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RESUMO 

 

 

Como a associação em forma de cooperativas, pode tornar-se um fator de 

garantia para as atividades dos pequenos e médios produtores da cultura da 

maçã, na região do Município de Vacaria / RS ?   O estudo procura demonstrar as 

dificuldades encontradas pelos pequenos e médios produtores que cultivam a 

cultura da maçã no município, definindo a situação atual deste segmento, 

procurando projetar tendências e alternativas aos pequenos produtores, 

dependentes de grandes empresas responsáveis pela armazenagem, 

classificação e comercialização destas frutas, que monopolizam o processo de 

industrialização após o período de safra.  A seguir são definidos os aspectos de 

cooperativismo, seus conceitos fundamentais e de que forma um produtor deve 

proceder para constituir uma cooperativa. A última etapa do trabalho consiste em 

projetar uma estrutura hipotética com objetivo de avaliar sua viabilidade 

econômico-financeira. Nesta etapa a metodologia utilizada foi a coleta de dados 

disponibilizados por entidades representativas do setor e junto a empresas locais 

de assistência técnica ou empresas que operam esta atividade. Os dados 

colocados a disposição, construíram então um fluxo de caixa– projetando receitas 

e despesas a um suposto projeto; utilizando-se na seqüência para avaliação os 

métodos do Valor Presente Líquido (VPL), da Taxa Interna de Retorno (TIR) e do 

Período de Recuperação do Investimento (PRI) ou ‘Pay Back’. Os resultados da 

avaliação econômico-financeira obtidos revelaram a aceitação ao projeto 

proposto. Entretanto na fase de exemplificação de cooperativas que operam em 

outras regiões, os aspectos sociais se mostraram mais importantes as pessoas 

envolvidas, que o adicional financeiro provocado pelo processo de armazenagem 

e beneficiamento da produção dos frutos de pequenos produtores associados, 

motivando a citação destes aspectos em caráter de reflexão. 
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ABSTRACT 

 

 

The association in a form of cooperative can become a guarantee factor to 

the activities of the small and medium producers of the apple culture in the region 

of Vacaria-RS, Brazil. The study shows the problems the small and medium 

producers that grow apples in the city have. After an overview of the literature, the 

thesis presents a project of a hypothetical structure with the objective of evaluating 

the financial and economic viability of a cooperative. In this stage the utilized 

methodology was the collected data available between representatives of the 

sector and local companies that operate on this activity.  The available data was 

used to construct a cash flow – projecting costs and expenses to an alleged 

project; utilizing on the sequence to the evaluation the Net Present Value Method ( 

NPV / Valor Presente Líquido ), the Internal Rate of Return ( IRR / Taxa Interna de 

Retorno ) and Pay Back ( Período de Recuperação do Investimento – PRI ). The 

results of the economic and financial evaluation obtained reveal the acceptance of 

the proposed project. However, on the exemplification phase of the cooperatives 

that work in other regions, the social, institutional and organizational aspects 

showed as important as the financial aspects of the project.  
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PREFÁCIO 

 

 

 

É com muita satisfação que vejo o interesse e a receptividade, das pessoas 

entrevistadas pelo estudo desenvolvido durante a realização da dissertação 

proposta, esta aceitação serviu como estímulo ao andamento deste trabalho. 

Procuramos desenvolver estudos que pudessem atestar a viabilidade 

econômico-financeira de constituir uma estrutura de cooperativa para 

armazenagem, processamento e comercialização de maçãs, desenvolvida por 

pequenos e médios produtores da cultura. Este estudo procurou referenciar o 

pensamento dos principais agentes envolvidos, ou seja, representantes de 

entidades do setor, que esclareceram e forneceram perspectivas para a cultura da 

maçã e âmbito nacional e municipal; representantes de empresas e cooperativas, 

que atestaram suas vivências, preocupações e oportunizaram a coleta de dados 

para a constituição de um projeto; e finalmente por procurar expressar a opinião 

dos pequenos produtores de maçãs, quanto às suas dificuldades e receios em 

relação ao futuro de sua principal atividade econômica. 

Desta forma o que se pretende é buscar justificação para nos termos de 

descrição e análise de projetos, sob o aspecto das teorias e métodos 

administrativos, estudados pelas disciplinas desenvolvidas no decorrer do curso 

de Mestrado Executivo, atestar a viabilidade de constituir uma estrutura 

cooperativa, para que em conjunto pequenos produtores rurais agreguem valor 

aos produtos por eles gerados, melhorando desta forma sua renda e sua 

qualidade de vida. 
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Capítulo I 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

Este estudo procura retratar a importância resultante da agregação de 

diversos pequenos e médios fruticultores da cultura da maçã, e em que proporção 

pode ocorrer incremento no desenvolvimento destes fruticultores, a partir de sua 

associação em sistemas de cooperativas. 

Desde o início do povoamento, a principal atividade do município de 

Vacaria, foi a agropecuária extensiva – “criação do gado bovino”.  A agricultura 

era pequena e produzia apenas para o consumo e sustento da própria fazenda. 

No decorrer das décadas de 40 e 50, surge uma nova atividade econômica, a 

exploração da madeira, através da derrubada do “pinheiro araucária”, abundante 

na mata nativa da região. Esta foi a primeira atividade empresarial do município.  

Também durante a década de 50, duas obras públicas foram 

determinantes para o desenvolvimento do município de Vacaria. A primeira obra 

foi o asfaltamento da BR116, esta rodovia que liga o Brasil de sul a norte, foi 

importante fonte na geração de empregos, e associada a extração da madeira 

desenvolveram a atividade do transporte; a outra obra pública foi a construção da 

estrada de ferro do Tronco Principal Sul. Em conjunto estas duas obras 

representavam para o município a garantia de elevados níveis de emprego e a 

circulação de moeda no comércio. 

 Em 1960, as serrarias começaram a fechar e a produção de madeiras 

começou a diminuir, devido a devastação desordenada da floresta natural o que 

acabou por inviabilizar esta atividade econômica 

Associada a este fator – a perda da atividade da extração de madeira - a 

construção da BR.101, ligando os estados do sul do país pelo litoral, - estrada 

esta de topografia mais favorável ao transporte rodoviário, constituindo-se em 

alternativa para o escoamento da produção desenvolvida pelo Estado - 

determinaram uma drástica redução do fluxo de transporte dos produtos do 

Estado do Rio Grande do Sul pela BR.116, o que resultou também em diminuição 
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de renda para o município de Vacaria/RS que até então se constituía na única 

rota de saída para os produtos do Estado – haja visto a importância  deste 

corredor no transporte rodoviário. 

Diante deste novo contexto Vacaria entrou em um processo de depressão 

econômica, com o final das obras públicas, a sensível redução da atividade 

extrativista da madeira e uma redução significativa no volume do fluxo de 

transporte pela BR 116, o desemprego tornou-se elevado, forçando milhares de 

pessoas a saírem do município. A pecuária voltou a ser a principal atividade do 

município. 

No ano de 1972, em meio ao desemprego e vivendo uma crise econômica, 

Vacaria passou por uma grande revolução política, passando da fase de 

“coronelismo” – onde o governo era a representação do poder econômico – para 

uma linha de governo mais populista, mais democrática e participativa, como 

reação ao processo de depressão vivido pelo município.  

Esta nova estrutura política na tentativa de buscar alternativas para a crise 

lançou a idéia do cultivo da cultura da maçã.  Pequenos produtores começaram a 

cultivar a maçã, ainda em pequena escala, após estas iniciativas a cultura atrai 

interesse de grupos empresariais motivados por incentivos fiscais. 

Vacaria tem hoje uma economia equilibrada. É produtor e exportador de 

maçãs, de grãos, de mudas de flores, e de outras frutas – morangos, amora, 

mirtilo, framboesa – além de produtora de carne bovina, e beneficiadora de 

madeira de “pinus iliottis”. O transporte como forma de escoar os diversos 

produtos do município obteve elevado desenvolvimento. O município de Vacaria 

vem crescendo rapidamente, e o desenvolvimento da agroindústria, possui papel 

significativo neste processo. 

O presente estudo analisa a ampliação da participação da cultura da maçã 

dentro deste contexto. Ao abordar o tema: “Seria a associação em forma de 

cooperativas - com objetivo de constituir unidades de processamento e 

comercialização (Packing House) - um fator de garantia de suas atividades aos 

pequenos produtores da cultura da maçã na região do Município de Vacaria/RS?”, 

analisando as implicações para a associação dos fruticultores da cultura da maçã, 

como forma de viabilizar com certo grau de independência na comercialização de 

seus produtos.  
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Neste sentido a presente dissertação divide-se em três momentos distintos, 

porém inter-relacionados e interdependentes entre si. Num primeiro momento, 

pretendemos retratar a história da maçã, destacar a importância dessa cultura 

para o desenvolvimento do município de Vacaria/RS, revelando sua situação em 

âmbito geral – analisar a sua situação presente e a partir desta, verificar possíveis 

cenários propostos aos pequenos fruticultores no município de Vacaria/RS, 

retratando os efeitos de variações no contexto atual e o grau de repercussão das 

mesmas sobre sua estrutura, levando em consideração a percepção de seus 

vários agentes e ao final questionar se a associação dos pequenos produtores, 

com objetivo de constituir unidades próprias de processamento e comercialização, 

irá auxiliar no desenvolvimento do setor fortalecendo os níveis de renda das 

pequenas propriedades rurais. 

No segundo momento, procuramos definir uma cooperativa, através de sua 

história, de seus conceitos e características principais, definindo de modo 

particular as cooperativas agropecuárias, objeto do questionamento levantado e 

foco da projeção econômico-financeira realizado para atestar sua viabilidade. Por 

fim retratar através do exemplo de uma cooperativa atuante e presente no 

município de Vacaria, um pouco da cultura dos associados a este sistema. 

O terceiro e último momento, desenha uma análise a um suposto projeto, 

idealizado em função das características anteriormente destacadas. Inicialmente 

realizando um comparativo entre uma empresa tradicional e uma cooperativa 

agropecuária. A seguir definimos os parâmetros a serem utilizados sob a ótica de 

avaliação financeira, para atestar a viabilidade do referido projeto. A seqüência 

apresenta os dados pesquisados junto aos órgãos representativos, às empresas 

do setor, a pequenos produtores, a escritórios de assessoria agropecuária, órgãos 

governamentais e agentes diversos envolvidos. Esta pesquisa permitiu a 

elaboração de um fluxo de caixa – destacando a projeção de suas receitas e 

despesas principais, amortizando financiamentos adquiridos, com objetivo de 

minimizar a parcela de investimentos realizados pelos pequenos produtores 

associados – cujo saldo foi expresso e analisado sob a ótica dos parâmetros 

anteriormente descritos para avaliação. 

A partir da elaboração de projeto de implementação de pequenas unidades 

“fabris” com objetivo específico de processar e comercializar a produção de 

maçãs de seus associados, garantindo certo grau de independência. Estabelecer 
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de acordo com critérios técnicos, quais os níveis de investimentos a serem 

esperados para a constituição destes projetos. A exemplo do que é comum 

ocorrer com a produção de grãos, em nossa região. 

Conseguimos dimensionar o efeito gerado a partir de uma estrutura própria 

de comercialização, ao invés de delegar os serviços de processamento e 

comercialização a terceiros, não só através de um único modelo proposto, mas 

também realizando uma análise de sensibilidade a parâmetros que poderiam 

representar distorções de acordo com a percepção individual dos possíveis 

agentes envolvidos, e ao final realizando uma analogia a casos similares, que 

também foram objeto de pesquisa e visitação, retratando de modo mais fiel as 

vantagens e dificuldades encontradas neste tipo de associação. 

Tal problema se desdobra em determinar qual a percepção do pequeno 

produtor da cultura da maçã do município de Vacaria/RS, sobre a necessidade de 

desenvolver canais próprios de comercialização para seus produtos. Assim, 

eliminando boa parte da intermediação deste processo.  

A metodologia que foi utilizada consistiu basicamente de pesquisa 

documental e entrevista semi-estruturada, realizada junto aos diversos segmentos 

considerados, observando (relatando) a percepção subjetiva de qual a influência 

que a associação de pequenos produtores, relacionados com a cultura da maçã, 

terá no processo de desenvolvimento econômico do setor no município de 

Vacaria/RS. 

A obtenção de informações foi realizada; i) junto ao poder público 

municipal, estadual e federal na forma de incentivar tais iniciativas; ii) junto as 

entidades e órgãos pertencentes ao setor da fruticultura, excetuados prestadores 

de serviços, que não se compreendem como objeto de estudo deste trabalho; iii) 

entrevistando os pequenos e médios fruticultores do município, possíveis 

beneficiados com este trabalho; e iv) num trabalho de pesquisa e visitação a 

cooperativas situadas em outras regiões produtoras desta cultura ou a outras 

culturas, que tenham tido o mesmo impasse. 

