras
que já formam um sistema financeiro próprio.
Todo esse complexo de entidades, sob a forma cooperativa, existe e existirá
com os mesmos valores, princípios e filosofia de empreendimento. Sendo assim,
terão uma aproximação de interesses muito maior entre si próprias e poderão formar
redes de consumo, de produção e distribuição de bens e serviços.
Há uma coincidência de valores de governança para as empresas sob a
forma cooperativa, sejam quais forem os ramos da economia que atuarem, e isso
proporciona um caráter de união em prol da comunidade em que são constituídas.
Essa cadeia de agrupamentos pode ainda interagir de maneira mais
consistente com as empresas locais, entes públicos, comércio, indústria, dentre
outros setores e instituições.
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Mas cabe também avaliar que a forma econômica cooperativa, por mais que
tenha previsão legal desde a Constituição Federal Brasileira (1988), é muito pouco
percebida pela sociedade e pelo Estado.
Como modelo econômico e forma social, as as cooperativas detêm a
capacidade de promover a união voluntária de pessoas para que possam exercer
qualquer atividade econômica, em plena equanimidade de decisões, ora respeitando
as relações sociais que lhes são inerentes e conforme suas caraterísticas próprias.
Igualmente, mantêm a preservação dos ambientes em que são constituídas, ou seja,
as cidades e regiões, onde residem seus associados, aqueles que são proprietários
das cooperativas.
Tratam-se, portanto, de modelo organizacional e técnico-econômico eficaz
para o desenvolvimento sustentável de uma comunidade ou de uma região,
garantindo-lhe a preservação ambiental e cultural.
As pessoas que necessitam de um serviço, tal como transporte, fornecimento
energia, abastecimento de água, organização dos meios de consumo, acesso à
saúde, dentre inúmeros outros exemplos, podem se organizar para que,
independentemente da ação estatal, custeiem e se auto forneçam todos esses
serviços.
Assim, é possível que os integrantes de uma comunidade – assim se entenda
uma cidade ou região – possam se unir para constituir uma entidade empresarial,
não motivada pelo anseio individual de lucrar, mas sim pelo interesse coletivo de
obter uma prestação de serviços ou de produtos, ou ainda para exercer uma
atividade econômica.
Mais além, constituídas diversas cooperativas por uma comunidade, cidade,
há a possibilidade, a nosso ver, de que seja promovida a intercooperação.
Em síntese, a forma cooperativa é o artefato, o instrumento por meio com o
qual há a exercício de uma determinada atividade econômica pelo Movimento
Cooperativo (Cooperativismo). A cooperação é constatada naturalmente, mas, para
a sua aplicação como instrumento denominado pela forma econômica cooperativa,
deve ser operada de maneira sistemática conforme os valores e Princípios
Universais do Cooperativismo.
Dessa maneira, como instrumento (artefato), a forma econômica cooperativa
não é o fator predominante de um empreendimento cooperativo, mas a
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representação

da

aplicação

do

anseio

do

movimento

Cooperativista

(Cooperativismo) no âmbito econômico.
Como processo sistemático, com fundamentos que são objetos das ciências
da administração, direito e economia, a forma cooperativa torna-se um componente
do que chamados tecnologia da cooperação. É importante estabelecer uma
descrição clara do que é a dupla qualidade e envolvido dos cooperados na atuação
do setor cooperativo. De acordo com Meira (2020):

No objeto social de toda e qualquer cooperativa se articulam, numa ótica de
complementaridade, duas dimensões: a económica e a social. Já em 1935,
George Fauquet, na sua obra “O setor cooperativo. Ensaio sobre o lugar do
Homem nas instituições cooperativas e destas na economia”, realçava esta
dupla vertente da cooperativa, afirmando que «deve distinguir-se na
instituição cooperativa um elemento social e outro económico, visto ser: 1uma associação de pessoas que reconhecem o fim mutualístico
desinteressado ou altruísta das cooperativas de solidariedade social por um
lado a similitude de certas necessidades e, por outro lado, a possibilidade
de as satisfazer melhor através de uma empresa comum do que
individualmente; 2. E uma empresa comum cujo objetivo particular responde
precisamente às necessidades a satisfazer. (p.221-247)

Nesse processo sistemático, as pessoas em cooperação percebem quais são
as medidas que gerarão maior eficácia para suas comunidades e, em decorrência,
para si próprias. Não que deixem de realizar os interesses que detêm, mas, os
colocam em ordem preferencial subsidiária e decorrente do interesse coletivo. Dessa
maneira, permanentemente, os associados ativam o agir socioeconômico com a
aplicação da forma cooperativa que constituíram para realizar os interesses da
coletividade da comunidade que compõem, os quais, em decorrência, atingirão seus
próprios interesses. Isso é o que denominamos como inteligência econômica
cooperativa.
Por sua vez, da inteligência econômica cooperativa, resultam vantagens
tangíveis, por exemplo, melhores preços de insumos, menores taxas, diminuição de
custos, dentre outros que podem ser mensurados em pecúnia, mas não constituem
preço.
Além do que é tangível, essa inteligência econômica culmina em resultados
intangíveis, dentre eles o bem-estar social, a diminuição de desigualdades e
diferenças sociais, o desenvolvimento sustentável5, a harmonia da comunidade,
5

Aqui se faz alusão direta ao Triple BottomLine, tripé que conceitua a Sustentabilidade, construída
pela ação econômica comungada com o interesse social e a responsabilidade ambiental.
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maior segurança, liberdade, dentre outros aspectos que valoram tanto a cooperação,
como o interesse público.
Tais resultados, tangíveis e intangíveis, podem ser entendidos como “lucro”,
mas não na acepção da escola clássica de economia que se funda no padeiro, no
açougueiro e no cervejeiro de Adam Smith (em sua obra “A Riqueza das Nações”,
de 17766), pois, remetem à acepção das lições que se tornaram influenciadoras da
economia e do Cooperativismo, tais como Owen, que propôs um “Sistema
Econômico Cooperativo”, além da visão de Mórus, em Utopia, King e Charles
Fourier,lucro assim como das lições da Escola Francesa de Nime com Charles Gide
(STÖBERL, 2011), as quais buscaram modelos e técnicas econômicas contrapostos
aos de extrema exploração de capital vistos na Revolução Industrial.
No entanto, não se pode destacar que afora uma visão mais romântica de que
o Cooperativismo poderia vir a ser a solução integral de um regime até utópico.
Legislações ao redor do Mundo ponderaram por inserir a forma cooperativa não
somente como fenômeno sociológico, mas sim como agir comercial, quanto ao qual
a externalidade das ações negociais promovidas pela entidade também são
emanadas dos valores e princípios cooperativos. Paolucci (1999) bem afere tal
situação na ordem jurídica italiana, mormente destacando o ramo de cooperativas
sociais, assim como a expansão do movimento Cooperativismo:
Este segundo aspecto da mutualidade, que já havia sido substancialmente
sustentado, desde os primeiros comentários orgânicos sobre o tema
cooperativismo, quando se afirmava que a cooperação era antes de tudo
um fenômeno sociológico de categoria, agora aparece evidente, tendo em
vista os mais recentes enredos legislativos. {0...]
Na verdade, basta pensar em 18 de novembro de 1991, n. 381, sobre a
disciplina das cooperativas sociais, definidas como aquelas que têm por
finalidade a prossecução do interesse geral na promoção da pessoa
humana e na integração social dos cidadãos, através da gestão dos
serviços socio-sanitários e educativos, ou a realização de diferentes
atividades, voltadas para a inserção profissional de pessoas desfavorecidas.
[...]
É evidente que, sob este segundo aspecto, a mutualidade não é vista como
uma função do benefício mútuo dos associados, mas do desenvolvimento
do programa de difusão do movimento cooperativo, ou de uma finalidade
mais geral. [...]

[...] “não é da benevolência do açougueiro, do fabricante de cerveja ou do padeiro que esperamos
nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelo seu próprio interesse” (p. 747, da versão de
2009).
6
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Não é por acaso que é sobretudo em consideração à atividade externa da
cooperativa, ou à troca que se realiza nas relações internas com os sócios
para a eliminação de intermediários, o que justifica a qualificação da
cooperativa como sociedade cuja natureza comercial (ou não) deve ser
identificada da mesma forma que o art. 2195 do Código Civil Italiano e,
portanto, independentemente do conteúdo (que é altruísta, quando se dirige
à mutualidade que definimos - externa) da finalidade, a cooperativa deve ser
definida como empresa comercial, se de fato exerce atividade incluída entre
as listadas em arte. 2195 do Código Civil Italiano.

Uma certeza, é que a forma cooperativa não busca maior especulação entre
valores de produção e distribuição, em relação ao valor de venda. Como salientado,
trata-se de um modelo de ação que, ademais, combate o superlucro da acepção da
Escola Clássica ou alterantiva ao Marxismo, buscando uma equalização maior da
contrapartida do esforço e do valor entre as pessoas. Nessa linha, corresponde à
lição de Buys de Barros (1957, p. 114):
Na teoria cooperativista, o lucro tem um sentido e uma finalidade diferentes
do lucro da empresa comum. O lucro passa a ser um revenu útil à empresa
para que esta seja útil igualmente à coletividade. Defende o lucro
considerado remuneração do empreendedor, mas condena o superlucro
provenientes de especulações ou do monopólio.

No que tange à formalidade jurídica, e aqui cabe a restrição a se pesquisar o
modelo brasileiro, a LGCoop institui a legalidade das instituições cooperativistas e
afirma que se trata de sociedade sem fins lucrativos, cujo objetivo último é de criar o
bem-estar e a qualidade de vida, de forma a valorizar o equilíbrio econômico e social
aos seus cooperados. Destarte, as leis que regem o modelo de conduta sobre a qual
as leis são construídas e as regras ditadas são chamadas princípios.
A definição de cooperativas diz que um negócio cooperativo é uma forma de
integração vertical parcial. Os indivíduos se unem na administração de um negócio
que atende aos seus interesses funcionais. Inicialmente, há de se compreender que
a atividade praticada pelas cooperativas de crédito é espécie de atividade
econômica – de natureza financeira e bancária – que integra a ordem constitucional
econômica, disciplinada pelo art. 170 da Constituição Federal (1988). Por isso, seu
funcionamento deve estar alicerçado na valorização do trabalho humano e da livre
concorrência, garantindo a todos a existência digna conforme os ditames da justiça
social (FRIEDRICH, 2015).
Uma cooperativa é uma sociedade de pessoas, formalmente constituída como
pessoa jurídica, de natureza também jurídica, única e peculiar. Não se trata de uma
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sociedade com classificação pré-definida, como meramente comercial, civil ou
pública, mas sim, um tipo próprio de sociedade que não a coloca no bojo de
qualquer uma das anteriores, é uma sociedade denominada cooperativa.
Juridicamente gera um desdobramento importantíssimo, que é a autonomia
relativamente às demais áreas do Direito. Nesse pensamento é valiosa a lição de
Andrighi (2003, p. 51):
O fato de se apresentarem como uma nova categoria de sociedade, que
ensejou novos tipos de relações jurídicas com seus associados e com
terceiros e, principalmente, sua atuação e operacionalidade distinta das
sociedades tanto civis como comerciais, com objetivos singulares e
características próprias, fez entender que as regras destinadas a reger as
cooperativas não se enquadravam quer no campo do Direito Civil, quer no
campo do Direito Comercial, Social ou Administrativo, fazendo surgir um
novo ramo, qual seja, o do Direito Cooperativo.

No Brasil a previsão legal está tanto no Código Civil Brasileiro (CCB) como na
LGCoop, e remonta a uma pessoa jurídica, cujas caraterísticas levam a uma
ausência de sobreposição das vantagens patrimoniais especulativas na participação
dessa entidade.
Na sua formalização jurídica é uma sociedade de pessoas, mas não por isso
deixa de ser uma empresa, mesmo porque tem fim e objetivo econômicos tal como
posto nos artigos 3º e 4º da Lei nº 5.764/1971:
Art. 3° Celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que
reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício
de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro.
Art. 4º As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza
jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para
prestar serviços aos associados, distinguindo-se das demais sociedades
pelas seguintes características:
I - Adesão voluntária, com número ilimitado de associados, salvo
impossibilidade técnica de prestação de serviços;
II - Variabilidade do capital social representado por quotas-partes;
III - limitação do número de quotas-partes do capital para cada associado,
facultado, porém, o estabelecimento de critérios de proporcionalidade, se
assim for mais adequado para o cumprimento dos objetivos sociais;
IV - Incessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, estranhos à
sociedade;
V - Singularidade de voto, podendo as cooperativas centrais, federações e
confederações de cooperativas, com exceção das que exerçam atividade de
crédito, optar pelo critério da proporcionalidade;
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VI - Quorum para o funcionamento e deliberação da Assembléia Geral
baseado no número de associados e não no capital;
VII - retorno das sobras líquidas do exercício, proporcionalmente às
operações realizadas pelo associado, salvo deliberação em contrário da
Assembléia Geral;
VIII - indivisibilidade dos fundos de Reserva e de Assistência Técnica
Educacional e Social;
IX - Neutralidade política e indiscriminação religiosa, racial e social;
X - Prestação de assistência aos associados, e, quando previsto nos
estatutos, aos empregados da cooperativa;
XI - Área de admissão de associados limitada às possibilidades de reunião,
controle, operações e prestação de serviços.

Pelo fato de ser um empreendimento econômico, consiste em ser uma
empresa, fato que não pode ser dissociado em virtude de não visar lucro na
dimensão capitalista para si ou para seus associados. Em síntese consiste em ser
uma empresa, no entanto, distancia-se do empreendimento capitalista fortemente
pelo fato de não distribuir lucros aos seus proprietários:
Como conceitua Diniz (2019), a fixação das características, no que
tange ao tipo societário das sociedades cooperativas, é também estipulada pelo
Código Civil Brasileiro, em seu art. 1.094, que deve ser analisado em conjunto com o
artigo 4º da LGCoop:
a. A dispensa do capital social, onde é especificado que o capital não é
obrigatório (uma característica que remete ao tipo de sociedade de
pessoas, e não de capital);
b. A não limitação quanto ao número máximo de sócios, exigindo apenas
um número mínimo;
c. Limitação do valor da soma de quotas do capital social que cada sócio
poderá tomar, com enfoque que nenhum sócio poderá tomar valor maior a
1/3 do total de quotas;
d. a intransferibilidade das quotas do capital a terceiros estranhos a
sociedade, pois a condição de sócio é de caráter personalíssimo;
e. mais um atributo relacionado a sociedade de pessoas: o quorum para a
assembleia geral deverá ser fundado no número de sócios presentes a
reunião, e não no capital;
f. Direito a apenas um único voto por sócio (qualidade que permanece
desde os primórdios em Rochdale), independente de sua participação no
capital social.
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Assim, com qualidades que não se confundem com as de uma sociedade
empresária, de cunho voltado ao monopólio capitalista, ausente do preço justo e da
concorrência em paridade de armas, é possível verificar que a finalidade da
sociedade cooperativa vai além de fazer frente ao sistema lucrativo. Além disso, vai
em busca da redução dos efeitos capciosos que o capitalismo implanta na
sociedade.
Para garantia dessa estrutura, a máxima “uma pessoa um voto” é a tônica do
movimento Cooperativismo no planeta. Por certo existem permissões legais para
votos plurais em determinados países como Itália e Moçambique, devidos suas
características próprias. No entanto, no Brasil, ao exemplo da Espanha e Portugal,
seguimos com a determinação de que cada cooperado tem um voto, independente
de sua condição de atuação na cooperativa ou do respectivo capital pecuniário por
ele detido.
Um tópico interessante a se avaliar é a consideração da maior participação
das variedades das pessoas que constituem a comunidade cooperativa nos órgãos
de administrativos estratégicos e executores abaixo da assembleia geral da
instituição. Isso garante maior representatividade do contexto social do complexo de
pessoa que são cooperados.
Nessa linha, e essa é uma discussão acirrada ao longo de todo o planeta, a
participação da mulher nos conselhos de administração, fiscal e diretorias das
cooperativas, parece-nos dever ser encarado. Por exemplo, se a cooperativa detém
um quadro social de 50% (cinquenta por cento) de mulheres, deve-se garantir que a
representatividade esteja garantida na composição desses órgãos de administração.
Tal representatividade de gênero deve constar nos estatutos sociais das
cooperativas, pois é o espelhamento do anseio das comunidades que as constituem.
Não se trata de um combate a uma desigualdade social de gênero, na forma
proposta do 5º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, na Agenda
2030, mas sim, de fundada equidade na representação de uma sociedade, no caso,
a comunidade, cidade ou região na qual há a aplicação da forma cooperativa. Aliás,
delineia o tópico 20 do ODS 5:
Tópico 20 da Declaração dos ODS da ONU: 20. A efetivação da igualdade
de gênero e o empoderamento das mulheres e meninas dará uma
contribuição essencial para o progresso em todos os Objetivos e
metas. Alcançar o potencial humano e do desenvolvimento sustentável
não é possível se para metade da humanidade continuam a ser
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negados seus plenos direitos humanos e oportunidades. Mulheres e
meninas devem gozar de igualdade de acesso à educaç ão de
qualidade, recursos econômicos e participação política, bem como a
igualdade de oportunidades com os homens e meninos em termos de
emprego, liderança e tomada de decisões em todos os níveis
(AGENDA 2030, 2020).
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4.2 O modelo econômico cooperativo

A existência da forma legal ou ainda organizacional, a que se denominou
forma cooperativa, não propõe prevalência ao viés econômico, pode ser uma
modelagem do agir em economicidade da propriedade coletiva ou um modelo
econômico.
O modelo, muitas vezes, não é aplicado ao respeito da forma, e isso cria
situações de fraudes, a exemplo das cooperativas de trabalho. No cooperativismo de
crédito, pode-se ver o agigantamento de cooperativas, as quaisse perdem na
visualização dos valores e princípios e os usam somente como marketing, não com
um dos requisitos que é o espírito da cooperação.
Conforme aborda Azurmendi (2001), importa, sobretudo, para se distinguir a
cooperativa como modelo de empresa única todo o espírito que a caracteriza não
por sua origem na forma legal, mas sim em uma decorrência valorativa e
principiológica. Nesse sentido, Azurmendi (2001, p. 241), traz a definição de
empresa cooperativa:
De acordo com a doutrina social da Igreja, a empresa deve ser uma
comunidade de pessoas em que o homem deve ocupar um primeiro plano
com direitos que devem ser respeitados de acordo com uma hierarquia de
valores, que dá à atividade humana uma prioridade sobre a atividade
humana. elementos de produção.
A empresa cooperativa, como associação de pessoas em que os homens
com plena liberdade e responsabilidade se unem para se ajudarem,
prestando serviços, o que constitui, em última instância, uma contribuição
para o bem comum, é uma fórmula que responde à concepção cristã da
empresa.