Desenvolvendo assim condições de análise, para que em âmbito geral 

pudéssemos determinar qual o impacto da criação desta estrutura na atual 

situação dos pequenos produtores de maçãs do município de Vacaria / RS. 
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Capítulo II 
 

A MAÇÃ NO CENÁRIO DO MUNICÍPIO DE VACARIA/RS 

 

 

 

2.1. História da Maçã 

 

A vida humana seria impossível caso não existissem as árvores. Desde o 

início, as plantas, especificamente as árvores, fornecem ao homem alimento, 

lazer, abrigo, perfume, remédio, combustível, tinta, enfim vários meios para sua 

subsistência. 

Entre as várias plantas que auxiliam o homem, com certeza as frutíferas 

tem destaque e seu cultivo vem sendo praticado desde o início dos tempos, pois o 

homem observou sua importância e aprendeu a extrair delas alimento e fonte de 

saúde.  

Segundo registros na Bíblia, os frutos são várias vezes mencionados, como 

no Livro do Gênesis, onde: 

 

O Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores, de 
aspecto agradável, e de frutos bons para comer; e a árvore da 
vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do 
mal. ... O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no Jardim 
do Éden para o cultivar e guardar.  Deu-lhe este preceito: 
Podes comer do fruto de todas as árvores do jardim; mas não 
comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal; porque 
do dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. 
(Gênesis 2: 9 – 17, 1995 – p. 50) 

 
Adão e Eva não conseguiram evitar o irresistível fascínio desta fruta, 

desobedeceram a Deus, saborearam a deliciosa fruta e foram expulsos do 

‘paraíso’. Por ser a maçã linda, apetitosa, crocante, suculenta, nutritiva, produtiva 

ao ser tratada com carinho. Por isso ao longo da história criou-se o mito de que a 

fruta proibida do ‘paraíso’ seria a maçã. 

Dentre as espécies mais antigas que acompanham o homem pela sua 

existência, devemos destacar a maçã. Assim ela é tão antiga quanto o próprio 

homem, pois desde a mais remota Antigüidade os homens consideram as 
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propriedades da maçã, como capazes de tornar as pessoas mais bonitas e 

saudáveis. 

 

A evolução da macieira e da pereira deve ter iniciado há 25 milhões 
de anos, tendo como centro de origem a região entre o Cáucaso e o 
leste da China. Presume-se, no entanto, que o desenvolvimento das 
espécies atuais tenha iniciado após o final da última era glacial, 
portanto, há 20.000 anos. 
Possivelmente o cultivo das macieiras tenha se originado naquela 
região e as migrações dos povos euroasiáticos devem ter 
colaborado para a disseminação das formas primitivas das macieiras 
atuais. (Kreuz, Bender e Bleicher, 1986 – p.13) 

 

A macieira é originária do Oeste da Ásia, onde até hoje é encontrada 
em estado nativo e selvagem. Os Sírios a tornaram conhecida dos 
Egípcios 3.000 anos antes de Cristo. Os Faraós possuíram grandes 
pomares com plantações de macieiras, já com variedades doces e 
saborosas. (Frey, 1990 – p. 25) 

 

E ao longo do tempo, é que o homem foi descobrindo a maçã como uma 

fonte de vitalidade renovada, rica em vitaminas e sais minerais. Nos dias de hoje, 

especialistas e autoridades mundiais no assunto pesquisam e buscam o 

aprimoramento da espécie através de cruzamentos para se conseguir aquilo que 

o produtor deseja e o consumidor quer encontrar: sabor da fruta, cor, tamanho, 

produtividade por árvore, resistência ao transporte à longa distância, conservação 

e aparência tentadoramente apetitosa. 

 

 

2.1.1. A Maçã no Brasil 

 

Os brasileiros com mais de 25 anos têm da maçã uma mesma recordação 

de infância. No mercado da esquina, bonitas e reluzentes ‘manzanas’ eram 

acolchoadas em papel azul com o carimbo da origem Argentina. A maçã nesta 

época era uma fruta de livros ou um brinquedo de plástico. De lá para cá a 

produção nacional pulou extraordinariamente até a auto-suficiência, sua trajetória 

é um exemplo de virada positiva na pauta de importações. 
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A cultura da maçã no Brasil, está se fixando como um 
empreendimento verdadeiramente viável e também rentável. A 
qualidade da maçã produzida vem formando um mercado altamente 
competitivo, não só em relação a maçã importada, como também 
frente a própria similar nacional. 
Seu começo no entanto foi modesto. Os primeiros pomares 
brasileiros de macieira eram basicamente domésticos. As mudas 
vieram em forma de bacelos, isto é, pedaços de galhos enterrados 
em batatas que as alimentavam durante a viagem de navio. (Frey, 
1990 – p.29) 

 

Segundo Frey (1990), só a partir de 1969 a pomicultura foi implantada a 

nível comercial e empresarial. Isto com base em experiências anteriores 

realizadas sobre variedades de macieiras, escolha de terrenos e locais de plantio. 

No início da década de 60 o Grupo Renar de Santa Catarina, liderado por René 

Frey, após a criação do Município de Fraiburgo, iniciou a realização de 

experiências no plantio de variedades frutíferas vindas da Europa. Instalou-se 

entre 1963 e 1964 um campo experimental de fruticultura para pesquisa de 

espécies frutíferas a serem implantadas em Santa Catarina. Importou-se da 

França 100.000 mudas de árvores variadas, elas foram extraídas do solo europeu 

em fevereiro, no final do inverno. Ficaram cinco meses em câmaras frigoríficas e 

foram transportadas dessa forma para o Rio de Janeiro de navio, e a partir deste 

seguiram por via rodoviária até Santa Catarina. 

Junto com estas experiências, que acabaram direcionando as variedades 

que melhor se adaptariam ao plantio em escala comercial no Brasil, em 1966 

devido aos gastos com as importações o Governo passa a desenvolver um 

programa de implementação para a pomicultura1. 

Segundo Frey (1990), orientados por um viveirista francês2, iniciou-se a 

visitação aos Estados do Sul e se propôs um projeto de grande porte para Santa 

Catarina – afirmava-se que a maçã é uma das mais rentáveis atividades 

agrícolas. Em 1969, iniciou-se a era dos grandes pomares, o Instituto Brasileiro 

de Desenvolvimento Florestal (IBDF), aprovou o projeto de macieira que passou a 

ser executado com incentivos fiscais.  

                                                             
1 Pomicultura, cultura de árvores frutíferas LUFT, Celso Pedro / Minidicionário, Ática, 2000 p. 528. 
2 Em 1966, preocupados com os crescentes gastos de divisas com o aumento da importação de 
maçãs, o então Ministro Roberto Campos, por indicação de pomicultores, convida o viveirista 
francês Georges Delbard, para visitar o Brasil e orientar o Governo na implantação da moderna 
pomicultura no país (Frey,1990 – p.32) 
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Segundo descrito pela Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecuária 

S.A ( EMPASC ), as variedades mais cultivadas no Brasil são: 

• Gala: originária da Nova Zelândia, o fruto é de pequeno a médio, forma 

arredondado-cônica. A epiderme é rajada, com faixas vermelho-claras e fundo 

amarelado, lisa, lustrosa, muito atrativa, vistosa e doce. A frutificação é 

precoce e a produtividade alta, sem grandes problemas de alternância de 

produção; 

• Golden Delicius ou simplesmente Golden: originária dos Estados Unidos e 

muito difundida nos países plantadores de maçã, por sua exuberância, 

produção, ótima capacidade de conservação e sabor superior. O fruto é de 

tamanho médio a grande, a epiderme é verde-amarelada e quando bem 

madura fica dourada, daí seu nome Golden. A frutificação é precoce e 

abundante, mas com tendência a alternância de produção, após anos com 

cargas excessivas; 

• Fuji: é originária do Japão, a epiderme é rajada, com faixas vermelhas e fundo 

verde-amarelado, lustrosa, lisa. É suculenta, doce, a maturação é tardia e de 

magnífica aceitação no mercado. A sua conservação é muito boa, com pouca 

desidratação mesmo com temperatura ambiente 

 

Segundo Ademar J. Kurmann (2001)3, “a pomicultura é uma cultura perene, 

o que significa dizer que existe a necessidade de tratos culturais ao longo dos 365 

dias do ano. Durante os meses de abril e maio efetuamos a poda verde, nos 

meses de junho e julho a poda seca (poda de inverno), e durante o mês de agosto 

efetuamos o replantio, em setembro efetuamos a quebra de dormência, em 

outubro, novembro e dezembro efetuamos o raleio manual – ou seja, retirar 

manualmente o excesso de frutificação das plantas; e de 20 de janeiro até o final 

de abril efetuamos a colheita”. 

O período de colheita da maçã varia de acordo com a variedade  e com os 

fatores climáticos envolvidos , onde regiões mais quentes colhem a fruta antes. O 

quadro a seguir, estabelece o calendário para colheita da maçã no Brasil, 

definindo o período de início de oferta da fruta durante a safra. 

                                                             
3 Ademar José Kurmann, Diretor da RASIP – Agro Pastoril SA, Presidente da Associação Gaúcha 
dos Produtores de Maçã e Pêra / AGAPOMI e Diretor de Insumos da Associação Brasileira de 
Produtores de Maçã / ABPM, em entrevista 09.07.2001. 
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Quadro 2.1 – Calendário de Colheita da Maçã no Brasil 

 

Período de Colheita Estados Variedade 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

Gala XX XX XX XX         

Golden   XX XX XX XX       

 

Paraná 

Fuji     XX XX XX XX XX XX   

Gala   XX  XX XX XX       

Golden     XX XX XX XX     

Santa  

Catarina 

Fuji       XX XX XX XX   

Gala   XX XX XX XX       

Golden     XX XX XX XX     

Rio  

Grande  

do Sul Fuji       XX XX     

Fonte: Associação Brasileira Produtores de Maçã / ABPM 

 

É a partir da colheita que iniciamos o processo de comercialização da 

safra, os aspectos de capacidade de armazenagem e a forma como esta fruta vai 

ser armazenada é que vão nos indicar o volume de fruta ofertada nos momentos 

iniciais da safra, o que vai refletir de forma muito significativa na remuneração 

obtida pelo produtor. 

Podemos dizer que produtores que não possuem formas de armazenar ou 

que não tenham acesso às estruturas de armazenagem existentes se submetem 

aos preços praticados pelos compradores e/ou ficam na expectativa de não ter 

para quem entregar sua produção. Este fato é sentido pelos produtores menores, 

cujos volumes produzidos não são expressivos, sendo necessário por vezes 

efetuar uma venda coletiva – agrupando mais de um produtor; para se conseguir 

formar um lote para entrega a um determinado comprador. 
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2.1.1.1 Brasil – de Importador a Produtor e Exportador de Maçãs 

 

Segundo o Diretor Comercial de uma grande empresa do setor4, no Brasil a 

história da maçã pode ser descrita em quatro tempos: i) passamos décadas 

consumindo a maçã que os argentinos nos serviram a mesa; ii) o nacionalismo e 

a economia de divisas em tempo de crise de petróleo levam o Governo a criar 

incentivos para produzir maçã em terras brasileiras; iii) a bandeira da auto-

suficiência é levantada e surge o fantasma do Mercosul; e iv) a crise, a abertura 

da economia e o avanço tecnológico apontam o caminho da modernização e da 

competitividade para a sobrevivência do projeto nacional. 

Durante a década de 70, o Brasil era o maior importador de maçã do 

Hemisfério Sul e o 5º no ranking mundial participando com 6% do volume total de 

importações. Alcançamos um dispêndio de US$ 100 milhões por ano na década 

de 70, para um volume de 200.000 ton/ano. 

 

Por que não produzir no Brasil, se a maçã representa uma sangria 
considerável de divisas penosamente abocanhadas com elevado 
custo social ? 
Surge a política do Governo orientada para a produção nacional da 
busca da auto-suficiência do abastecimento, com a criação de um 
pacote de incentivos fiscais e financeiros, sinalizando uma nova 
alternativa para investimento em fruteiras de clima temperado, antes 
direcionados para industrialização do Norte/Nordeste e outros 
setores até então priorizados. (José Sozo, 2001) 

 

Destacamos que nem toda a área implantada até então era resultado da 

política governamental. Pequenos produtores e pioneiros em muitos municípios, 

cultivavam a maçã exclusivamente com recursos próprios. 

Para este Diretor Comercial, o incentivo fiscal apontou para uma nova 

oportunidade de investimentos, não se pode generalizar imaginando que todos os 

pomares implantados por empresários sejam frutos de favores governamentais. O 

incentivo apenas sinalizou o novo negócio e posteriormente o Governo teve papel 

importante pelo aporte de recursos de longo prazo através do sistema BNDES, na 

constituição das unidades de processamento necessárias para a fruticultura. 

                                                             
4 José Sozo - Diretor de Marketing e Vendas da Empresa Rasip –- Agro Pastoril S/A e Vice-
Presidente de Promoções da AGAPOMI, em entrevista 24.07.2001. 
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A tabela a seguir demonstra a evolução da produção brasileira, praticada 

pelos principais estados produtores. 