Dentre os elementos que garantem a aplicação da forma cooperativa, sob o
modelo cooperativo é o que constitui o estado de cooperação permanente. Essa
característica é um dos pilares da forma cooperativa; fator inerente ao próprio
modelo cooperativo. Nesse espectro, desenvolvemos na obra Aspectos Jurídicos
das Cooperativas de Crédito7, breve trecho:

Normalmente utilizamos o termo ‘estado de cooperação’ para delinear a contínua e permanente
atitude do associado cooperativista ora praticando os atos cooperativos, dentre outras operações
cooperativas (artigos 79 e seguintes da Lei 5.764/1971), junto à comunidade em que se insere a
entidade cooperativa. Não se trata de ato isolado, mas sim um estado contínuo de ser, no qual se tem
a atitude, o pensamento, o ato, enfim o pensamento e opção cooperativa perenemente. Primeira
abordagem sobre essa expressão procede na obra Aspectos Jurídicos das Cooperativas de Crédito,
7
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O associado cooperativista [...] não somente firma o contrato, mas sim se
insere em um novo mundo, que extrapola a individualidade, e que, como um
organismo vivo, depende de cada uma de suas células ou seres para
continuar viva no objetivo para que foi criada, ou seja, para o fim de auxiliar
seus próprios componentes. [...]
Tal responsabilidade ocorre permanentemente em um estado contínuo
denominado cooperação (‘estado de cooperação’).

O estado de cooperação implica em uma perenidade de atos dos integrantes
da forma cooperativa e componente do modelo em tela (cooperativo), na qual
mantêm a continuidade da cooperação e, assim, cada vez mais têm a visualização
dos objetivos de toda a sociedade que integram.
Ao mesmo tempo em que buscam a realização de seus interesses individuais,
acabam reconhecendo os interesses sociais de suas comunidades.
Tal como na teoria de John Nash, acabam percebendo que por meio da
cooperação as possibilidades de realização de seus interesses são maiores do que
agindo individualmente frente ao mercado. Isto é, caminhando em conjunto, vão
mais devagar, mas vão mais longe. Os associados em cooperação interagem, fazem
reflexões, discutem e deliberam entre si, sob a supremacia de uma assembléia geral
por eles composta, ou seja, em paridade de armas e total democracia.
Existem exemplos históricos, modelos gigantescos e grupos cooperativos
muito conhecidos no Brasil e no mundo. Isso não pode passar desapercebido para
os pensadores computacionais e de tecnologia para desenvolvimento social. Como
avalia Lenzi (2013, p. 16), o conceito de tecnologia vai além das ciências exatas e
abraça outras ciências, dentre elas a administração e a economia.
Nesse contexto, a forma cooperativa, por ser oriunda de análise econômica,
com axiologia fundamentada, posta em leis. Ou seja, os Princípios Universais do
Cooperativismo, podem ser considerados um artefato ou um modelo. Dessa
maneira, a forma cooperativa é um instrumento oriundo da análise cientifica
econômica e aplicada sistematicamente como uma conduta que promove alterações
sociais.
Como propõe Bunge, citado por Lenzi (2013, p. 25), define-se tecnologia:
“não como somente aos mecanismos e aparatos de maquinaria, mas como
processos sistemáticos que otimizam uma conduta.” No caso do presente estudo, a
no capítulo ‘A responsabilidade do associado perante a cooperativa de crédito’ --- Belo Horizonte:
Editora Mandamentos (LEITE e SENRA, 2005).
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conduta é a socioeconômica, de uma comunidade que pode ser otimizada pela
implantação da forma cooperativa, pode ser ainda mais potencializada se houver a
intercooperação.
Por outro lado, há também a participação da comunidade, por meio da gestão
democrática. Nesse artefato (forma cooperativa), o que retira o anseio de qualquer
tecnologia que tenha tendência a pender para a exploração lucrativa exacerbada é a
manutenção ou aumento da igualdade socioeconômica entre as pessoas de uma
mesma localidade.
Lenzi (2013) bem alerta que a confiança absoluta na tecnologia do maquinário
para melhorias sociais é precária e deve ser questionada. A autora cita ainda as
razões de Mumford para com o “perigo do domínio das novas tecnologias por parte
de personalidades brutas e desumanizadas” (p. 110), as quais podem comprometer
e colocar em risco as pessoas, suas vidas e organizações coletivas. Conclui a
autora (LENZI, 2013, 111):
Neste cenário, o aperfeiçoamento da máquina sem a humanização dos
respectivos órgãos sociais cria uma inegável tensão na estrutura social
como um todo. Assim, um dos primeiros passos que devemos dar para
reverter os efeitos maléficos da máquina, argumenta Mumford, seria
reorientar seu ritmo para que se encaixe nas demandas da comunidade,
processo onde o planejamento industrial e comunitário, assim como a
participação efetiva da sociedade exerce um papel fundamental.

Sem adentrar estritamente na análise do conceito de tecnologia em
maquinário, pondera-se que cabe uma avaliação se há uma tecnologia
socioeconômica, na qual haja o interesse pelo desenvolvimento e participação
democrática igualitária da comunidade, sem intervenção do Estado, sem fins
lucrativos, assim como se a implementação da mesma seria possível e viável.
Tal tecnologia é a que aqui se aborda como modelo cooperativo, o qual reúne
a sistemática, o ferramental (artefato), a conduta e fenômeno de alteração social
para o bem-estar comum, além de ter componentes não somente históricos, mas
técnicos no sentido de organização social economicamente produtiva.
Em refutação a uma supremacia da tecnologia que se alia a um sistema
capitalista de monopólio de mercado e exploração lucrativa, pode-se ter uma
tecnologia

de

cooperação econômica, com

a

implantação da

ferramenta

denominada forma cooperativa nas comunidades, cidades e regiões. A tecnologia da
cooperação implicaria em ir “muito além da multiplicação de bens de consumo e os
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desejos, reais ou ilusórios, que o sistema cria, sistematicamente”, como vislumbra
Lenzi

(2013,

“correspondem,

111):

portanto,

aos

ganhos

sociais

que

o

desenvolvimento técnico deve produzir, criando espaços para lazer, atividades livres
e criativas dos seres humanos”.
Tal modelo, que perfaz o caminho de uma tecnologia da cooperação,
proporciona um retorno, quanto cabe a reflexão se é preconceituoso se dizer que
constitui lucro. Por certo, na acepção capitalista não pode ser denominado lucro,
mas como resultado do agir socioeconômico, não seria polêmico se afirmar o
resultado cooperativo como um outcome de desenvolvimento local e regional,
remonta a um certo de lucro como assumido por Barros (1957, p. 114).
Uma certeza é que o cooperativismo, ou seja, as agregações em cooperação
formatadas em cooperativas, não buscam maior especulação entre valores de
produção e distribuição em relação ao valor de venda.
Como salientado, são uma forma econômica cooperativa, combativa do
superlucro da acepção da Escola Clássica ou Marxismo, e busca uma equalização
maior da contrapartida do esforço e valor entre as pessoas e essa é a lição de
Barros (1957, p. 114):
Mais que um modelo de negócios, o Cooperativismo é uma filosofia de vida
que busca transformar o mundo em um lugar mais justo, feliz, equilibrado e
com melhores oportunidades para todos. Um caminho que mostra que é
possível unir desenvolvimento econômico e desenvolvimento social,
produtividade e sustentabilidade, o individual e o coletivo.
Tudo começa quando pessoas se juntam em torno de um mesmo objetivo,
em uma organização onde todos são donos do próprio negócio. E continua
com um ciclo que traz ganhos para as pessoas, para o país e para o
planeta. [...]

Desse modo, não há um lucro especulativo materializado em moeda ou
capital e acumulado por alguns, mas sim há um movimento econômico mensurável
em um bem-estar coletivo, em que as necessidades gerais de uma comunidade
sejam realizadas. Há não uma obtenção lucrativa no sentido de capital, mas sim de
sincronização das relações econômicas e sociais.
Pode parecer uma lógica de caráter simples, mas se trata de um modelo
ancestral

e

cuja

forma

atual

é

estruturada

no

movimento

denominado

Cooperativismo. Neste ponto, aprende-se com o conceito de capital social humano e
coletivo, não pecuniário, à luz do trabalho de Juvêncio, Volpe e Panzutti (2000, p. 9):
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Antes reafirma o seu caráter de serviço à comunidade no sentido de
contribuir com o bem geral dessa mesma comunidade, onde o lucro marca
pela ausência. Esta questão do lucro, é uma questão que interessa aflorar
porquanto, apesar de existir completa ausência de finalidades lucrativas no
sentido capitalista do termo, isto é, de motivação empresarial através do
lucro individual, “não invalida” que a obtenção de excedentes do exercício,
de lucros de empresa no significado contábil do termo, seja tão
aconselhável na empresa cooperativa como qualquer outra, simplesmente
não se destinam a ser distribuídos em função do capital.
Assim, as cooperativas terão a particular responsabilidade de assegurar que
o desenvolvimento das suas comunidades seja econômica, social e
culturalmente sustentado. Destes princípios decorrerá, portanto, o
envolvimento das cooperativas no contexto social, cabendo aos
cooperadores a escolha das políticas através das quais esse envolvimento
se concretizará. [...]