 

 

Tabela 2.1 – Maçã / Produção Brasileira 1973/2001 (Toneladas) 

 

Ano SC RS PR SP MG Brasil 

1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
1984/85 
1985/86 
1986/87 
1987/88 
1988/89 
1989/90 
1990/91 
1991/92 
1992/93 
1993/94 
1994/95 
1995/96 
1996/97 
1997/98 
1998/99 
1999/00 
2000/01* 

1.528 
5.000 
8.400 

11.848 
10.369 
21.042 
27.806 
37.202 
73.600 
53.742 

104.852 
133.920 
152.037 
104.202 
203.131 
230.333 
225.558 
217.218 
240.000 
300.000 
240.000 
267.000 
277.000 
358.598 
359.972 
384.758 
500.142 
325.000 

- 
- 
- 
- 

3.349 
5.600 
9.000 

13.500 
25.000 
21.000 
34.000 
46.000 
65.000 
45.000 
88.000 

102.000 
93.750 
85.276 

130.000 
177.087 
188.891 
198.400 
235.000 
270.954 
317.069 
304.545 
427.036 
280.000 

- 
- 
- 
- 

500 
700 

2.356 
4.000 
7.910 
8.000 

13.980 
17.300 
15.727 
23.000 
30.000 
21.497 
23.720 
23.257 
23.000 
26.300 
22.909 
30.000 
20.000 
27.550 
22.581 
26.780 
35.000 
22.750 

- 
- 
- 
- 
- 

11.000 
9.000 

11.600 
17.000 
13.200 

7.000 
8.000 
7.717 
5.000 

20.000 
10.000 

8.000 
5.000 

10.000 
10.000 

5.000 
- 

12.000 
12.000 

9.280 
9.000 
4.885 
3.000 

- 
- 
- 
- 
- 

240 
553 
947 

1.300 
1.100 
1.200 
1.200 
1.830 
1.000 
1.200 
1.000 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1.000 
- 
- 

1.528 
5.000 
8.400 

11.848 
14.218 
38.582 
48.715 
67.249 

124.810 
97.042 

161.032 
206.420 
242.311 
178.202 
342.331 
364.830 
351.028 
330.751 
403.000 
513.387 
456.800 
495.400 
544.000 
669.102 
708.902 
726.083 
967.063 
630.750 

( * ) Estimativa              Fonte: ABPM/AGAPOMI/FRUTIPAR/EPAGRI/IBGE (09.03.01) 
 

 

Estes dados refletem o crescimento da produção nacional e podem ser 

melhor visualizados no gráfico a seguir exposto. 
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Gráfico 2.1 – Evolução da Produtividade Brasileira de Maçãs 

Fonte: Tabela 2.1 
 

O Gráfico 2.1 nos revela claramente a evolução positiva na produção 

nacional de maçãs ao longo dos últimos 30 anos. Podemos notar que apesar de 

altas e baixas, no decorrer das sucessivas safras, a linha de crescimento é bem 

expressiva.  

Saímos de uma realidade de quase nulidade na produção nacional, se 

considerados os dados da tabela 2.1, onde em 1973/1974 foram registrados 

1.528 ton. de produção nacional, contra o que era estimado num consumo interno 

de 200.000 ton., para o patamar atual de cerca de 900.000 ton., o que representa 

o atendimento do mercado interno e com um saldo para exportação, evidenciando 

o maior acesso ao consumo desta fruta, que começa agora a se tornar acessível 

a uma parcela maior da população brasileira.. 

A tabela 2.2 a seguir expressa o declínio que o volume de frutas 

importadas – no caso a maçã, está sofrendo ao longo do tempo.  Evidenciamos 

que como cultura agrícola podemos ter oscilações nos volumes internos 

produzidos, mas que de forma geral existe uma redução no volume importado. 
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Tabela 2.2 – Importações Brasileiras (em Toneladas) 

 

Ano Valores Importados 
(US$) 

Volume Importado 
(em Kg’s) 

1993 24.053.110,00 48.580.358 
1994 47.784.336,00 87.686.275 
1995 87.549.631,00 245.031.994 
1996 87.618.080,00 324.779.951 
1997 57.253.176,00 120.281.148 
1998 55.422.488,00 126.165.522 
1999 27.182.758,00 66.376.841 
2000 21.136.317,00 43.650.845 

Fonte: ABPM / DECEX / SECEX / SERPRO (09.03.2001) 

 

Da mesma forma que observamos uma redução nas importações é 

percebida uma elevação no volume de maçãs exportadas. A tabela 2.3 demonstra 

este movimento de elevação nas exportações desenvolvidas pelos produtores 

brasileiros. 

 

Tabela 2.3 – Exportações Brasileiras (em Toneladas) 

 

Ano Valores Exportados 
(US$) 

Volume Exportado 
(em Kg’s) 

1993 11.796.784,00 24.269.786 
1994 15.046.425,00 30.146.040 
1995 6.190.173,00 12.084.973 
1996 1.787.315,00 3.308.586 
1997 11.290.715,00 20.715.565 
1998 5.667.095,00 10.706.226 
1999 30.153.000,00 57.438.000 
2000 30.756.877,00 64.480.187 

Fonte: ABPM (09.03.2001) 

 

Estes dados demonstram o crescimento significativo no volume total 

exportado, onde a maçã começa a ter destaque no cenário das frutas exportadas 

a nível nacional. 

A tabela 2.4 a seguir demonstra esta representatividade da maçã brasileira 

em relação a outras frutas também exportadas. 
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Tabela 2.4 – Exportações Brasileiras de Frutas Frescas (em US$ x mil) 

 

Vendas Externas em Valor (US$ x 1.000,00) Produto 

1995 1996 1997 1998 1999 

Part. Exp. 

em 1999 

Banana 3.907 6.149 8.381 11.629 12.518 7,7 % 
Laranja 29.092 20.410 23.092 14.359 21.108 13,0 % 
Maçã 6.190 1.787 11.297 5.667 30.153 18,6 % 
Mamão 4.020 4.723 7.277 9.453 13.578 8,5 % 
Manga 22.135 28.740 20.182 32.518 44.423 19,5 % 
Melão 16.475 25.327 20.913 28.328 28.733 17,7 % 
Uva 10.123 6.296 4.780 5.823 8.614 5,3 % 
Outros 11.251 11.608 12.960 11.256 15.758 9,7 % 
Total 103.193 105.040 108.882 119.033 162.473 100,0 % 

Fonte: IBRAF (Adaptado de Globo Rural – Nov/2000) 

 

Segundo declarações do Ministro da Agricultura e do Abastecimento, a 

fruticultura passou a ser uma das prioridades do Governo Federal.  A intenção é 

que o Brasil, em um futuro próximo, assuma a liderança mundial no fornecimento 

de frutas, principalmente naquelas originárias das regiões de clima tropical. Para 

concretizar esta aspiração, o Ministério da Agricultura e do Abastecimento vem 

preconizando a adoção de mecanismos de fomento a incrementos de produção, 

consumo interno e exportação. Neste sentido a fruticultura tem grande 

importância no segmento das exportações. 

 

O Brasil é um dos países com maior potencial de crescimento da 
produção agrícola do mundo. Somos a última fronteira agrícola do 
planeta. Todavia, esse potencial só será aproveitado em sua 
plenitude, se houver mercado e perspectiva de rentabilidade para o 
setor. Vivemos numa fase de transição buscando sair de um estágio 
de produtivismo para uma posição de marketing e tecnologia. 
Competitividade é a palavra-chave. 
O nível de rentabilidade de determinadas espécies frutíferas chega 
aos R$ 25.000,00/ha, e a capacidade de ocupação de mão-de-obra 
registra até 6 trabalhadores/ha. Segmento importante nas 
exportações brasileiras, o setor de frutas exportou no ano de 1999 
US$ 170 milhões, mostrando o extraordinário crescimento de 31,9%, 
em relação ao ano anterior, apesar da forte pressão sobre os preços 
médios internacionais, que registraram queda de 8,5%. (Ministro 
Marcus Vinícius Pratini de Moraes, Ago/2000 – p.03) 
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Notamos pela tabela 2.4, que no contexto das frutas produzidas pelo Brasil 

a maçã possui posição de destaque, sendo a segunda fruta no ranking de 

exportações e é assim merecedora de atenção especial por parte do governo. 

O movimento de inversão, de cultura importada para exportada, vem sendo 

percebido pelo governo, que vê na maçã um exemplo para a agricultura brasileira. 

Esta situação permite a maçã que figure entre as frutas de destaque no cenário 

nacional, recebendo atenções governamentais no sentido de qualificar-se à forte 

concorrência das frutas produzidas por outros países. 

 

Qualidade excepcional teve a safra nacional de maçã, repetindo 
neste ano o feito de 1999. A exportação sustenta o fôlego anterior, e 
de janeiro a maio já tinha sido vendidas lá fora 51 mil toneladas. A 
fruta deve fechar a década com mais um recorde nas vendas 
externas. De acordo com analistas do setor, as variedades Gala e 
Fuji, mais doces e suculentas, estão emplacando no mercado 
internacional.  
Os produtores de frutas ganharam neste ano verbas para sua 
expansão internacional. Começou a funcionar um programa de 
incentivo a exportação da fruta brasileira promovido pelo Ministério 
da Agricultura e Agência de Promoção de Exportações e 
coordenado pelo IBRAF – Instituto Brasileiro de Frutas. Segundo 
Jean Paul Gayet, da ACF Consultoria em Fruticultura e conselheiro 
do IBRAF, nos próximos quatro anos serão aplicados 37 milhões de 
reais em um grupo de sete a oito frutas identificadas com a marca 
“Brazilian Fruit”. (Globo Rural, Nov/2000 – p.61) 

 

 

2.1.1.2 Evolução no Consumo Interno 

 

Podemos observar pelas tabelas anteriores e no gráfico a seguir que a 

produção e o consumo de maçãs vem crescendo de modo acentuado nos últimos 

anos. No que se refere aos aspectos relacionados com as importações e 

exportações, começamos a sentir um equilíbrio, já que devido a fatores como 

capacidade de armazenagem, a importação nos períodos de entressafra ainda 

existe, mas os níveis de exportação já estão superando estas marcas. 

Devemos destacar o trabalho muito bem articulado da Associação 

Brasileira dos Produtores de Maçãs – ABPM, no sentido de difundir a maçã 

nacional, no mercado interno. Este trabalho se reflete no aumento de consumo 

interno, tornando a fruta acessível a uma parcela maior da população brasileira. 
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Gráfico 2.2 – Evolução da Produção, Importação, Exportação e Consumo de 

Maçãs no Brasil (Período 1985/2000) 

Fonte: Dados expressos pelas tabelas anteriores 
 

Através do gráfico 2.2, demonstramos às relações entre os níveis de 

produção e consumo interno, e entre exportações e importações de maçãs. 

Destacamos que nestes níveis atuais o Brasil é atualmente auto-suficiente na 

produção e consumo de maçã, tendo equilibrado a balança comercial entre 

importações e exportações. 

O caminho do crescimento é a exportação para isto os produtores 

nacionais devem se especializar, visando atender as atuais exigências dos 

mercados externos e com perspectivas de atendimento das futuras exigências do 

mercado interno. 

 

 

2.1.2. A Maçã no Rio Grande do Sul 

 

Segundo dados da Associação Gaúcha de Produtores de Maçãs e Pêra – 

AGAPOMI, no Rio Grande do Sul são conhecidos 765 produtores de maçãs, 

distribuídos em 37 municípios, e respondendo por 44,2% da produção nacional. 

Alguns dos menores municípios produtores produzem em apenas dois hectares. 

São quatro os municípios com essa área. Já o maior produtor é o Município de 

Vacaria com 5.163,37 ha. 
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Conforme os dados da AGAPOMI, no Estado do Rio Grande do Sul, a área 

plantada com pomares de maçãs, incluindo todas as variedades, é de 11.757,51 

ha. Sendo que 53,7% da área total, é cultivada, com pomares de maçãs da 

variedade Gala – ou seus clones; a segunda variedade é a Fuji, com 35,3% da 

área total.  

Na tabela abaixo podemos visualizar a distribuição desta área total pelos 

municípios mais representativos – no caso citamos o nome e a área dos dez 

primeiros municípios no cultivo da maçã, distribuindo sua área cultivada pelas 

respectivas variedades.  Podemos ainda destacar o fato de que nos municípios 

citados, apenas Caxias do Sul, não pertence a área de polarização econômica 

influenciada pelo Município de Vacaria. 