Ademais, o que pode ser concebido como lucro cooperativo, portanto, é o
retorno de um complexo de benefícios socioeconômicos que advém da forma
cooperativa. Por meio dele, há uma verdadeira ação moral, como ensina Miranda
(2012) no sentido de que haja um sistema de comportamento pessoal, que gera
obrigações e ações em que levam a cabo, tanto a prosperidade de sua entidade,
como de toda a sociedade em geral.
Por isso, as cooperativas, depois de satisfazer os interesses de seus
associados, devem olhar para fora de sua estrutura e buscar a forma
adequada de proporcionar aos membros da comunidade que os cerca as
condições econômicas, sociais e políticas que os permitem. (Com seus
familiares) têm acesso igualitário às possibilidades de expandir suas
personalidades de forma duradoura. Ou seja, que também alcançam uma
transformação subjetiva, além da econômica e social.
Essa concepção de participação cooperativa, com o local, mostra que a
ação moral cooperativa é dinâmica e humanitária.
No seio da comunidade, a Cooperativa não só busca estabelecer uma
estrutura competitiva, de pujança econômica, mas também preconiza o
estabelecimento de uma ordem social que, junto com a econômica, gire em
torno das necessidades do indivíduo que compõe a comunidade que o
cerca. isso. (p. 78)

Isto é, não se pode ter empáfia em se associar a figura do lucro especulativo
materializado em moeda ou capital, e acumulado por alguns, mas sim, em delinear
que o resultado da forma cooperativa “lucra” enquanto advém de um movimento
econômico mensurável em bem-estar coletivo, no qual as necessidades gerais de
uma comunidade, cidade, sejam realizados. Há não uma obtenção lucrativa no
sentido de capital, mas sim de sincronização das relações econômicas e sociais.
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Como vislumbrado, o resultado da cooperativa é intermediário, pois visa a
satisfação das necessidades dos cooperados e não da faceta de empresa que
detém.
Assim as empresas cooperativas estão situadas entre as economias
particulares dos cooperados, de um lado, e o mercado, de outro,
aparecendo como estruturas intermediárias que congregam interesses
comuns. Elas não possuem, assim, do ponto de vista econômico, uma
existência autônoma e independente dos seus membros, como ocorre nas
sociedades de capital, mas surgem como organizações intermediárias
postas a serviço da satisfação das necessidades das economias
particulares dos cooperados. (JANK e BIALOSKORSKI NETO, 1994, p. 17)

A avaliação de Panzutti (2001), leva à exata compreensão de que a
sociedade (forma) cooperativa não aufere o lucro na sua organização jurídica, mas
sim aufere o resultado mais vantajoso ao seu membro, ao cooperado, pois ao
mesmo tempo que é o dono e, assim requer maior vantagem frente ao mercado, é
consumidor/cliente, e que busca menor valor de aquisição no sistema de trocas
internas e face ao mercado. Evita assim o fim lucrativo de terceiros.

A empresa cooperativa, enquanto pessoa jurídica, tem por objetivo a defesa
da economia individual dos seus associados. Daí porque nessas empresas
o fim visado pelo empreendimento se identifica com o da clientelaassociada, e sua relação com a empresa se desenvolve emconformidade
com o “critério de identidade”, ou seja, são idênticos os objetivos da
empresa e os do cliente associado.

Impõe-se então que o sócio da cooperativa seja ao mesmo tempo usuário
ou cliente, e ao ingressar na cooperativa mantenha relação de sócio e
usuário ao mesmo tempo. Isso é expresso, no direito cooperativo, pelo
nome de princípio da dupla qualidade, o que implica na abolição da
vantagem patrimonial chamada ‘lucro’ que (se) não existisse a cooperativa
seria auferida pelo intermediário” (FRANKE, 1973, p. 14)

Em sintético pensamento, pode-se dizer que o modelo cooperativo, ou seja, a
cooperação aplicada por meio da forma cooperativa tem como intuito lucrativo o que
era para Gide (apud CHARTERINA, 2013, p. 190) o objetivo do Cooperativismo:
A soberania do consumidor, a evolução pacífica por meio da concorrência
vitoriosa das cooperativas, sem expropriação; o desembocar num regime
econômico e social completamente transformados, onde reine o “preço
justo”, quer dizer, donde tenha desaparecido o lucro (do capitalismo).
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4.3 Intercooperação como princípio e agir socioeconômico

Partindo-se

de

dois

dos

princípios

universais

do

Cooperativismo,

intercooperação e interesse pela comunidade, é possível afirmar que existem
interesses em comum entre todos os conglomerados habitacionais e as entidades
da sociedade, inclusive, com os agentes do mercado e da indústria.
O objetivo de cada cooperativa é a possibilidade de compra de algum serviço
ou produto, a viabilização de um trabalho ou de uma produção para cada cooperado.
Isso se dá nas mais variadas áreas da economia.
Mais ainda, cooperativas são constituídas por pessoas que moram nas
localidades onde atuam, ou seja, aquelas que estão interessadas em um meio
ambiente e desenvolvimento dessas regiões.
Tais pessoas compram, vendem, trabalham, caminham, passeiam, fazem
suas vidas em comunidade. Então, têm o interesse que ela e seu entorno sejam
saudáveis e prósperos. A princípio há a assunção geral da ideia de que os entes
públicos (Estado) são os responsáveis por manter a ordem das condições para se
desenvolver e se ter comunidades prósperas.
No entanto, não são necessários grandes esforços para se alcançar as
instituições de políticas públicas não deficitárias para toda essa realização.
Entendemos que com as relações econômicas dão-se, primordialmente entre
os entes privados, por que não os uni-los, em uma forma econômica equânime e
com gestão democrática direta e visível? A resposta a essa pergunta é que também
se agrega uma significante parte da justificativa desta pesquisa, ou seja, a
demonstração de que os agentes de mercado e cidadãos podem se unir em um
único objetivo que é o desenvolvimento de sua comunidade, assim entendida, como
cidade.
Portanto, a forma cooperativa pode ser a propulsora de operações entre
agentes que seguem com o propósito de gerar resultados para suas próprias
comunidades.
Por meio da forma cooperativa, há uma verdadeira ação moral, como ensina
Miranda (2012), no sentido de que haja um sistema de comportamento pessoal que
gera obrigações e ações em que levam a cabo tanto a prosperidade de sua entidade
como de toda a sociedade em geral.
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Por isso, as cooperativas, depois de satisfazer os interesses de seus
associados, devem olhar para fora de sua estrutura e buscar a forma
adequada de proporcionar aos membros da comunidade que os cerca as
condições econômicas, sociais e políticas que os permitem (com seus
familiares) têm acesso igualitário às possibilidades de expandir sua
personalidade. Ou seja, eles também alcançam uma transformação
subjetiva, além da econômica e social.
Essa concepção de participação cooperativa, com o local, mostra que a
ação moral cooperativa é dinâmica e humanitária. No seio da comunidade,
a Cooperativa não busca apenas estabelecer uma estrutura competitiva, de
fortalecimento econômico, mas também preconiza o estabelecimento de
uma ordem social que, junto com a econômica, gire em torno das
necessidades do indivíduo que compõe a comunidade que o rodeia.
(MIRANDA, 2012, p. 98 e 99).

4.4 Interesse pela Comunidade

Não há cooperativa sem que haja uma comunidade que a constitua. Não há
como se vislumbrar o nascimento da aplicação da cooperação somente para a
exploração mercantil. É preciso ter uma reunião de pessoas com necessidades
comuns e que se proponham a exercer uma atividade econômica, sem o intuito de
lucro no próprio através do modelo empresarial capitalista. Deve haver superávit no
sentido de ganho no desenvolvimento socioeconômico. Como Barros (1957, p. 114)
afirma, o que seria a lucratividade para o empreendimento cooperativo, seja na
realização de seus interesses em consequência à realização dos interesses da
coletividade que fazem parte, ou seja, de suas comunidades.
Logo, o conceito explorado por Barros (1957, p. 114), “lucro cooperativo”,
caracteriza-se em bem-estar e desenvolvimento socioeconômico, somente é aferido
se a comunidade é atendida em seus anseios e necessidades. Mesmo que a forma
econômica cooperativa deva atingir um resultado para seus componentes, face à
função social que detém, antes alcança um fim de desenvolvimento coletivo.
Bem ilustra essa assertiva a lição de Meira (2020), em alusão ao Código
Cooperativo de Portugal:
O Princípio do Interesse pela Comunidade, que aparece enunciado no art.
3.º do CCoop, dispõe que “as cooperativas trabalham para o
desenvolvimento sustentável das suas comunidades, através de políticas
aprovadas pelos membros”. Assim, ainda que centradas nas necessidades
dos seus membros, as cooperativas trabalham para conseguir o
desenvolvimento sustentável das suas comunidades, segundo os critérios
aprovados pelos membros.
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Aos integrantes de uma comunidade, é livre o direito de ingressar em
qualquer cooperativa na qual tenha aderência ao objeto econômico e cuja estrutura
(da cooperativa) possa prover. Trata-se do denominado Princípio da Livre Adesão,
no qual garante-se “portas abertas” para que as pessoas possam ter o alcance de
seus interesses pessoais por meio da realização do interesse comum.
Note-se que isso implica na decisão pessoal de um indivíduo em contratar
contra si próprio para que tenha o benefício de um bem-estar e desenvolvimento
comum a toda a coletividade que integra. Assim, há o interesse pela comunidade,
com o bem-estar comum e o bem-estar individual.
No entanto, isso demanda a vontade de adentrar às portas da forma
cooperativa e fazer parte dessa coletividade assumindo também responsabilidades
frente à mesma.
Essa opção, uso do elemento livre e volitivo para benefício da comunidade
demonstra também uma conexão axiológica bastante consistente, ou seja, a ligação
dos princípios cooperativos da livre adesão com o do interesse pela comunidade. E
nesse sentido, mais uma vez explica Meira (2020, p. 229) sobre o princípio de
interesse pela comunidade:
Este princípio apresenta uma forte conexão com um outro princípio
cooperativo, o princípio da adesão voluntária e livre, que corresponde ao
tradicional princípio da porta aberta e que aparece formulado também no
art. 3.º do CCoop nos seguintes termos: “as cooperativas são organizações
voluntárias, abertas a todas as pessoas aptas a utilizar os seus serviços e
dispostas a assumir a responsabilidade de membro, sem discriminações de
sexo, sociais, políticas, raciais ou religiosas”.
Este princípio poderá ser encarado através de duas perspectivas, a saber:
em primeiro lugar, a adesão deverá ser voluntária, uma vez que dependerá,
exclusivamente, da vontade do cooperador.
Em segundo lugar, a adesão deverá ser aberta a todas as pessoas, desde
que estas, como candidatas a cooperadores, preencham duas condições: a
possibilidade de fruírem da utilidade própria da cooperativa; e a aceitação
das responsabilidades inerentes à filiação.
Esta conexão entre os dois princípios é evidente, uma vez que a
permeabilidade que acompanhou tradicionalmente a cooperativa no
momento de incorporar novos membros encontra a sua justificação na
vontade de serviço à comunidade em que aquela está inserida. A
incorporação de membros provenientes do âmbito territorial onde a
cooperativa realiza maioritariamente a sua atividade foi uma constante
neste tipo organizacional, cuja finalidade última seria a da satisfação das
necessidades sentidas pela comunidade, aparecendo a cooperativa, deste
modo, como entidade geradora de empregos estáveis (principalmente
porque as cooperativas, em virtude do seu forte enraizamento a nível local,
desenvolvem atividades que, pela sua própria natureza, não são suscetíveis
de serem deslocalizáveis) e fomentadora de um espírito empreendedor.
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O objetivo do bem-estar da comunidade, ou seja, o individual de cada
membro da cooperativa e da região na qual está a cooperativa, é sim um objetivo do
modelo cooperativo. Como esclarecido por Irion (1997), a cooperativa passa por
fases de conhecimento e preparo, até que se integre com a comunidade.
Um exemplo do reconhecimento de que o interesse coletivo cooperativo se
volta aos individuais, já era objeto do Departamento Econômico da Organização das
Nações Unidas (ONU, 1964) nos anos de 1964:
Os limites do sistema cooperativo são muito amplos. Em muitas regiões, os
serviços prestados pelas cooperativas são dos mais simples e em outras,
como nas cooperativas agrícolas de Israel (Moshavovdim) ampliam-se,
atingindo até muitas das atividades nas granjas individuais.
Assim, muitos dos serviços organizados por grupos, como na kvutzá, em
Israel, onde até os trabalhos domésticos e os cuidados com as crianças
ficam a cargo do grupo podem ser considerados menos como cooperativos
do que como comuniais, pois o fator individual perante o social, torna-se
menos evidente.