 

Tabela 2.5 – Áreas de Produção no Rio Grande do Sul (em Hectares) 

 

Número de Hectares por Variedade  
Município 

Gala Fuji Golden Outras 

 
Total 

(em Ha) 

Vacaria 2.660,52 1.971,62 147,47 383,76 5.163,37 
Caxias do Sul 1.131,75 547,55 99,00 84,10 1.862,40 
Bom Jesus 399,24 525,04 58,97 21,76 1.005,01 
Monte A Campos 277,16 196,37 42,39 12,14 528,06 
Muitos Capões 294,77 122,85 52,20 22,00 491,82 
São J. Ausentes 143,28 209,62 7,41 5,00 365,31 
Lagoa Vermelha 241,23 84,17 8,13 1,76 335,29 
Ipê 215,05 61,50 0,10 26,60 303,25 
São F. Paula 90,00 72,20 32,90 25,30 220,40 
Caseiros 96,2 43,00 50,50 3,70 193,40 
Demais Municípios 
Produtores no Estado 

762,25 312,97 93,49 120,49 1.289,20 

Total 6.311,45 4.146,89 592,56 706,61 11.757,51 
Participação por 
Variedade 

53,7 % 35,3 % 5,0 % 6,0 % 100,0 % 

Fonte: AGAPOMI 
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2.2. Importância da Maçã para o Município de Vacaria / RS 

 

 

2.2.1. A Maçã em Vacaria 

 

A participação de Vacaria no cenário estadual de produção da cultura da 

maçã é de destaque. O município possui atualmente uma área territorial de 

2.033,25 Km2, está situado a 962 metros acima do nível do mar, possuidor de 

uma clima ameno onde as temperaturas variam entre 21,5ºC. e 10,2ºC, sendo 

comum principalmente entre os meses de julho e agosto, a ocorrência de 

temperaturas abaixo de 0ºC. e formação de geadas5. Também é normal a 

formação de neve neste período. 

Segundo Pastore (1996), o município de Vacaria teve sua formação na 

criação de gado. Durante a década de 40 Vacaria iniciou a exploração de 

madeira, através da derrubada da Araucária6, que representava então a floresta 

natural. Instalaram-se no município centenas de serrarias que constituíram a 

primeira atividade empresarial. Nos anos 50, o município recebeu mais um 

impulso de desenvolvimento pela instalação de unidades militares, que se 

estabeleceram para a construção da estrada de ferro, Tronco Principal Sul. 

Somado a estes dois fatores a BR-116, que até então se constituía na 

única saída rodoviária do Estado, tornando Vacaria rota de passagem obrigatória. 

Esta seqüência de fatos gerou elevado número de empregos. 

No fim dos anos 60, porém estes três fatores que geravam 

desenvolvimento para o município entraram simultaneamente em declínio: as 

reservas de pinheiros desapareceram pela derrubada indiscriminada, acabando 

com as serrarias; o 3º Batalhão Rodoviário foi transferido para outras unidades da 

Federação, fazendo com que cerca de 5.000 pessoas deixassem o município e; 

com a abertura e o pavimentação da BR-101, a BR-116 perdeu importância dada 

sua topografia desfavorável, e Vacaria deixou de ser o grande centro rodoviário. 
                                                             
5 Geada, orvalho congelado, que forma uma camada branca sobre a superfície dos corpos 
(Dicionário Internacional de Línguas, 1990 Vol. 2– p. 661) 
6 Araucária, árvore da família Coníferas, cuja designação científica é Araucária brasiliensis. 
Também conhecido como Pinheiro-do-Brasil ou Pinheiro-do-Paraná, produz pinhas com 
amêndoas carnosas e comestíveis. Entre as coníferas salientam-se as araucárias pelo excessivo 
desenvolvimento de porte e indiscutível beleza ornamental. É nativa da região compreendida entre 



 30

O município passou a viver, então, ao final da década de 60 e início dos 

anos 70, enorme depressão econômica.  

A administração municipal, em meio ao processo de profunda estagnação - 

depressão econômica - dada a perda simultânea de suas maiores fontes 

produtoras de renda, percebe a sinalização do Governo Federal no sentido de 

promover e atrair, com incentivos fiscais a instalação e desenvolvimento da 

fruticultura, vê  mais especificamente na cultura da maçã um novo fator de 

geração de investimentos, que é então introduzida no município, procurando 

reanimar o processo sócio-econômico. O que até hoje representa um grande 

impulso à economia atual do município.   

Para Stanley Bober, os investimentos realizados servem como 

estimuladores favoráveis ao desenvolvimento das condições econômicas, onde 

estes venham a ocorrer. Esta série de inversión global es un factor 

importantíssimo en la evaluación de las condiciones económicas. (Bober - 1968, 

p.136) 

A partir desta afirmativa, confirma-se que o desenvolvimento da economia 

tem regional tem um forte um impulsionador no fator investimento.  

A cultura da maçã tem como característica particular um período 

relativamente longo entre o processo de implantação dos pomares e as primeiras 

colheitas dos frutos (de 3 a 4 anos), marcando o início do retorno do investimento. 

Esta característica fez com que durante longos períodos se investissem recursos 

financeiros para a constituição da atividade, devido às condições climáticas 

favoráveis, de solo, localização, incentivos fiscais e mercado consumidor 

brasileiro extremamente promissor, atraíram os recursos disponíveis para 

investimentos presentes em outros municípios, outros estados e até mesmo como 

é o caso do exemplo da fruticultura desenvolvida em Vacaria, estes investimentos 

vieram de outros países, configurados assim em número considerável de 

investidores.  

Somamos a este todo uma leva de serviços complementares necessários 

ao desenvolvimento da cultura, como o transporte, sistemas de armazenagem 

específicos, processamento e comercialização, fatores estes que determinaram a 

escala de crescimento, tornando Vacaria um centro de produção e de 

                                                                                                                                                                                         
a Serra da Mantiqueira, no Sul do Estado de Minas Gerais, até o Noroeste do Estado do Rio 
Grande do Sul. (Enciclopédia Didática de Informação e Pesquisa Educacional, 1991 Vol 2– p.355) 
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comercialização para esta cultura, desenvolvendo em muito a tecnologia utilizada 

na produção dos frutos. 

 

O mais importante, porém, é a influência da concentração geográfica 
na melhoria e inovação. ... Fornecedores localizados perto estarão 
melhor localizados para intercâmbio e cooperação regular com a 
pesquisa e desenvolvimento da indústria... (Porter - 1989, p.186) 

 

Não devemos ignorar o empenho político do estado (município) no sentido 

de atrair e viabilizar esta nova atividade econômica, através da sinalização com 

incentivos fiscais no direcionamento destes investimentos. 

 

Uma vantagem num determinante proporciona, em muitos casos, o 
impulso inicial para a formação de uma indústria. (Porter - 1989, 
p.190) 

 

Segundo Rossetti, no que concerne ao crescimento, os subsídios são 

geralmente empregados como meios de estimulação de determinados ramos do 

aparelho de produção da economia, cujo desempenho ou expansão contribuam 

significativamente para a elevação do produto nacional e dos níveis globais de 

emprego. (Rossetti - 1987, p.268) 

Outro fator de destaque é o elevado número de empregos gerados a partir 

da cultura da maçã. A ABPM destaca que para cada um hectare de pomar de 

macieira o setor gera 1,1 empregos diretos, de modo permanente ou temporário7 

– por ocasião da condução de determinadas práticas nos pomares; e entre 1,5 a 2 

empregos de forma indireta. 

A tabela 2.6 a seguir destaca os dados estimados, refletindo o número de 

empregos gerados pelo setor da maçã, a nível nacional. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Dependendo da fase de condução nos pomares a cultura demanda de um número maior de 
trabalhadores, é o que acontece no momento da colheita por exemplo. 
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Tabela 2.6 – Empregos Gerados  - em Âmbito Nacional 

 

Empregos Diretos 
Permanentes  23.500 
Temporários 6.800 
Total 30.300 

Fonte: ABPM ( 09.03.2001) 

 

Assim, confirmando estimativas da ABPM, onde existe um crescimento de 

3% ao ano na área plantada, a geração de emprego futuro seria de 800 a 1.000 

novos empregos /ano de forma direta e entre 1.500 a 2.000 novos empregos/ano 

de forma indireta. 

De acordo com pesquisa8 realizada pelos Sindicatos de Vacaria, com 

coordenação da UCS, para Vacaria, a fruticultura representa a absorção direta de 

21,10% da mão de obra masculina e de 26,80% da mão de obra feminina, 

disponível no município. A referida pesquisa não pode determinar de maneira 

indireta qual o alcance total, da mão de obra, presente no município e envolvida 

pela cultura e nem o volume total de pessoas absorvidas de modo eventual, pela 

cultura em momentos específicos. 

Hoje segundo dados da Secretaria da Fazenda Municipal de Vacaria9, a 

cultura da maçã representa para o município de Vacaria 52,3% do volume de 

tributos arrecadados e podemos adicionar a este volume outros 4,6% referentes 

da fase de transporte, que estão diretamente associados a cultura.  Destacamos 

portanto que 56,7% da arrecadação municipal tem origem na maçã. 

 

 

2.2.2. Vacaria – O Pólo do Rio Grande do Sul 

 

Temos em Vacaria como atrativos, condições favoráveis à fruticultura de 

clima temperado, em especial quanto a: 

a)  Fatores climáticos necessários à produção, bem como altitude; 

                                                             
8 Pesq. do Perfil Social do Trabalhador e das Condições de Emprego em Vacaria, realizada pelos 
Sindicatos de Vacaria, sob coorden. da Univ. Caxias do Sul, Prof. Paulo Gilberto Santos Silva. 
9 Junto ao Sr. Nelson Trentin, responsável pelo Setor de Arrecadação e Tributos / ICMS, vinculado 
a Secretaria Municipal da Fazenda do município de Vacaria, em entrevista 11.06.2001; 
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b) Condições de atender a demanda, através de sua posição geográfica e da 

estrutura de transporte instalada no município; 

c) Outras indústrias correlacionadas e de apoio, que rapidamente convergiram 

para esta nova atividade econômica;  e 

d) Aproveitamento da política de incentivos, a época de sua implantação, que 

resultaram hoje em uma indústria consolidada. 

 

Destes fatores resultaram uma indústria destacada no contexto nacional, 

referente a produção e comercialização da maçã, situando Vacaria hoje como o 

segundo maior município produtor desta cultura em âmbito nacional, atrás da 

cidade de Fraiburgo/SC,  e o primeiro município produtor a nível estadual. 

 

Gráfico 2.3 – Participação de Vacaria na Área Cultivada com Pomares de Maçãs 

no Estado do Rio Grande do Sul 

Fonte: Tabela 2.5 levantamento áreas 
 

O gráfico 2.3 revela que Vacaria participa com 43,9% da área total 

cultivada com maçãs no Estado do Rio Grande do Sul, e para reforçar esta 

participação, destacamos  que outras áreas de cultivo de pomares de maçãs cujo 

raio de distância de Vacaria é de até 75 Km, representam uma participação de 

30,2%. Este fato destaca que esta região geográfica compreende então uma 

concentração de 74 % de toda a área total plantada no Estado do Rio Grande do 

Sul, que por sua vez representa um polo de concentração desta cultura no 

Estado. 

Área de Maçã no RS -  1999 (em ha)
25,8%

43,9%

30,2%

Área Cult ivada Demais Municípios do RS
Área Total Cultivada em Vacaria
Área Cult ivada Municípios da Região de Vacaria
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Segundo o Diretor Comercial de uma empresa exportadora de Vacaria, as 

exportações do Rio Grande do Sul estão concentradas em Vacaria, as empresas 

do município processam 99,5% do volume estadual exportado. Trata-se de um 

número significativo que é resultado dos novos pomares implantados com 

variedades atuais e aliado aos esforços de marketing das empresas de Vacaria. 

A tabela a seguir destaca os principais mercados importadores das frutas 

produzidas e exportadas pelo município de Vacaria. 

 

Tabela 2.7 – Exportações de Maçãs da Região dos Campos de Cima da Serra 

 

Principais Países Importadores Ano 

EUA Inglater. Holanda Suécia Itália China Portugal Outros 

Total 

(Ton.) 

1995 1.528 596 3.029     186 5.339 

1996 383 173 2.074      2.630 

1997  954 6.725      7.679 

1998  3.085 6.439  108    9.632 

1999  5.706 15.876 601 1.401 2.316 1.000 228 27.128 

2000 276 2.358 14.068 138 3.514  1.690 4.354 26.398 

2001  543 8.712  574  1.232 4.931 15.992 

Total 2.187 13.415 56.923 739 5.597 2.316 3.922 9.699 94.798 

Fonte: AGAPOMI 

 

 

2.2.3. A Conservação da Maçã 

 

Segundo Kurmann (2001.a), um dos pontos críticos da pomicultura 

brasileira é a insuficiência de instalações para armazenagem e conservação da 

maçã colhida, visando-se abastecer o mercado no período de entressafra. 

O pequeno pomicultor que não tem acesso às estruturas de armazenagem 

disponíveis atualmente vê-se na contingência de comercializar a maçã na época 

da colheita, quando é abundante a oferta do produto, ficando assim prejudicado 

no retorno de seus investimentos realizados. E o consumidor se priva de 

encontrar a maçã fora dos meses de safra. 
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Atualmente, estimamos que somente 56% da produção nacional – para 

uma projeção de produção nacional em 900.000 ton./ano; encontra instalações 

frigoríficas.  O restante é lançado no mercado, nos meses de janeiro a maio. 

 

A maioria das frutas, após colhidas, não se conservam por mais de 
15 a 30 dias (banana, abacaxi, ameixa, abacate, laranja, mamão, 
etc.), o que não acontece com a maçã que pode ser conservada até 
de um ano para outro. Há empresas pomicultoras que vendem 
maçãs da safra anterior até o início da nova safra, no ano seguinte.  
(Frey, 1990 – p.13) 

 

Normalmente, as maçãs são guardadas em grandes câmaras frias 

convencionais, onde é mantida a uma temperatura de 1º (um grau) positivo, com 

93% de umidade relativa no ar. Nestas condições, a fruta se desidrata pouco e 

pode ser conservada por 4 a 6 meses. 