Sinteticamente, a pesquisa culmina na percepção de que o Princípio do
Interesse com a Comunidade, como posto por Meira (2020), promove, conforme a
abordagem de Barros (1957) e Miranda (2012) um fim lucrativo de bem-estar social
e desenvolvimento coletivo de toda uma regionalidade.

4.5 Agrupamentos Cooperativos

É igualmente importante relatar nesta pesquisa a diferenciação entre que são
agrupamentos naturais, agrupamentos legais, participação em outras sociedades
(exemplo banco, seguradora, previdência, etc) e intercooperação. Ademais, é válido
ressaltar o que é representação sistêmica (OCB, CNCoop e Sescoop), além de
abordar cooperativas singulares, centrais e confederações.
Não obstante, fazer-se a descrição do que são os graus de cooperativa no
Brasil é necessário. Ademais, deve-se abordar a maneira pela qual as cooperativas
se associam, não somente como em cooperativas centrais (cooperativas de
cooperativas), mas também em singulares, de ramos diferentes. Mais ainda,
conforme LGCoop, há a possibilidade de uma cooperativa central receber,
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associados e pessoas físicas para viabilizar novas singulares, além de outros
exemplos.
Lançar a indagação de porque não se ter uma grande central de consumo
cooperativo, a exemplo do que Gide lançou no Congresso de Nice em 1897.
Das discussões e lições da Escola de Nimes, fundada por Emile De Boyve e
Auguste Fabre, constata-se proposições e influências doutrinárias muito fortes no
sentido de a intercooperação chegar ao ponto de ter não somente um agrupamento
de pessoas, ou ainda uma cidade, ou uma região, mas sim uma república
cooperativa. Aliás, a república cooperativa é a proposta de Charles Gide, também
componente da Escola de Nimes. A influência da Escola de Nimes é bem
demonstrada pelo discurso de Charles Gide na abertura do IV Congresso do
Cooperativismo Francês, realizado na cidade de Lyon, em 1889. Esse programa
continha:
1. Agrupar as sociedades (cooperativas de consumo), deduzir de seus
recebimentos o máximo possível para criar grandes lojas de atacado e fazer
compras em grande escala; aqui está o primeiro estágio. 2. Com o capitales
que se hayan constitutido así, comenzar a producir diretamente todo lo
necessário para cobrir las necessidades de los sócios, creandopanaderías,
molinos, fábricas de telas y vestidos confeccionados fábricas de zapatos, de
sombreros, de jabón, de galletas, de papel...; aqui está o segundo estágio.
2. Com os capitais que assim forem constituídos, passam a produzir
diretamente tudo o que é necessário para atender as necessidades dos
sócios, criando padarias, engenhos, fábricas de tecidos e confecções,
fábricas de calçados, chapéus, sabonetes, biscoitos, papel ...; aqui está o
segundo estágio.

3. Finalmente, em um futuro mais ou menos distante, adquirir terras e
fazendas para a produção direta de trigo, vinho, óleo, carne, leite, aves,
ovos, legumes, frutas, flores e madeira, que constituem a base do consumo;
aqui está a última etapa. Ou em suma, em uma primeira etapa vitoriosa,
conquistar a indústria comercial; em uma segunda etapa, a indústria
manufatureira (de transformação); finalmente, em um terceiro, a indústria
agrícola; este deve ser o programa de cooperação.
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5

COOPERATIVISMO E DESENVOLVIMENTO

5.1

Conglomerados cooperativos no Mundo

Existem diversos exemplos de movimentos cooperativos que amparam
populações e que são responsáveis pelo desenvolvimento socioeconômico regional.
Mas buscamos condensar a pesquisa em dois relevantes exemplos, sendo um do
País Basco, no qual se constata a realização do pensamento de Owen e Gide
(CHARTERINA, 2013), ora Mondragon Corporación Cooperativa (MCC), e outro
transacional existente

no

norte

das Américas que

é

a

Fedération

des

Coopérativesdu Nouveau-Québec (FCNQ).
Ademais, acerca do o programa de cooperativas de consumo proposto por
Charles Gide no IV Congresso do Cooperativismo Francês, destacou Charterina:
Gide coloca nas cooperativas de consumo a força motriz desse novo
programa, que elimina qualquer preferência de classe e vincula a todos, já
que somos todos consumidores. E, com o mesmo, se conseguiria o
afastamento das lutas revolucionárias, a superação do capitalismo no tempo
e a promoção de uma economia participativa e democrática (CHARTERINA,
2013, p. 190).

Mostrar as possibilidades de se ter construções em comum, tais como
empreendimentos de atendimento econômico e social, a exemplo de prédios
sustentáveis, empreendimentos agropecuários, hospitais, entre diferentes ramos de
cooperativas, foi possibilidade e realidade observada em diversos países, e nos
casos da presente pesquisa, traz-se os exemplos de Mondragon Corporación
Cooperativa (MCC) e da Fedération des Coopératives du Nouveau-Québec (FCNQ).

5.1.1 Mondragon Corporación Cooperativa (MCC)

A Mondragon Corporación Coperativa (MCC) é composta por 96 cooperativas
das mais variadas atividades econômicas e que interagem de tal maneira que
controlam uma corporação com cerca de 526 empresas.
A MONDRAGON é o resultado de uma realidade empresarial cooperativa
surgida em 1956. Sua filosofia está fundamentada em seus Valores
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Corporativos: intercooperação, participação na gestão, responsabilidade
social, inovação, organização democrática, educação e transformação
social, entre outros. [...]
MONDRAGON é composta por 264 entidades (das quais 96 são
cooperativas) nas quais trabalham 81.507 pessoas. - 39.131 pessoas atuam
na Área Industrial, 38.878 na Área de Distribuição, 2.164 na Área Financeira
e 1.335 na Área do Conhecimento. - 43,4% dos nossos trabalhadores
encontram-se no País Basco, 38,9% no resto da Espanha e 17,7% no
mercado internacional. - Fechamos 2019 com vendas de 11.608 milhões de
euros. - Um terço das vendas é produzido no exterior, onde 14.455 pessoas
trabalham em 141 centros8.

A MCC é reconhecida por seus pontos fortes e razões para seu sucesso
socioeconômico no País Basco. Através do processo associativo que se alia à
dimensão humana das cooperativas, gerou um grupo cooperativo sólido, solidário,
comprometido com a intercoperação, a responsabilidade social, inovação, educação
e transformação social. Veja-se a missão e a visão da MCC9:
Missão: Uma realidade socioeconómica de carácter empresarial, com
profundas raízes culturais no País Basco, criada por e para pessoas.
Comprometida com uma sociedade sustentável, melhoria competitiva e
satisfação do cliente para gerar riqueza e transformar a sociedade por meio
do desenvolvimento de negócios e geração de empregos. Assenta em
compromissos solidários e utiliza métodos democráticos para a sua
organização e gestão. Promove a participação e integração das pessoas na
gestão, resultados e apropriação de suas empresas.
Visão: MONDRAGON é Cooperação. Uma realidade socioeconômica
cooperativa, com pessoas comprometidas e empresas lucrativas,
competitivas e empreendedoras em um contexto global, reconhecido pela
sua dimensão humana, impacto social e competitividade.
Valores: Cooperação: proprietários e protagonistas, Participação:
Compromisso com a gestão, Responsabilidade Social: Distribuição solidária
da riqueza, Inovação: Renovação permanente, além disso, no âmbito dos
Princípios Cooperativos e da sua própria experiência, a MONDRAGON
promove os valores de si demanda e corresponsabilidade, intercooperação,
transformação social e boas práticas de governança cooperativa.

MCC nasceu de um pensamento e fomento feito, no pós-guerra civil
espanhola, Padre Don José María Arizmendiarrieta, o qual, nos idos de 1943 fundou
a escola técnica de Arassate-Modragón, na cidade de Gipuzkoa, para que os jovens
soldados da, então, recente batalha tida naquele país, pudessem aprender uma
profissão e ter um ofício, pois era um árduo tempo de escassez de todos os tipos de
produtos, serviços de toda ordem (MONDRAGON, 2021).
8
9

Disponível em: www.mcc.es. Acesso em: 30/9/2020.
idem.
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Don José María Arizmendiarrieta fundou não somente uma escola para
formação politécnica, mas inovou em criar uma escola pioneira quanto ao controle
democrático e de gestão da entidade de ensino. Atualmente, é universidade sob a
forma cooperativa chamada de Modragón Unibertsitatea (Universidade de
Mondragón) e que promove educação nas áreas de Engenharia, Economia e
Pedagogia.
O complexo de Mondragón reúne mais de 120 empresas sob a forma
cooperativa, com mais de 100 mil integrantes associados, afora a massa de
funcionários seja nas plantas de produção na própria Espanha ou nos mais de 22
países em que tem filiais, sendo que atua em mais de 150 países (MCC, 2021).
Cerca de 87 delas estão na área das indústrias (fogões e eletrodomésticos
em geral, ônibus, utensílios domésticos, componentes automotivos para diversas
montadoras de automóveis, suporte para construção civil de alta tecnologia,
componentes de informatização, dentre outros diversos exemplos). Existe a Caja
Laboral, que é a segunda cooperativa constituída no grupo, que atua como
cooperativa de crédito e é uma instituição financeira resistente. Na área de
previdência complementar há a Lagun Aro, cuja participação no plano de
aposentadoria dos bascos supera o plano estatal. Uma grande cooperativa de
crédito, chamada Eroski, baliza o mercado de tal maneira que concorrentes como
Grupo Carrefour, Corte Inglês, Walmart, não se sustentam nas regiões onde existem
pontos de atendimentos da cooperativa.
Existem ainda seis cooperativas de serviços de consultoria, muitas delas
fortemente constituídas pelos jovens que advém das oito cooperativas de educação
que garantem cursos de ensino, desde a pré-escola, até a formação técnica,
graduação e pós-graduação acadêmica, lato e estrito senso. Constituem
universidades sólidas e referenciais na Espanha e Mundo, mormente nas áreas de
conhecimento sobre Cooperativismo (MCC, 2021).
É marcante o envolvimento da nova geração de cooperados, os quais advém
da formação do que chamamos de Princípio da Continuidade, ora o Princípio da
Informação, Formação e Educação, que foram preparados nas instituições de ensino
sob a forma cooperativa, as quais os formaram com a aptidão e habilidades para um
mundo concorrencial e da alta tecnologia, mas os deixaram ativos quanto ao
exercício dos valores e princípios cooperativistas, assim como o espírito
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cooperativista e responsabilidade quanto ao ser cooperativo, ora a entidade
cooperativa e o homem cooperativo (AZURMENDI, 1991, p. 242).
Existem também cooperativas de menor porte, que abraçam as mais diversas
áreas, desde o consumo local, serviços até gráficas, algumas não ligadas
formalmente a MCC, mas todos seguindo o complexo de valores e princípios que
envolvem esse verdadeiro país cooperativo. Vale destacar os princípios em MCC,
vez que são complementados em relação aos

Princípios Universais do

Cooperativismo:
Educação: para implantar os demais princípios cooperativos é fundamental
a dedicação das pessoas.
Soberania do trabalho: a experiência da MCC considera o trabalho o
principal fator transformador da natureza, da sociedade e do próprio ser
humano.
O carácter instrumental e subordinado do capital: o capital social é
subordinado ao trabalho e é necessário para o desenvolvimento
empresarial, devendo sua remuneração ser justa, adequada e o valor
mínimo para ingresso na cooperativa não pode ser um limitador para a livre
adesão.
Organização Democrática: as cooperativas são conduzidas pelos seus
sócios, valorizando a prática do “um sócio, um voto”.
Livre adesão: desde que respeitados os princípios definidos não poderá
haver discriminações religiosas, políticas, étnicas ou de sexo, por ocasião
do interesse de adesão de um novo sócio.
Participação na Gestão: além de ser uma organização democrática em sua
essência, as cooperativas devem buscar a autogestão e a participação dos
sócios no âmbito da gestão empresarial.
Solidariedade Retributiva: os salários devem ser suficientes, de acordo com
a realidade da cooperativa, devem ser equivalentes com os salários de
outras empresas da região e internamente devem respeitar o limite definido
entre a remuneração mínima e a máxima (6x).
Intercooperação: dá-se através das relações entre cooperativas do mesmo
ramo de atividade, reunidas nas divisões, com compartilhamento dos
resultados, transferência dos sócios-trabalhadores. A intercooperação deve
ocorrer também com outras cooperativas do grupo MCC, do País Vasco e
do mundo.
Transformação Social: tem como objetivo buscar a construção de uma
sociedade vasca mais livre, justa e solidária.
Caráter Universal: a MCC é solidária a todos os que trabalham pela
democracia econômica no âmbito da Economia Social, com objetivos de
Paz, Justiça e Desenvolvimento (MCC)

61

Outro ponto que cabe ser destacado quanto à MCC é que o fenômeno
(movimento) Cooperativismo ganha extrema força de mercado com o agir
socioeconômico em meio ao exercício do Princípio da Intercooperação. Tanto assim
é que, em 1991 sob capitaneamento da Caja Laboral o grupo se constituiu
formalmente com corporação cooperativa, o que poderia parecer um contrasenso de
regresso dos valores cooperativistas, mas foi o contrário, no sentido de que o
Cooperativsmo ingressou no mundo corporativo de maneira mais intensa e sem a
perda de suas características formadoras (MONDRAGON CORPORATION, 202110,
Nessa esteira, o grupo MCC adota integralmente o princípio da Intercooperação,
tendo como seus pilares:
Educação: aproveitando o ganho de escala das 120 cooperativas trabalhase a educação de forma centralizada através da Otalora.
Financeiro: o compartilhamento dos resultados das cooperativas através da
formação dos fundos da MCC demonstra a interligação entre as empresas
do grupo.
Social: a preocupação com o bem-estar social pode ser comprovada com a
política de evitar ao máximo as demissões de associados em períodos
recessivos, realocando-os para outras cooperativas.
Inovação: a pesquisa e o desenvolvimento são fortemente trabalhados
pelas 13 cooperativas de pesquisa do grupo MCC. Para manter-se a
competitividade hoje existente, é necessária a inovação constante em todas
as empresas do grupo.

A perspectiva que advém da pesquisa da MCC volve à visão de Charles Gide,
Owen; os influenciadores dos “Probos de Rochedale”, de maneira que se quebra o
ceticismo criado afora da área dos estudos sobre Cooperativismo, de que a forma
cooperativa somente surge por incentivo ou intervenção estatal ou, ainda como
benesse ou assistência social. A aplicação da forma cooperativa, acrescida do
exercício dos Princípios de Interesse com a Comunidade; Formação, Informação e
Educação e o da Intercooperação, são constatados em MCC e flagrante fica a
visualização de que o modelo não remonta a um viés quiça utópico, mas sim de um
empresariado de vanguarda quando se pondera pela análise de desenvolvimento
regional.

10

Disponível em: www.mcc.es. Acesso em: 30/9/2020.
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5.1.2 Fedération des Coopératives du Nouveau-Québec (FCNQ)

No âmbito mundial, um dos exemplos a se destacar é a Fédération des
Coopératives du Nouveau-Québec (FCNQ). Trata-se de uma federação de
cooperativas canadense, formada pelo povo esquimó Inuit.
A primeira dessas cooperativas foi constituída em 1959 e, aldeia por
aldeia, formaram uma federação de entidades sob a forma econômica cooperativa,
com 8.900 associados em uma população de cerca de 12.000 pessoas. Atualmente,
emprega mais de 500 funcionários em Nunavik e 160 na própria FCNQ (2020), além
de garantir as atividades econômicas exercidas pela nação Inuit.
Enfim, quase a totalidade das pessoas de uma nação que habita as
regiões árticas do Canadá, do Alasca e da Groelândia possui um grande
empreendimento sob a forma cooperativa, constituindo um espaço democrático e
que lhes garante desenvolvimento regional e de amplitude até mesmo transnacional.
A FCNQ é um dos grandes exemplos de uma nação toda, cujos
aspectos regionais socioeconômicos e culturais não foram desfigurados por
explorações mercantis voltadas ao lucro na acepção capitalista, nem mesmo foram
dependentes de intervenções estatais.
Dentre diversos serviços a FCNQ garante a rede de TV a cabo,
internet, telefonia, como também apoia as inciativas de turismo, hospedagem,
transporte de cargas e pessoas, logística, provendo suporte administrativo e contábil
aos empreendimentos locais. O cenário atual da FCNQ demonstra a forma
cooperativa em uma dimensão multisserviços, incluindo compras, financeiro, turismo
e logística, enfim amparando todo o do desenvolvimento econômico. Mais ainda,
além dos serviços e aquisição de bens, promove um amplo trabalho contra o vício
em drogas e a pobreza, equacionando problemas sociais e garantindo o bem-estar
da nação.

5.2 Exemplos brasileiros de agrupamentos cooperativos

São inúmeros, mas dois podem ser destacados para abordagem na presente
pesquisa, face às características que tiveram e têm frente ao desenvolvimento
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regional e não apenas no âmbito estrito das atividades econômicas do
empreendimento cooperativo.
Assim, destacam-se para ilustração no presente trabalho, inclusive pela
interação com o programa da faculdade os exemplos da Sicoob Saromcredi (em
Minas Gerais) e da Cooperativa Pindorama (em Alagoas).
Nos exemplos abordados, nota-se que o amparo socioeconômico se deu face
à escolha e utilização da forma econômica cooperativa para promover o
desenvolvimento regional.