Não conseguiríamos porém armazenar assim a maçã por um período muito 

longo, sem que se venha a perder suas características originais. A partir de 1950, 

produtores de maçãs da Europa e dos Estados Unidos passaram a utilizar uma 

técnica mais aprimorada para obtenção de melhor conservação da fruta colhida. A 

maçã passou a ser guardada em câmaras com atmosfera controlada.  

O desenvolvimento tecnológico deste sistema permite considerá-lo o mais 

sofisticado em uso, para conservar a fruta. O Brasil passou a utilizar este sistema 

na década de 80, onde empresas passaram a construir câmaras com atmosfera 

controlada, para conservação de sua própria produção de maçãs. 

 

Na verdade, a maçã ‘respira’ para manter-se com vida. Antes de 
colhida, é nutrida pela árvore-mãe. Dela desligada, passa a 
consumir suas próprias energias. E assim, com o passar do tempo, 
vai se deteriorando, tornando-se velha, farinácea, amadurecida por 
demais e tem o seu sabor prejudicado. 
Conservando-se a maçã em câmara com atmosfera controlada, 
consegue-se uma significativa redução no seu metabolismo, e 
conseqüente controle de sua respiração. 
Assim a fruta, respirando menos, também vai perder menos água. 
Por conseguinte, quase não desidrata. Permanece ainda 
praticamente imune à propagação de fungos, reduzindo-se a 
possibilidade de ser inutilizada pela podridão. (Frey, 1990 – p. 91) 

 

Todo o processo técnico da atmosfera controlada consiste em se alterar a 

composição dos gases, no interior da câmara, que é hermeticamente fechada. 
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Enquanto a composição dos gases, em uma câmara frigorífica convencional, é 

igual a da atmosfera ambiente, onde desta forma só o frio atua para conservar as 

frutas nela depositadas, não oferecendo a câmara frigorífica comum condições 

para se manter, por muito tempo, a maçã nela armazenada com suas qualidades 

originais. 

Dentro das câmaras com atmosfera controlada, ao contrário, com a 

utilização de aparelhos sofisticados altera-se a composição dos gases, reduzindo-

se em seu interior a incidência do oxigênio, normalmente existente no ar, e 

aumentando a porcentagem do gás carbônico e do nitrogênio. Assim ao 

efetuarmos o ‘controle’ da atmosfera interna da câmara obtemos o prolongamento 

da vida da maçã, o objetivo desta forma de controle é fazer com que a fruta – um 

ser vivo – entre em processo de dormência, não se desidratando e perdendo 

peso, conservando-se assim a fruta fresca, saborosa e com sua cor natural, de 

um ano para outro como se colhida fosse há apenas alguns dias. 

A tabela a seguir descrita nos revela a atual situação da capacidade de 

conservação existente no Brasil, dividindo esta mesma capacidade entre os 

sistemas de frigorificação convencional e de atmosfera controlada, em cada um 

dos principais estados produtores de maçãs. 

 

Tabela 2.8 – Capacidade de Armazenagem Frigorífica (Toneladas) 

 

Estado Atmosfera Controlada Convencional Total 

SC 170.581 ton. 104.704 ton. 275.285 ton. 

RS 92.500 ton. 119.485 ton. 211.985 ton. 

PR 2.500 ton. 14.420 ton. 16.920 ton. 

265.581 ton. 238.609 ton. 504.190 ton. Total Brasil 

( Toneladas ) 53,0 % 47,0 % 100,0 % 

Fonte: ABPM (09.03.2001) 

 

A tabela 2.9 a seguir,  expressa a evolução da produção e o estágio atual 

da capacidade de armazenagem da maçã, fornecendo elementos para se realizar 

comparações entre os valores Estaduais e os dados do município de Vacaria. 
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Tabela 2.9 – Evolução da Cultura da Maçã no Rio Grande do Sul 

Comparativamente a Vacaria 

 

Área 

(em hectares) 

Produção 

(em ton) 

Capacidade de 

Armazenagem (em ton) 

 

Ano 

no RS Vacaria % RS no RS Vacaria % RS no RS Vacaria % RS 

1987 5.583 2.125 38 45.000 23.500 52 46.000 24.770 54 

1988 6.327 2.707 43 88.000 35.000 40 62.810 29.770 47 

1989 7.559 3.596 48 102.000 43.500 43 75.000 35.100 47 

1990 7.911 3.889 49 93.750 39.200 42 80.800 37.100 46 

1991 8.285 4.261 51 85.276 35.500 42 80.800 37.100 46 

1992 8.773 4.453 51 130.000 65.700 51 85.060 42.100 50 

1993 8.913 4.564 51 177.087 90.939 51 99.200 51.240 52 

1994 9.067 4.689 52 188.891 103.644 55 119.475 63.990 54 

1995 9.410 4.257 45 198.400 105.199 53 135.785 80.500 59 

1996 9.858 4.551 46 235.121 124.987 53 141.285 86.000 61 

1997 10.772 4.853 45 270.954 136.456 50 165.570 96.240 58 

1998 11.442 5.049 44 317.069 160.039 50 171.315 102.900 60 

1999 11.757 5.163 43 304.545 145.011 47 192.045 121.550 63 

2000 - - - 427.036 211.875 49 211.985 143.470 68 

Fonte: AGAPOMI 

 

Dados revelados pela AGAPOMI destacam que esta capacidade de 

armazenagem está aumentando, hoje sendo estimada em 142.800 ton, divididas 

em 49.460 ton., no sistema de frio convencional – ou 34,6%; e 93.340 ton. no 

sistema de atmosfera controlada, ou 65,4%.  

É importante observarmos que para os dados apresentados no contexto do 

município de Vacaria, enquanto a área cultivada se demonstrou em declínio em 

relação ao percentual de participação em nível estadual, chegando a representar 

no ano de 1994, mais de 50% da área total cultivada e hoje estando em 

aproximadamente 43%, portanto expressando uma considerável redução; a 

capacidade de armazenagem do município de Vacaria apresentou elevação, 

demonstrando que o mesmo possui quase 70% desta capacidade em nível 

estadual. Mas a carência por ampliação no sistema de armazenagem ainda é 
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evidente, pois o estado do Rio Grande do Sul armazena aproximadamente 50% 

de sua produção, o que seria insuficiente para distribuir este volume ao longo de 

todo o período de comercialização da fruta, daí investimentos realizados em 

estruturas no sistema de atmosfera controlada. 

Devemos atribuir a esse fato – redução na participação em relação a área 

plantada; segundo entrevistados, aos movimentos políticos de emancipação de 

distritos do município de Vacaria. Notamos que os pomares se situam em 

localidades próximas, da zona rural, enquanto as estruturas de processamento e 

armazenagem estão localizadas na sede – ou zona urbana do município.  Ao 

emancipar determinado distrito, alguns pomares passaram a pertencer a novos 

municípios. Mas de forma geral, os aspectos de fornecimento de fertilizantes, 

insumos, combustíveis, serviços de manutenção, fornecimento de mão-de-obra, 

produtos químicos/defensivos para tratamentos de combate às pragas e demais 

elementos componentes dos processos de formação e colheita da produção, são 

provenientes do comércio de Vacaria. Este fato reforça a idéia de Vacaria como 

pólo de integração da cultura no Estado, e pode ser visualizado no gráfico 2.3, já 

anteriormente descrito. 

A maçã é, de longe, o produto mais importante, mas aos poucos outras 

frutas, como amora, framboesa, pêra, entre outras, estão se incorporando ao 

município, o que reforça a vocação do município para o setor primário. 

 

 

2.2.4. Classificação, Embalagem e Comercialização (Packing House) 

 

Antes de ser oferecida ao mercado consumidor, a maçã é submetida ao 

processo de classificação. Destacamos que quase todo o processo de 

beneficiamento da maçã é automatizado, pois a delicadeza dos frutos é 

preservada a medida que não são manuseados. Agentes externos como fatores 

climáticos, pragas e doenças, ou manuseios incorretos podem prejudicar de 

maneira expressiva todo o trabalho de produção no pomar. Portanto cuidados 

adicionais na colheita – que é realizada manualmente – e no transporte são 

fundamentais. O trabalho de seleção dos frutos geralmente é realizado por 

mulheres, por ser uma atividade que requer mais atenção do que esforço físico. 
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A safra é processada em unidades denominadas de ‘Packing House’, este 

termo é muito utilizado pelos envolvidos no processamento da fruta, ele faz 

referência a estas unidades, ou seja, onde ela é classificada de acordo com seu 

tamanho, qualidade, variedade e posteriormente embalada para comercialização. 

Normalmente a este espaço se encontram agregadas às câmaras de 

frigorificação, envolvendo então também os sistemas de armazenagem e 

carregamento para distribuição aos mercados consumidores. 

Por ser a maçã de cultura antiga e tradicional, foram se uniformizando 

padrões para sua classificação, que hoje são universalmente reconhecidos e 

adotados. Quanto ao tamanho, dizemos que uma maçã é do tipo 135, 165, etc. 

significando esta numeração que, em uma caixa de 18 Kg, pode ser 

acondicionada tal quantidade da fruta.  Assim existe o tipo inicial 60, que 

caracteriza a maçã de maior tamanho – onde a caixa comporta 60 frutas; a seguir 

vêm os tipos 70, 80, 90, 100, 110, 120, 135, 150, 165, 180, 198, 220, 250 e 300. 

Estes são os padrões internacionais de classificação e embalagem da maçã e são 

adotados no Brasil. 

Como já descrevemos anteriormente no item 2.1.1, as principais 

variedades de maçãs cultivadas e produzidas no Brasil são Gala, representando 

aproximadamente 46% da produção nacional, Fuji com 45% da produção nacional 

e Golden com 6%, outras variedades tem pequena expressão e somam em 

conjunto cerca de 3% do volume total produzido. 

As maçãs de melhor qualidade são embaladas em caixas apropriadas, de 

papelão e separadas por bandejas de polpa moldada. Desta forma, as frutas 

permanecem isoladas e isentas de fricção entre si, podendo ser transportadas a 

longas distâncias sem sofrerem danos. As frutas de qualidade inferior, 

diferenciadas pelo seu tamanho ou disformes, são embaladas em caixas de 

madeira sem divisões ou cuidados especiais, constituindo a categoria de frutos 

com menor qualidade.  

A ABPM assim define as categorias de padrão10 aos quais as frutas – no 

caso a maçã, deve ser submetida: 

• Categoria Extra: são frutas inteiras, fisiologicamente bem desenvolvidas, bem 

formadas e sadias, que mantenham as características normais da fruta em 

forma, cor e desenvolvimento. Devem estar isentas de doenças, insetos ou 
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danos conseqüentes destes, de maneira geral as frutas devem estar sem 

defeitos, exceto os que forem extremamente insignificantes a ponto de não 

serem perceptíveis e nem prejudicarem a aparência dos frutos e a 

apresentação da embalagem. A apresentação tem de dar a idéia de qualidade 

superior. A qualidade extra tolera apenas um ( 1 ) tipo de defeito por fruto, nas 

características especificadas na tabela de classificação. 

• Categoria 1 (Cat I ): são frutas inteiras, sem podridões e insetos, 

fisiologicamente desenvolvidas, bem formadas e sadias, que mantenham as 

características normais da fruta em forma, cor e desenvolvimento. Toleram-se 

pequenos defeitos que não prejudiquem as características próprias e a 

aparência das frutas, sua apresentação e embalagem. A apresentação tem de 

dar a idéia de uma qualidade muito boa. A Cat I tolera apenas dois  ( 2 ) tipos 

de defeitos por frutos, nas características especificadas na tabela de 

classificação. 

• Categoria 2 (Cat II ): são frutas inteiras livre de podridões e insetos, 

fisiologicamente desenvolvidas, tolerando-se defeitos não muito graves, 

pequenas deformações mas que mantenham uma boa apresentação dos 

frutos.  A apresentação deve dar a idéia de uma qualidade boa, com pequenos 

problemas  que não inibam o consumo in natura.  A qualidade Cat II tolera até 

três ( 3 ) defeitos por fruto, nas características especificadas na tabela de 

classificação. 

• Categoria 3 (Cat III ): são frutas inteiras, livres de insetos e de podridões e 

fisiologicamente desenvolvidas, toleram-se defeitos de epiderme, 

deformações, cor, desenvolvimento, bem como exposição da polpa da fruta, 

desde que esses defeitos não sejam muito acentuados, devendo as frutas 

manterem as suas características. A aparência geral dos frutos e da 

embalagem deve determinar uma qualidade aceitável para consumo in natura. 

A qualidade Cat III tolera até quatro ( 4 ) tipos de defeitos por fruto, nas 

características especificadas na tabela de classificação. 

 

A seguir a tabela 2.10, expressa os aspectos de classificação a serem 

observados quando realizada a classificação das frutas pela sua qualidade. Estes 

                                                                                                                                                                                         
10 Norma de Classificação para Maçãs, atualizada em 18.10.99 – ABPM; 
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parâmetros representam as tolerâncias possíveis para que se enquadre a fruta 

dentro de cada categoria de classificação. 