5.2.1 Sicoob Saromcredi

O exemplo é a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de São Roque de
Minas Ltda. – Sicoob Saromcredi, situada na região da Serra da Canastra, na cidade
de São Roque, estado de Minas Gerais. A região da Serra da Canastra é conhecida
mundialmente pela produção de queijos e pelo turismo e, nesse cenário, a Sicoob
Saromcredi, que é uma cooperativa de crédito, é o grande vetor de transformação
social e desenvolvimento econômico da região.
O caso da Sicoob Saromcredi foi objeto da narrativa “E a Cidade Morria
Devagar” (CARVALHO, 2004), na qual é contada a história de um município que
estava sendo abandonado em virtude da ausência estatal, com a saída de
instituições financeiras públicas.
A cidade sofria um êxodo e não havia muitas perspectivas de continuidade
para o município. Mas, com a iniciativa cooperativa, a Sicoob Saromcredi foi
promotora de apoio à produção agrícola e ao comércio local, disseminando a cultura
e ideário cooperativo nos moradores da cidade e de toda a região.
Atualmente, a Sicoob Saromcredi atua em comunhão de esforços com os
integrantes da associação de comércio do município e de maneira tamanhamente
coordenada que funciona como uma agência de fomento à cooperação.
Na cidade há o prospero entrelaçamento entre a produção rural, a educação,
crédito, os quais se organizam via forma cooperativa e associativismo. Exemplo
disso é a aliança da Associação dos Produtores de Queijo da Canastra - Aprocan,
com a Saromcredi, para realização de ‘encontros mensais para desenvolver a
cultura do associativismo entre os produtores da região (APROCAN, 2021).
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A experiência cooperativa de São Roque é flagrante em promover não
somente o desenvolvimento regional, mas também o resgate de uma cidade que
estava, praticamente, morrendo.
Era a cidade morrendo devagar, com muitas famílias mudando dali em
busca de novas oportunidades. Jovens saíam para estudar e não
retornavam, outros largavam as famílias e migravam atrás de empregos.
Retornavam apenas os velhos aposentados, que constituíam uma
população cada vez maior na comunidade (CARVALHO, 2004, p. 81).

5.2.2 Cooperativa Pindorama

Marcante também é o exemplo da Cooperativa Pindorama, uma verdadeira
cidade cooperativa que se desenvolveu em meio de uma região latifundiária do
estado de Alagoas. Constituída sob a forma de cooperativa de consumo em 1956,
atualmente, é composta por 1.100 associados e gera mais de 1.800 postos de
trabalho no campo e 300 empregos na indústria. Trata-se, como salientam Silva e
Rocha (2014), de “um caso que pode ser considerado de sucesso e digno de
estudos mais aprofundados sobre sua dinâmica socioeconômica é o da Cooperativa
Pindorama, no estado de Alagoas”.
O grande idealizador do projeto de Pindorama foi René Bertholet, padre,
nascido no dia 24 de abril de 1907, em Genebra, na Suíça, e desde jovem
interessado pelas lutas dos trabalhadores por seus direitos. Bertholet militou
em organizações político-sindicais em vários países da Europa. Na década
de 1930, chegou a ser preso pelo governo nazista, na Alemanha, onde ficou
encarcerado por vinte meses. A área de colonização passou a ser chamada
de Pindorama, que na língua tupi significa “terra das palmeiras”, e também o
primeiro nome do Brasil, remetendo à ideia de uma nova colonização
baseada em ideais de justiça social. A colônia foi dividida em “aldeias”, de
acordo com suas características particulares quanto aos recursos naturais.
Foram definidas, ao final, dezenove aldeias, nas quais se assentavam 1.400
lotes com área entre 20 e 30 hectares. A CPR assumiu a responsabilidade
pelos investimentos em infraestrutura local (estradas, escolas, gerador
elétrico, casas de alvenaria etc.), além de garantir auxílio financeiro aos
colonos para sua subsistência e custeio da produção durante os dois
primeiros anos O projeto iniciou-se em 1956, com oitenta colonos. Nesse
ano, foi constituída a Cooperativa de Consumo Pindorama Ltda. O objetivo
era o desenvolvimento do projeto com base em pequenas e médias
unidades de produção agropecuária, o que contrastava com o cenário
marcado pela presença do latifúndio da lavoura canavieira da região (Lima,
2012, apud Silva e Rocha, 2014).
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O senso de comunidade entre os associados da Cooperativa de Pindorama é
tamanho que chegaram a literalmente construir uma cidade no assentamento em
que originou a sociedade. Uma das ilustrações do objetivo de desenvolvimento
socioeconômico e bem-estar é o próprio hino da cidade, cujo trecho se reproduz:
Na Pindorama eu sou um homem livre
Na Pindorama eu sou independente
Sou um colono, tenho minha própria terra
Agora sim é que eu vivo alegremente (Trecho do hino de Pindorama, 2011).

Os benefícios da aplicação da forma econômica no exemplo de Pindorama
propiciaram o desenvolvimento de toda uma região, como explica Silva e Rocha
(2014, p. 101):

Atualmente, são mais de mil famílias envolvidas nas diversas atividades
produtivas e em uma série de outros projetos apoiados pela Cooperativa e
que beneficiam direta e indiretamente a população dos municípios
alagoanos de Coruripe, Penedo e Feliz Deserto, região onde está instalada.

Atualmente, a Cooperativa Pindorama conta com três agroindústrias: suco de frutas,
derivados de coco e beneficiamento de leite (Silva e Rocha, 2014), o que garante
empregos, suporte ao comércio, prestação de serviços, dentre outras garantias
advindas de um consistente desenvolvimento social regional5.3 A malha cooperativa
como estratégia para o bem social
Não obstante a presente dissertação trata-se de uma pesquisa, não se
poderia deixar de registrar breves apontamentos de um pensamento propositivo e
que foi observado na tônica da literatura sobre o Cooperativismo no Brasil e no
Mundo. Isso é justificado, vez que, com os princípios comuns a toda e qualquer
cooperativa podem gerar uma estratégia social de busca do bem-estar social e isso
se baseia na gestão democrática. Se é conferido a todas as pessoas capazes de
uma comunidade o direito de ingressar numa cooperativa, em paridade de armas e
igualdade (máximo de uma pessoa, um voto), sem discriminação de raça, cor,
religião, sexo etc., (artigo 4º da LGCoop), tem-se, portanto, uma estratégia, via
formatação econômica, de inclusão social.
A constituição de cooperativas, de per si, já constitui a premissa dessa
inclusão social, mas pode ser potencializado se houver o exercício crescente da
inter-relação dessas entidades, ou seja, da intercooperação. Para tanto, é possível
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que sejam criados movimentos econômicos entre as sociedades cooperativas de
uma mesma cidade ou região, as quais serão geridas pelas pessoas que vivem nas
próprias comunidades.
Esse cenário gera uma possibilidade maior de coincidência de interesses
pessoais e percepção do interesse coletivo. Mais ainda, haverá a união de pessoas,
por meio de fóruns com total gestão democrática, que são as assembleias gerais,
onde poderão ter voz ativa na visualização das problemáticas sociais e busca de
soluções para as mesmas.
Muitas vezes o que é faltante em uma cooperativa, é possível para outra,
sendo que ambas têm interesse pela mesma comunidade. Logo, é natural que
venham a desenvolver atividades com recursos em comum e para as pessoas que
em comum as constituíram.
Façamos a construção de um exemplo hipotético no qual haja uma
cooperativa de consumo por meio da qual as pessoas da mesma comunidade
adquiram bens de consumo, tais como a cesta básica. Uma forma cooperativa que
seria um supermercado. Nessa comunidade, a qual pode ser uma cidade, existem
pessoas nas mais diversas situações sociais e de renda, mas todas podem se
associar na cooperativa de consumo para adquirir os bens que constituem a cesta
básica.
Nesse cenário, pessoas que trabalham nas mais variadas atividades
econômicas irão ‘comprar em comum’ por meio da cooperativa de consumo, sejam
produtores de leite, café, professores, transportadores de pessoas e cargas,
pessoas que recolhem resíduos sólidos para reciclagem, dentre outros vários.
Mas imagine-se que na relação da cesta básica que é adquirida por meio da
cooperativa de consumo, existe café e leite. Então, por que não a aquisição de café
e leite dos próprios cooperados de consumo e que tenham sua própria cooperativa
agropecuária para organização e produção desses bens? Outra relação pode ser
pensada: por que não se direcionar as embalagens descartadas pela própria
cooperativa de consumo aos cooperados que são ao mesmo tempo cooperados em
consumo e cooperam também na atividade de reciclagem?
Em ambos os casos, bastaria um arranjo simples e contratualmente fácil de
ser feito entre a cooperativa de consumo; na primeira hipótese, com a cooperativa
agropecuária e, na segunda hipótese, com a cooperativa de reciclagem. Mais ainda,
as próprias cooperativas agropecuárias e de reciclagem podem se associar na
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cooperativa de consumo e ampliar, mais ainda, as vantagens aos respectivos
cooperados.
Outra hipótese é que as três cooperativas tenham necessidades de
aprendizado técnico aos seus funcionários e próprios cooperados, por exemplo,
formação

de

gestão

e

administração.

Nessa

hipótese,

podem

contratar

conjuntamente uma instituição de ensino para desenvolvimento de uma grade de
ensino que trate de gestão e administração geral, bem como com nuances das três
atividades econômicas, além de que contenha grade sobre Cooperativismo.
Ao

mesmo

tempo,

essas

cooperativas

estão

(i)

promovendo

aprimoramento de seus cooperados, Princípio da Educação; (ii) estão partilhando
custos, ou seja, praticando a inteligência econômica cooperativa, tecnologia da
cooperação; (iii) estão agindo em prol da mesma comunidade; e (iv) promovendo
desenvolvimento socioeconômico.
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6

CONCLUSÃO
O objetivo do presente trabalho foi a apresentação de fundamentação teórica

e o exercício reflexivo sobre a relação que a forma jurídica cooperativa tem face ao
desenvolvimento regional das comunidades onde é desenvolvida.
Uma sociedade cooperativa é constituída por membros de uma comunidade,
ora partícipes de grupos sociais, unidos pela mesma localização, profissão atividade
econômica, necessidades de consumo, dentre outras nuances que os colocam
reunidos no interesse de promover a cooperação por meio de uma entidade comum.
Portanto, buscou-se uma abordagem não quanto à cooperação informal,
realizada naturalmente entre os seres humanos, mas sim de um enfoque sobre o
estado de cooperar feito perenemente, de maneira continuada e exercitado por meio
da forma jurídica denominada cooperativa.
No caso da presente pesquisa, não se intentou a descrição de uma
fenomenologia pelo respectivo viés sociológico ou antropológico, ou seja, da união
de pessoas promovida intuitiva ou empiricamente, mas sim se focando na
cooperação exercida de modo formal e continuado, sendo consubstanciado por meio
da constituição de uma forma jurídica, qual seja, a sociedade cooperativa.
Buscou-se

também

a

diferenciação

dos

conceitos

de

cooperação,

Cooperativismo e cooperativas, pois, cada um deles constitui um estágio de atitudes
e discernimento próprios, ou seja, específicos na concepção, no exercício e na
constituição do modelo econômico cooperativo, ora sob uma forma jurídica própria.
Dessa maneira, na divisão dos fenômenos cooperação, Cooperativismo e
constituição de cooperativas (forma cooperativa), culmina-se na sistematização de
um substrato peculiar, envolvendo valores e princípios que caracterizam tal
modalidade de entidade como peculiar, tendo, em decorrência, uma natureza
jurídica própria, a partir da qual, assevera-se a necessidade de não a classificar
como simples movimento social, agrupamento associativo, mero tipo societário ou,
ainda, excluí-la da estrutura de atividade de empresa.
Assim sendo, trata-se de entidade que contempla todos esses aspectos,
contudo, desde que integrados imersos em determinados princípios e valores
reconhecidos mundialmente.
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O Cooperativismo, como sistema doutrinário que prestigia o exercício da
cooperação e a sua organização, por meio de uma forma jurídica própria, estimula a
aplicação de um modelo voltado para o desenvolvimento socioeconômico, pois não
se substrata no pensamento de monopólio mercadológico que fere a concorrência
mitigadora de prejudiciais efeitos sociais.
Além disso, como é uma forma jurídica desenvolvida por comunidades para o
respectivo desenvolvimento socioeconômico, é válido concluir que também é modelo
voltado ao desenvolvimento regional.
Com tal modelo econômico, promove-se aos membros de uma cooperativa a
prestação dos serviços que necessitam dos insumos que lhes são imprescindíveis,
dos ferramentais que lhes são úteis ou fundamentais para consecução de suas
atividades laborais e econômicas, tendo-se exemplos em diversos países e no
Brasil.
A história do Cooperativismo é marcada pela concepção da organização de
um modelo voltado ao desenvolvimento socioeconômico, operado via a aplicação de
uma forma jurídica própria, abrangendo diversas áreas de atuação econômica, mas
sempre com a preservação e observância de valores de mutualidade e princípios
que lhe são peculiares. Nessa estrutura de ação econômica, fator que prepondera
não é a obtenção do lucro na acepção de retorno financeiro empresarial, mas sim a
reponsabilidade de viabilizar a atuação econômica dos membros que compõem a
cooperativa e isso revertido para as comunidades onde estão instalados e das quais
fazem parte. Impende avaliar que se trata de outcome de interesse socioeconômico
voltado para as comunidades que constituem e nas quais se constituem
cooperativas, ou seja, aplicam a forma cooperativa.
Logo, também se promove a manutenção do capital investido e retorno dos
frutos das operações mercadológicas realizadas, para dentro da amplitude composta
pelas próprias comunidades das pessoas que constituíram as cooperativas e, por
meio delas, exercem a cooperação. Consequentemente há o fomento ao
desenvolvimento socioeconômico de seus membros e demais integrantes de suas
comunidades.
Portanto, o desenvolvimento por meio da forma jurídica cooperativa implica,
diretamente, em exercício de atividades econômicas voltadas para beneficiar os
próprios membros da entidade, ou seja, os cooperados, igualmente, se constituindo
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modelo também voltado para os interesses dos demais integrantes da comunidade e
da região onde são constituídas e estão inseridas tais sociedades.
Isso se dá porque o modelo cooperativo se baseia em valores e princípios
voltados a definir que o exercício da atividade econômica será, taxativamente,
mensurado como bem-sucedido não com base no parâmetro da acumulação
lucrativa no próprio empreendimento, melhor dizendo, na acepção capitalista, mas
sim face ao desenvolvimento econômico e social dos componentes das
comunidades em que estão inseridas.
A forma cooperativa, portanto, tem por objetivo viabilizar a atividade
econômica dos membros que integram esse tipo único de sociedade e não o lucro
da própria entidade para que, mais tarde, seja revertido em prol de seus
proprietários como resultado financeiro ou pecuniário. Em sentido diverso, o
resultado de bom sucesso da sociedade cooperativa é a viabilização da atividade
econômica de seus membros, de suas famílias, enfim, de seus grupos sociais.
A finalidade de uma cooperativa é proporcionar menor custo operacional e
maior eficácia econômica das atividades dos cooperados, mas a isso se acrescendo
também o retorno social e apoio instrumental, por meio de constituição de reservas
próprias, que se consubstanciam com a aplicação de atividades e meios de
educação, promoção social, assistência técnica, assessoramento, organização
financeira, viabilização de projetos intercooperativos, dentre outras diversas e
inúmeras possibilidades.
À medida que as cooperativas se compõem por grupos de sócios, também
denominados cooperados ou associados, todos integrantes de uma ou mais
comunidades, caracterizada pela sensação de identidade e anseios comuns, não se
pode deixar de avaliar que também criam autonomia para promover alianças
privadas para viabilizar maior amplitude de ações com maiores escalas de
operações. Tais alianças podem se dar por intermédio da constituição e união entre
cooperativas, seja por meio da formalização da cooperação entre si mesmas, o que
traduz na formação de cooperativas de segundo e terceiro graus, seja por meio de
desenhos contratuais específicos para negócios ou, ainda, ações sociais.
Nessa estruturação possível desde a intuição da cooperação, o exercício do
Cooperativismo, até a aplicação da forma cooperativa e, decorrentemente, da
formação de agrupamentos cooperativos, culmina-se na percepção de que tais
entidades são vetores da própria organização social nas mais diversas nuances e
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entrelaçamentos do cotidiano, englobando não somente relações econômicas, mas
também as de ordem social.
A partir da cooperação, tem-se a atitude de cooperar para o exercício
econômico, constituindo-se cooperativas, e isso pode repercutir positivamente no
desenvolvimento de uma comunidade e da região onde está estabelecida. Enfim, a
aplicação de um modelo econômico, com natureza jurídica peculiar que se entrelaça
diretamente com o desenvolvimento regional.
Trazer ao pensamento que a união de esforços individuais, sejam produtores
de aprimoramentos e incrementos no desenvolvimento, envolve relações sociais,
nas quais estão presentes as coletividades, cidades e comunidades. Nessa linha,
mantendo seu ambientenatural e cultural, o qual caracteriza sua coletividade, com
uma proposta de união das pessoas para percepção do coletivo e de que pela forma
econômica cooperativa e em estado de cooperação, culminem em suas próprias
realizações, desenvolvendo seus próprios talentos, sem pressões sociais, além do
que as mantêm pessoas sadias.
E toda essa percepção e configuração de um cenário desenvolvimentista não
advêm de origem estatal, inclusive a que se trata intervencionista positiva nas lições
de Grau (2011, p. 143), como forma que se dá a intervenção direta do Estado no
domínio econômico, e que se classifica em algumas modalidades, quais sejam:
desenvolve ação como agente (sujeito) econômico, por absorção, quando assume
integralmente o controle dos meios de produção e/ou troca em determinado setor da
atividade econômica em sentido estrito, atuando em regime de monopólio, ou por
participação, quando assume o controle de parcela dos meios de produção em
determinado setor da atividade econômica atuando em regime de competição com
empresas privadas que permanecem a exercitar suas atividades no mesmo setor.
Note-se que em nenhuma dessas modalidades há que se falar em
intervencionismo do Estado, até mesmo porque, nesta pesquisa voltando-nos
principalmente para a ordem jurídica brasileira, melhor dizer no artigo 174, § 1º, da
Carta Constitucional, o papel estatal é de promover apoio e estímulo ao
Cooperativismo, mas sem controle gestor e fiscal, o que se dá aos próprios
mecanismos de gestão democrática autônoma e independente da forma
cooperativa.
Diversas são as possibilidades a serem propostas para o desenvolvimento
por meio da aplicação da forma cooperativa. A cooperação já pode ser constada em
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quaisquer regionalidades e aplicá-la de maneira sistemática, por meio da forma que
se pesquisa por meio deste trabalho, ou seja, a forma cooperativa tem implicações
profundas em prol do desenvolvimento regional, vez que, como colaciona Canotilho
(2008, p. 226) “buscam a dignidade humana como núcleo essencial”. Assim, nesta
pesquisa somente se lança um desenho das estruturas organizativas sociais
privadas que podem ser feitas em prol do desenvolvimento regional, por intermédio
da aplicação da forma cooperativa nos fenômenos de cooperação que são
observados em quaisquer localidades, quanto aos quais, em grande parte, pode-se
ter encaixe no preceituado pelo Cooperativismo.
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