 

Tabela 2.10 – Classificação da Fruta em Qualidades pelos seus Defeitos 

 

Defeitos Extra Cat I Cat II Cat III 

a) Primários     
1) Cor = Mínimo da área do fruto 
- para cultivares vermelhos 
- para cultivares rajadas ou mistas 

 
> 75% 
> 60% 

 
> 50% 
> 40% 

 
> 25% 
> 20% 

 
< 25% 
> 10% 

2) Russeting = Máximo da área, considerando 
a cavidade peduncular 

< 10% < 20% < 40% < 70% 

b) Secundários     
1) Bitter Pit, Cortiça  = área atingida 0 0 < 10 mm2 < 50 mm2 
2) Lesão Cicatrizada Leve  = quando mantém 
formato regular da superfície da epiderme. 

< 10 mm2 < 30 mm2 < 2 cm2 < 10 cm2 

3) Lesão Cicatrizada Grave  = quando altera o 
formato regular da superfície da epiderme 
(depressão e/ou saliência máxima de 5 mm ) 

0 mm2 < 10 mm2 < 30 mm2 < 5 cm2 

4) Dano de Geada  = área atingida 0 0 < 10 % da 
área 

< 30% da 
área 

5) Mancha de Cochonilha 0 0 < 1 mancha < 3 
manchas 

6) Sarna  = área atingida total 0 < 5 mm2 < 20 mm2 < 150 mm2 
7) Mancha de Doenças ou Fitotoxidez 
(Mancha de Glomerela, Botryosphaeria, 
Fuligem, Sujeira de Mosca, Fitotoxidez, outras ) 

0 < 3 mm2 < 10 mm2 < 50 mm2 

8) Danos Mecânicos ( DM ) 0,5 cm2 1,0 cm2 2,0 cm2 < 5 cm2 
9) Queimadura de Sol ( % da área) 0 < 10 % < 20 % + 20 % 
10) Rachadura Peduncular 0 < 1,0 cm < 2,0 cm < 3,0 cm 
11) Lesão Aberta (área ou comprimento) 0 < 5mm2 ou 

0,5 cm 
< 20 mm2 
ou 1,0 cm 

< 70 mm2 
ou 2,0 cm 

12) Mistura de Cultivares Não tolera-se mistura de cultivares para todas as 
categorias (exceto mutações originárias de uma 

mesma cultivar) 
Fonte: ABPM 

 

Segundo o Supervisor Industrial de uma grande empresa do setor11, a 

classificação muito próxima entre as categorias Extra e Cat I, fazem com que a 

maioria dos embaladores trabalhem somente com a Cat I, até mesmo porque os 

referenciais de preços não se alteram de modo muito significativo.  

Destacamos que em nossas considerações futuras utilizaremos a 

configuração de CAT I, CAT II e CAT III de acordo com as tabelas a seguir 

expressas, observadas em pesquisa desenvolvida pela ABPM.  

                                                             
11 Sr Alecir Guerino Weber, Supervisor Industrial da Empresa, RASIP – Agro Pastoril S.A. 
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A Tabela 2.11 descreve quais os volumes de frutas comercializados por 

categoria, segundo dados das últimas três safras. Destacamos o fato de que as 

frutas descartadas e destinadas para a industrialização – portanto os frutos de 

menor qualidade estão excluídos destes percentuais. 

 

Tabela 2.11 – Volume de Frutas Comercializado por Categorias (em Toneladas) 

 

CAT I CAT II CAT III Total Safra 

Volume % Volume % Volume % Volume % 

98/99 * 

99/00 * 

00/01** 

69.782 

86.442 

ND 

48,0 

37,0 

45,0 

42.139 

100.300 

ND 

29,0 

23,0 

33,0 

34.072 

47.677 

ND 

23,0 

20,0 

22,0 

145.993 

234.419 

ND 

100,0 

100,0 

100,0 

Média (%) 43,3 % 35,0 % 21,7 % 100,0 % 

( * )Divulgado pela ABPM. O percentual foi obtido através do ‘Informativo Mensal de 
Vendas’ promovido pela ABPM. A amostra deste estudo atingiu 61% da safra 98/99 e 
64% do volume da safra 99/00; 
( ** ) Os percentuais foram obtidos pelo autor, através de consulta a empresas do município de 
Vacaria. 

Fonte: ABPM (Janeiro/2001) & Observações Empresas Vacaria 

 

Na tabela 2.11, a distribuição da fruta é realizada com base em pesquisa 

realizada junto aos associados da ABPM, nos percentuais indicados, sendo 

bastante representativo da realidade da produção nacional. 

Devemos destacar o fato de que o volume total de frutos produzidos pelo 

Brasil apresenta cerca de 10% como média estimada para descarte. Este 

descarte representa aquelas frutas que não possuem qualidade e condições de 

serem embaladas dentro dos padrões estabelecidos pela tabela 2.10, em 

considerações futuras utilizaremos os valores médios referenciados pela tabela 

2.11 como parâmetros para classificação dos frutos, em função do volume total  

produzido, excluindo anteriormente 10% do referido volume, como destinado a 

indústria e portanto descartados da comercialização. 
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2.3. Situação Atual da Maçã em Âmbito Geral 

 

2.3.1. Comercialização e Preço 

 

O preço pode ser definido como o montante de dinheiro exigido pelo 

vendedor para a transferência de posse de um produto ou a prestação de um 

serviço ao consumidor.  

 

Em termos de firmas agroindustriais, a variável preço, além de sofrer 
influência da demanda de mercado e dos custos de produção da 
empresa, é também influenciada por questões de safras e alterações 
de clima. Por exemplo, uma intempérie pode causar escassez de um 
produto numa região e valorizar o produto de outra região – caso 
das safras de laranja na Flórida na década de 80 e seus impactos na 
indústria citrícola do Estado de São Paulo. A perecibilidade é um 
risco (e uma realidade, no caso da agroindústria) que deve ser 
estimado nos custos de transporte e distribuição e tem impacto no 
preço final do produto. 
Vale lembrar também que quando uma empresa decide sua política 
de preços, ela decide indiretamente os lucros e o retorno desejado 
sobre investimentos, a sustentação e a ampliação de sua 
participação no mercado e o posicionamento dos seus produtos em 
relação aos concorrentes. (Batalha, 1997 – p.118) 

 

Podemos analisar a evolução dos preços de comercialização, e a partir 

destes estabelecer parâmetros médios, que poderiam nos auxiliariam a 

desenvolver uma política de preços em futuras considerações. A Tabela 2.12 a 

seguir reflete os níveis de preço por Kg de maçã, de acordo com sua categoria de 

classificação, praticados pelas últimas duas safras concluídas.  

 

Tabela 2.12 – Comparativo Preços Praticados Safras 98/99 – 99/00 (em R$/Kg) 

Cat I Cat II Cat III Geral Variedade 

98/99 99/00 98/99 99/00 98/99 99/00 98/99 99/00 

Gala 0,86 0,68 0,66 0,47 0,45 0,34 0,72 0,53 

Golden 0,70 0,53 0,63 0,51 0,31 0,41 0,60 0,51 

Fuji 0,95 0,84 0,82 0,67 0,61 0,50 0,83 0,69 

Média 0,90 0,75 0,76 0,57 0,54 0,44 0,78 0,61 

Fonte: ABPM (Janeiro/2001) 
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Podemos destacar que se observa uma variação negativa considerável, 

não somente de uma safra para outra onde a redução de preços é visível, mas 

também a grande variação sentida entre as categorias de classificação das frutas. 

A variação de preços está estimada de forma geral em ( 21,79%) – ou seja, de R$ 

0,78/Kg praticados na safra de 98/99 para  R$ 0,61/Kg obtidos na safra de 99/00. 

Segundo Alves (2000)12, quando no mercado interno, além de uma safra 

com grande oferta de frutos, se observam problemas de qualidade, ou  quando 

estas duas coisas acontecem juntas, obviamente que as dificuldades para a 

comercialização são previsíveis, é o caso da safra de 99/00. 

 

Como acontece com todo produto agrícola, as safras são aleatórias 
e sujeitas às variações atmosféricas, oscilando assim o preço da 
fruta pela maior ou menor produtividade, no ano. 
Consequentemente, os lucros dos pomicultores dependem também 
de fatores climáticos. (Frey, 1990 – p. 12) 
 
Os problemas verificados na comercialização esse ano deixaram 
importantes ensinamentos para os produtores e empresas da 
fruticultura. O primeiro e mais importante é que o Brasil atingiu uma 
área plantada e uma produção anual, que não permite mais ao 
produtor desejar boa remuneração com produto de baixa qualidade, 
a oferta cresceu bastante, os preços caíram e o mercado ficou mais 
exigente. O produtor vai ter que se conscientizar  de que talvez ele 
até tenha que produzir um pouco menos por hectare, mas produzir 
frutas de qualidade, classificar melhor a fruta, embalar melhor e 
oferecer ao mercado maçãs que sejam capazes de estimular o 
consumo. Essa prática deverá resultar na comercialização de 70 a 
80% da maçã produzida  para ser colocada a mesa. ( Alves, 2000 – 
p.7) 

 

Podemos visualizar estas oscilações de preços através da tabela 2.13 a 

seguir disposta. Onde as oscilações de preços se referem a fatores de variação 

no volume ofertado e aspectos qualitativos nos frutos. 

 

 

 

 

 

                                                             
12 Empresário Laor da Silva Alves, Diretor da empresa RUBIFRUT e Vice Presidente da ABPM; 
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Tabela 2.13 – Resumo de Preços Praticados 

 

Safras ( Valores em R$ por Kg )  
Categoria 98/99 99/00 

Variação 

CAT I 0,90 0,75 - 16,66% 

CAT II 0,76 0,57 - 25,00 % 

CAT III 0,54 0,44 - 18,51 % 

Média 0,78 0,61 - 21,79 % 

Fonte: ABPM (Janeiro/2001) 

 

Estes valores por Kg nos permitem estabelecer o valor de venda para uma 

caixa de frutas com 18 Kg, como acontece na Tabela 2.14 a seguir descrita. Com 

base nestes valores estabelecidos podemos projetar mais adiante fluxos de 

receitas para o setor. Destacamos que os valores de receitas estão vinculados a 

qualidades dos frutos comercializados por uma empresa, distribuídos através das 

diversas categorias e dos volumes obtidos por cada empresa em cada categoria. 

Desta forma empresas que conseguem produzir frutos, processá-los e 

comercializá-los dentro de uma padrão mais elevado, irão obter padrões de 

remuneração melhores. 

 

Tabela 2.14 – Resumo de Preços de Venda por Caixas (R$ por Caixa 18 Kg) 

 

Categoria 98/99 99/00 00/01 * Média 

CAT I 

CAT II 

CAT III 

16,20 

13,68 

9,72 

13,50 

10,26 

7,92 

19,57 

15,80 

11,60 

16,42 

13,25 

9,75 

Geral ** 14,04 10,98 16,57 13,87 

( * ) Preços médios de comercialização observados nas empresas de Vacaria, até Jun/01.  
Estes preços estão fora do período de safra, onde ocorre grande oferta de frutas e ainda 
não atingiram seu patamar máximo, podendo perfeitamente servir como referencial para 
a safra 200/2001, que está em fase de comercialização; 
( ** ) Valores obtidos em função dos preços observados e da distribuição do volume produzido 
pela classificação em categorias. 

Fonte: ABPM (Janeiro/2001) & Observações Empresas Vacaria 
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Em nossas considerações futuras utilizaremos os níveis médios de preços 

obtidos pelos preços praticados nas safra 98/99 e 99/00, considerando também 

as observações realizadas até o presente momento pela safra 00/01, distribuídos 

pelos volumes médios de participação para cada categoria 

Podemos visualizar as oscilações de preços da fruta no decorrer do tempo 

através dos gráficos a seguir dispostos: 

 

Gráfico 2.4 – Evolução Preços Praticados CEAGESP ( Período 1997/2001) 

 

Fonte: ABPM / CEAGESP 
 

Destacamos que os preços registrados se referem aos valores praticados 

pelos intermediários, instalados em locais de distribuição. No caso as informações 

obtidas junto a ABPM, com base em pesquisas realizadas na CEAGESP – 

Central de Abastecimento do Estado de São Paulo, que representa o maior centro 

consumidor de fruta do Brasil, respondendo por 30% do consumo nacional. 

Os Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro figuram como importantes 

centros de consumo, respondendo por aproximadamente 30% do consumo 

nacional, aparecendo em seguida Rio Grande do Sul e Paraná, cujo consumo se 

estima em 22%, e cabendo aos demais estados, principalmente aos situados na 

região nordeste 18%. 
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Esta comercialização se desenvolve através de centros distribuidores que 

funcionam como uma plataforma logística, concentrando os produtos, 

pertencentes a diferentes cadeias produtivas. Os produtos ali comercializados se 

diferenciam pela necessidade de condições específicas para manutenção de sua 

qualidade, chegando de forma agrupada, onde então são fracionados em lotes 

menores e reagrupados junto a outros produtos, conforme os pedidos realizados, 

para somente então serem redistribuídos aos pontos de varejo. 

A adoção do referencial de preços praticados pelo CEAGESP, portanto, 

possui o atributo de representar o maior centro de distribuição da fruta em âmbito 

nacional, se constituindo em um indicador muito importante dos valores 

praticados pelo setor. 

 

Gráfico 2.5 – Comparativo de Preços Médios Praticados ( R$  x  U$ ) 

Fonte: ABPM / CEAGESP 

 

O gráfico 2.5 representa o comparativo de preços praticados durante o 

período de Julho de 1994 a Maio de 2001, funcionando como referencial a 

visualização dos preços. 

Procuramos desenvolver o item a seguir, na tentativa de compreender o 

deslocamento dos níveis de preços praticados pelo setor. 
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2.3.2. Elasticidade 

 

Podemos observar, através dos tópicos anteriores que a oferta de 

produção gerada de um ano para outro – ressalvadas condições climáticas 

desfavoráveis, resultou na determinação de um ponto de equilíbrio entre o que é 

ofertado para o mercado interno e a sua efetiva capacidade de absorção  para 

estes volumes ofertados, ou seja sua demanda. 

A tabela 2.15 a seguir expressa a projeção de variação do nível de 

faturamento total da indústria da maçã, em relação a sua variação nas 

quantidades ofertadas a cada safra considerada. 

 

Tabela 2.15 – Comparativo de Faturamento 

 

Volume Frutas (em ton.) Safra 
Total Produzido Consumo 

‘In Natura’ 

Relação: Consumo 
‘In Natura’ / Total 

Produzido 

Faturamento 
(em R$) 

98/99 726.083 638.953 88,0 % 498.383.371,00 

99/00 967.063 725.297 75,0 % 442.431.170,00 

Diferença 240.980 86.344 - 13,0 % - 55.952.201,00 

Fonte: ABPM (Janeiro/2001) 

 

A tabela 2.15 disponibilizada pela ABPM, demonstra que ao ocorrer na 

safra 99/00 um acréscimo de 13,5% no volume de frutas ofertadas para o 

mercado interno, este reagiu com uma redução de 11,2% no preço médio 

praticado na fase de comercialização. Este fato resultou no deslocamento do 

Ponto de Equilíbrio entre a oferta e a demanda da maçã. 

 

As experiências de 1999/2000 e início de 2001 são emblemáticas. 
Em 2000, teimamos em vender 13% a mais (maçã de mesa) de 
volume que 1999: perdemos 22% no preço por Kg. No primeiro 
trimestre de 2001, por quebra de safra, ofertamos em torno de 32% 
menos e os preços foram 74% maiores que o mesmo período do 
ano passado, por Kg. Se não aprendemos a lição, nunca mais. 
(Alves, 2001 ). 

 

Desenvolvemos este raciocínio para procurar compreender o deslocamento 

negativo, ao longo do que foi descrito como oscilação de preços no item anterior, 
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onde é compreensível que para um volume de produção nacional de maçãs em 

crescimento, se obtenha ao longo do tempo um decréscimo nos níveis de preços 

praticados. 

 

O preço em uma economia de mercado é determinado tanto pela 
oferta quanto pela procura. ... Quanto maior o preço, maior será o 
excesso de oferta. ... Quanto menor o preço, maior será o excesso 
de demanda. Em qualquer destas situações não existe 
compatibilidade de desejos. 
i. quando existir excesso de procura surgirão pressões no 

sentido de os preços subirem, pois: 
a) os compradores, incapazes de comprar tudo o que desejam ao 

preço existente, se dispões a pagar mais; 
b) os vendedores vêem a escassez e percebem que podem elevar 

os preços sem queda em suas vendas; 
ii. quando existir excesso de oferta surgirão pressões para os 

preços caírem, pois: 
a) os vendedores percebem que não podem vender tudo o que 

desejam, seus estoques aumentam e, assim, passam a oferecer 
a preços menores; 

b) os compradores notam a fartura e passam a regatear no preço. 
(Manual de Economia, 1998 – p.117) 

 

Constatamos que o mercado interno se mostra resistente a remunerar de 

maneira mais satisfatória, um volume elevado de produção nacional, o que 

demonstra que estamos caminhando, no setor, para a determinação de um ponto 

de equilíbrio, que ajustará os preços praticados e os volumes ofertados. 

Precisaríamos encontrar saída para esta redução de preços no aumento do 

volume de exportações, o que manteria os níveis de rentabilidade desejados para 

o setor. No entanto, este caminho é difícil, deve ser construído e exige a 

incorporação de novas técnicas de produção, a atualização das variedades 

oferecidas, preços mais competitivos e formas ecológicas de controle de pragas. 

 

 

2.3.3. Qualidade para Exportar – Produção Integrada & Novas Variedades 

 

O conceito de produção integrada foi criado na Europa em 1970, onde 

manifestaram-se nos círculos científicos preocupações quanto ao alcance restrito 

do manejo integrado de pragas como tecnologia utilizada para racionalização e 

redução do uso de pesticidas. Nesta ocasião visualizou-se a necessidade de 
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adequar todos os componentes do sistema produtivo para diminuir a demanda de 

todos os agroquímicos de maior risco, preservando a produtividade e a qualidade 

de consumo dos produtos. 

Como resultado desta proposta criaram-se grupos de trabalho com 

especialistas de diferentes países visando obter a definição, alcance e 

organização dos Sistemas de Produção Integrada de Frutas, que foi o primeiro 

alvo destes estudos. 

 

A produção integrada é um sistema moderno para produção de 
frutas e outros produtos agropecuários submetida a controles 
permanentes, o que conduz a obtenção de vegetais com segurança 
para o consumidor, para o produtor e com preservação do meio 
ambiente. (Sanhueza, 1999 – p.06) 

 

Segundo Sanhueza (2000.b)13, o Sistema de Produção Integrada tem como 

características básicas os seguintes aspectos: 

a) Define práticas culturais que devem ser feitas em cada cultura, estabelece 

entre os agroquímicos registrados, quais são permitidos, quais têm restrições 

e quais são proibidos. Estabelece também quando recomendados, a dose e 

situação na qual permite-se seu uso, esta prática constitui as ‘Normas para a 

Produção Integrada’; 

b) As características dos produtos de Produção Integrada são definidas pelo 

Ministério da Agricultura e Instituições reguladoras de qualidade devem 

credenciar entidades privadas ou públicas, não vinculadas aos produtores, 

para se constituírem como Certificadoras; 

c) O produtor ou técnico responsável da propriedade agrícola que pretende 

produzir com esse sistema deve assinar um contrato com uma empresa 

Certificadora, comprometendo-se a receber e aprovar treinamentos periódicos, 

preencher rotineiramente registros minuciosos de todas as atividades 

desenvolvidas na área de produção, aceitar o controle pela Certificadora do 

cumprimento das normas, sempre que requerido e fornecer amostras para 

análise de resíduos; 

d) Ao final de cada safra, o processo de cada produtor é analisado e qualquer 

desvio das normas significa o desligamento do sistema. Os produtores com 
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cumprimento total das normas, documentado pelos cadernos de campo, 

visitas de fiscalização e resultados de análises, receberão autorização para 

comercializar os produtos controlados nessa safra com o ‘Selo de Produção 

Integrada’: 

 

Atualmente os principais países produtores de maçãs na Europa, têm o 

Sistema de Produção Integrada em funcionamento, não só para a maçã, mas 

inclusive para outras frutas de clima temperado e para alguns produtos derivados, 

como é o caso do vinho. No Brasil este trabalho está se desenvolvendo, sob 

coordenação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, 

onde estudos estão sendo desenvolvidos em conjunto com produtores visando 

avaliar seus resultados, desde 1998. 

 

A segurança alimentar e a redução dos riscos ambientais e para os 
homens que a Produção Integrada outorga, vem fazendo com que 
os governos de diferentes países incentivem esse Sistema e que o 
setor de comercialização privilegie a compra desses produtos. 
Recentemente grupos europeus de supermercados tem manifestado 
a intenção de dar preferência para compra desta fruta para ser 
vendida em seus estabelecimentos. (Sanhueza, 1999 – p.06) 

 

No geral não há aumento de preços, mas há preferência de compra. 
(Sanhueza, 2000b – p.03) 

 

Associamos a este novo desafio na condução dos pomares, que 

determinarão preferências em relação aos produtos comercializados, temos 

questões como renovação de cultivares – com a introdução de variedades 

originárias das atuais, ou clones; novas formas de construção e formação de 

pomares – onde se procura racionalizar os custos de manutenção das safras, 

antecipando a produção e facilitando o manejo; e definição de novos volumes 

produzidos – não enfatizando volume produzido por hectare mas sim a qualidade 

obtida em relação ao volume produzido. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         
13 Dra Rosa Maria Valdebenito Sanhueza, pesquisadora da Embrapa Uva e Vinho, cidade Bento 
Gonçalves – RS. 
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2.4. O Pequeno Produtor de Maçãs  –  Suas Dificuldades 

 

Diversas são as dificuldades apontadas pelos pequenos produtores, mas a 

constatação principal é a de que, no Brasil, existe um déficit elevado na 

capacidade frigorífica do produto.  

Segundo Frey (1990 – p.90), nos Estados Unidos, costuma-se afirmar que, 

para cada dólar despendido na formação de um pomar, o pomicultor precisa 

dispor de outro dólar para adquirir máquina classificadora, instalar câmaras 

frigoríficas e realizar a embalagem da maçã. 

O pomicultor brasileiro, no entanto, normalmente já emprega grande 

esforço para efetuar a constituição do pomar de macieiras e para mantê-lo até a 

idade adulta e produtiva. Fazemos, assim, o primeiro investimento e nos 

encontramos descapitalizados para efetuar investimentos adicionais, o que se 

reflete no grau de dependência do pequeno produtor em relação ao grande 

produtor que possui estrutura de armazenagem e comercialização. 

 

 

2.4.1. A Tendência para a Integração Vertical 

 

Observamos outro fator que merece destaque: o tamanho e o peso dos 

produtores integrados, ou seja, aqueles produtores que possuem câmaras 

frigoríficas, equipamentos de distribuição e que participam dos canais de 

comercialização e distribuição. Tendo nascido dos primeiros projetos de 

incentivos fiscais e com tendência para uma maior concentração haja visto seu 

volume de produção considerável e seu monopólio na armazenagem e 

comercialização. 

Aos demais produtores existem várias modalidades de negócios para seus 

volumes produzidos e muitas queixas. Para estes pequenos produtores ou 

mesmo produtores de maior porte, porém sem estruturas de armazenagem e 

comercialização podemos descrever três alternativas de negócios: i) colher a 

maçã e levá-la diretamente ao mercado por si, ou através de comerciantes que 

fazem uma classificação precária nos próprios pomares, em caixas abertas ou de 
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retorno14; ii) integrar-se a uma empresa embaladora de maçã, ajustando prévia e 

claramente as condições da prestação do serviço e acompanhando o negócio 

passo a passo quanto à evolução do mercado e qualidade da fruta – é como 

casamento, pode dar certo; iii) reunir um grupo de produtores organizados sob a 

forma de cooperativa ou outro tipo de sociedade comercial, através do 

processamento de um volume mínimo no objetivo de viabilizar a verticalização do 

negócio e apresentar-se no mercado com um certo poder de barganha. 

Atualmente se observa que os pequenos produtores que não possuem esta 

estrutura procuram associar-se às grandes empresas embaladoras desta forma 

colocando sua produção, vendendo-a toda no momento da colheita aos preços 

praticados neste momento; ou alugando a estrutura de armazenagem e 

comercialização destas empresas, incorrendo em lucros ou prejuízos ao longo do 

período em que a fruta for comercializada. 

Entretanto, as oscilações de comportamento de muitos pequenos 

produtores que dançam ao sabor dos preços de mercado e interesses imediatos, 

resultam em altos índices de infidelidade na entrega da fruta ao sistema, o que 

enfatiza a necessidade do grande embalador proceder sua integração vertical, ou 

seja, produzir e processar sua própria fruta, o que, com o passar do tempo, não 

deve possibilitar espaço, para o casamento com pequenos produtores. 

Exemplos de cooperativas surgem em diversas regiões de Santa Catarina 

e Rio Grande do Sul, mas fica cada vez mais claro que para alcançar o sucesso 

não bastam a estas cooperativas câmaras frigoríficas e belos prédios. O sucesso 

só é atingido com a prática da mentalidade cooperativista. 

 

 

2.4.2. Comercialização e Preço – Perspectivas 

 

Conforme destacamos anteriormente, até 1974, no mercado consumidor 

brasileiro só se encontrava maçã importada – a maioria da Argentina – por 

absoluta falta do produto nacional. Com o passar do tempo a indústria da maçã 

nacional, tomou forma e consistência, passamos a conhecer e procurar o produto 

                                                             
14 A prática da comercialização de frutas em caixas abertas ou de retorno, está em extinção de 
acordo com determinações da Lei 9.972 de 25.05.2000 – referente a Classificação Obrigatória. 
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nacional, apreciando suas qualidades e seu preço sensivelmente inferior ao da 

maçã importada. 

Com o aumento gradativo da produção nacional e dispondo de maior 

opção de escolha, o consumidor brasileiro tornar-se-á mais exigente, teremos 

neste momento uma seleção natural do produto comercializado. 

Segundo Kurmann (2001.a), a maçã remunera o produtor levando-se em 

conta os seguintes fatores: sanidade, coloração, calibre médio e prova dos 

tratamentos fitossanitários permitidos pela cultura. Estes fatores associados ao 

volume ofertado no mercado é que determinam o preço da maçã. 

 

O Brasil, pela atual área plantada, que já soma 33.323 hectares, tem 
potencial para tranqüilamente, produzir 1.200.000 toneladas de 
maçãs. E, produzir 1.200.000 toneladas de maçãs no Brasil, hoje, é 
algo suicida e, com certeza, inviabilizará os pomicultores. Além disto, 
com a atual área e com a viabilidade de produção superior a 1,2 
milhões de toneladas/ano, devemos prestar atenção nos seguintes 
pontos: 
1º. Decididamente, o setor deverá fazer um trabalho para regular o 
tamanho da safra nos próximos anos; 
2º. Os produtores deverão qualificar a sua produção e, a melhor 
maneira e mais barata  é não produzir a Categoria 3.  O local de 
eliminação da Cat.3 é no pomar e nunca no packing house; 
3º. Precisamos ser competentes para produzir maças de qualidade e 
que sejam economicamente viáveis, vendendo as mesmas a um 
nível de preço situado entre R$ 0,23 e R$ 0,26 por Kg; 
4º. Precisamos urgentemente cambiar nosso sistema de produção 
tradicional para o Sistema de Produção Integrada – PI . Sem a 
Produção Integrada, em curto prazo, não participaremos mais do 
Mercado Internacional e, em médio prazo, do Mercado Interno; 
5º. Precisamos estar atentos ao que acontece na pomicultura 
mundial e no crescimento anual de outros tipos de frutas, que 
concorrem com a maçã. (Kurmann, 2001.a) 

 

Segundo Kurmann15, o ciclo de comercialização também ocorre ao longo 

dos 365 dias do ano, porém no período de 20 de janeiro a meados de maio existe 

uma oferta maior que a procura em virtude da descapitalização dos produtores e 

a falta de recursos para armazenagem.  

Além da necessidade de formação de capital de giro através de uma oferta 

maior, temos também a entrada de maçãs e pêras dos nossos vizinhos Argentina 

e Chile, o que auxilia no aviltamento dos preços de comercialização. 

                                                             
15 Em entrevista 09.07.2001. 
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Estudos promovidos por empresas situadas na região de atuação do polo 

produtor de Vacaria, sinalizam custos de produção nos pomares situados em R$ 

0,1911 / Kg de fruta produzida.  Estes custos fazem referência a estruturas 

completas, cujo quadro funcional possuem corpo técnico responsável pela 

condução dos pomares, abrangência de estruturas administrativas capazes de 

desenvolver canais distribuição e comercialização, entre outros. 

É interessante destacar, que o pequeno produtor geralmente deve situar-se 

em níveis gerais de custos inferiores, mas não possui a mesma capacidade de 

gerenciamento e condução dos pomares. 

 

Segundo um pequeno pomicultor entrevistado16, “o pequeno 
produtor consegue reduzir os níveis gerais de custos, por não 
possuir a mesma estrutura administrativa e técnica das grandes 
empresas e desenvolver um padrão de qualidade e 
acompanhamento na condução da safra o tornam igualmente 
competitivo. No entanto ao se distanciar de métodos de condução 
mais eficazes, racionalizando os custos em relação aos volumes 
produzidos por hectare, podem torná-lo ao longo do tempo inviável 
na sua produção pelos níveis de preços praticados”. 

 

De modo geral os valores de comercialização recebidos pelos pequenos 

produtores, considerando vários produtores entrevistados que participaram ou 

não do processo de armazenagem e classificação desenvolvidos junto às 

unidades de Packing House instaladas, estabelecemos um nível médio de venda 

praticado ao redor de R$ 0,3300 / Kg. O estabelecimento deste valor levou em 

consideração as três últimas safras ocorridas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 Sr. Claur Dian, Técnico  Contabilidade e Agropecuarista, possuidor de um pomar de maçãs, com 
área de 12,5 há, situado a 32 Km da sede do município de Vacaria, entrevista em 07.09.2001. 
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2.5. Seriam Cooperativas as Soluções ? 

 

Destacamos que de acordo com o que comentamos no item anterior o 

pequeno produtor se encontra num horizonte cada vez mais limitado quanto a 

prática da comercialização de sua produção. Citamos três formas mais comuns 

para que o pequeno produtor proceda a comercialização de sua safra, e a seguir 

desenvolveremos os possíveis caminhos a serem percorridos. 

A primeira forma de comercialização é a comercialização direta, onde o 

pequeno produtor leva o produto de sua safra ao mercado de forma própria. Esta 

modalidade está cada vez mais difícil, devido às exigências quanto aos padrões 

de comercialização desenvolvidos nas pequenas propriedades Esta modalidade 

de comercialização está sendo inviabilizada pelos aspectos legais que devem ser 

observados. A Lei 9.972 de 25.05.2000, desenvolvida pelo Ministério da 

Agricultura, institui a classificação obrigatória de produtos vegetais, seus 

subprodutos e resíduos de valor econômico. 

Destacamos que no caso de frutas o objetivo é a segurança alimentar 

exigido pelo código do consumidor. Através do Instituto Tecnológico de Alimentos 

– ITAL  foram estabelecidos procedimentos para regular a oferta dos frutos no 

mercado, esta processo gerou as normas do Selo de Qualidade de Classificação, 

que representa o cumprimento da legislação. 

O Governo não tem estruturas de certificação e a tarefa está delegada a 

empresas certificadoras, que poderão ser produtores, através de associações ou 

individualmente desde que mantenham em suas estruturas um corpo técnico 

credenciado, fiscalizado pela governo, através do INMETRO. 

A segunda modalidade para ser desenvolvida a comercialização, é a forma 

hoje predominante, onde o pequeno produtor se associa a uma grande empresa, 

geralmente produtora e embaladora. Entretanto como já citamos anteriormente, a 

tendência de integração vertical, faz com que a longo prazo, o pequeno produtor 

seja desinteressante a grande empresa, que vem buscando auto-suficiência e o 

estabelecimento de canais próprios para distribuição e comercialização.  

Esta grande empresa, busca hoje, desenvolver culturas novas e estruturas 

que lhe permitam racionalizar seus custos de produção, dispondo de equipes 

técnicas capazes de atender às exigências atuais dos mercados consumidores, o 

que nem sempre é possível ao pequeno produtor individualmente. 
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Para a modalidade em vigor atualmente, talvez o maior obstáculo, seja a 

infidelidade, do pequeno produtor.  Este buscando, com uma visão imediatista, 

remunerar de forma mais vantajosa sua produção vai migrando de empresa em 

empresa, de acordo com as condições de preços oferecidas, por diversos 

compradores, não estabelecendo de modo consolidado, um relacionamento 

duradouro com nenhuma empresa compradora. Esta infidelidade é apontada, 

como o principal motivo para a tendência à integração vertical desta indústria em 

particular. 

A terceira modalidade citada, para se estabelecer a comercialização da 

produção aos pequenos produtores, é a associação de diversos pequenos 

produtores sob a bandeira do espírito cooperativista, no intuito de constituir 

unidades de armazenagem, classificação e desenvolver estruturas de 

comercialização.  

Surge um questionamento muito significativo e que merece atenção 

especial: Seriam cooperativas as soluções, às dificuldades encontradas pelos 

pequenos produtores ao acesso a tecnologias mais modernas na condução dos 

pomares, às novas variedades cultivadas, aos custos reduzidos ganhos através 

de compras em escalas maiores, e ao estabelecimento de um canal próprio de 

armazenagem, classificação e comercialização ? 

Destacamos a necessidade de avaliar, portanto, se esta alternativa se 

constituiria em uma provável solução, e viabilizaria o que seria difícil de ser 

implementado ao pequeno produtor de forma isolada. 

Para que possamos compreender o que seriam estas associações de 

diversos pequenos produtores, constituiremos o próximo capítulo, no sentido de 

analisar e esclarecer, o que é uma cooperativa, sua forma de atuação, seus 

objetivos e princípios fundamentais, e a seguir proporemos a estruturação de um 

modelo genérico, com objetivo de avaliar os diversos aspectos envolvidos de 

modo a possibilitar o estabelecimento de parâmetros para avaliação ao modelo 

proposto. 
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Capítulo III 

 

O COOPERATIVISMO: HISTÓRIA  E  FORMAÇÃO  DE  COOPERATIVAS 

 

 

 

Após analisar a maçã e sua importância para o município de Vacaria, 

identificando as principais necessidades do pequeno produtor desta cultura, 

levantamos o seguinte questionamento: Seriam cooperativas de pequenos 

produtores a forma de solucionar estas dificuldades ? 

Neste capítulo procuraremos definir o que é uma cooperativa, quais seus 

conceitos básicos e os princípios que orientam as ações cooperativas. 

Pretendemos definir ainda como é uma cooperativa agropecuária, seus principais 

aspectos sociais envolvidos, visualizar o cooperativismo em âmbito nacional e 

demonstrar como se constitui uma cooperativa, para então no próximo capítulo 

determinar a sua viabilidade econômica. 

Podemos afirmar que desde as mais remotas fases da vida humana, sem o 

auxílio mútuo, não teriam subsistido os agrupamentos humanos e desse espírito 

que domina a luta pela vida recebe o homem uma inegável lição de energia, dela 

tirando os mais benéficos resultados, aos quais damos o nome de cooperação.  

Não é possível imaginar o homem primitivo subjugando e dominando 

animais selvagens, geralmente de porte mais avantajado, caçando para se 

alimentar sem o auxílio de outros homens. Da mesma forma, encontramos obras 

cuja pujança e magnitude nos assombram até nossos dias. O resultado de nossa 

própria evolução é fruto da cooperação entre os homens, que trabalhando em 

cooperação construíram a sociedade em que vivemos. 

 

 

3.1. História do Cooperativismo 

 

O cooperativismo deve sua origem a um movimento operário e a um 

movimento de idéias. A cooperação, como forma de ajuda mútua, esteve presente 

ao longo de toda a história. Entretanto a associação, sob forma de cooperativas 
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surgem , com mais expressão na Inglaterra e na França, a partir da Revolução 

Industrial no final do século XIX, sendo uma reação do mundo operário e 

camponês a grave situação de exploração que viviam, em meio a condições 

miseráveis e desumanas, unidas a escandalosos contrastes com a burguesia, 

originando o proletariado industrial e o movimento operário. 

 

 

3.1.1. Os Precursores do Pensamento Cooperativo 

 

Os primeiros cooperativistas foram sonhadores, quiseram idear sociedades 

novas, em meio a um regime capitalista que vinha se consolidando. Com a 

inclusão crescente de novas descobertas que revolucionavam os meios de 

produção, transporte  e comunicações, na chamada Revolução Industrial, ocorre 

a concentração de trabalhadores nas fábricas e a sua intensiva exploração como 

mão-de-obra. 

 

A mecanização da indústria, ao mesmo tempo que gerava a 
formação das classes assalariadas, gerava o desemprego em 
massa e, consequentemente, a miséria coletiva e o 
desajustamento social.  
Essa intranqüilidade social foi um campo fértil para a 
pregação de ideólogos e doutrinadores de correntes radicais e 
revolucionárias. Stuart Mill encerrava o ciclo da Escola 
Clássica, adicionando-lhe a presença do elemento humano e 
propugnando por uma justiça social. Mas, no mesmo ano em 
que publicou seus Princípios, 1848, Marx e Engels lançavam 
o seu manifesto, pregando a luta de classes.  E quase todos 
os países da Europa viram-se a braços com desordens e 
revoluções, que em nada contribuíam para resolver as sérias 
questões sociais, antes as aprofundavam e agravavam. 
(Oliveira, 1979 – pág. 25) 

 

Com base nas experiências sucessivas de ajuda mútua nas relações de 

trabalho, o pensamento cooperativo foi sendo aos poucos elaborado. Dentre 

estes percursores estão sobretudo franceses e ingleses. Dominados pelas idéias 

de justiça e fraternidade, buscavam o melhor meio sócio-econômico, através de 

organizações sociais que consideravam eqüitativas. Buscavam imaginar e criar 

uma sociedade mais justa, por meio de associações voluntárias, de modificações 

na organização da produção industrial ou de modificações no regime de trocas. 
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Houve homens, no entanto, que procuraram enfrentar os 
problemas de forma calma e pacífica. Um deles o industrial 
inglês Robert Owen, tomou a iniciativa de dar aos seus 
operários melhores condições de trabalho e de vida, 
organizando-os, inclusive, numa associação para compras em 
comum. A sua aldeia-fábrica de New Lamark transformou-se, 
segundo historiadores, num oásis de paz social e 
felicidade”.(Oliveira, 1979 – pág. 25) 

 

 

O grande doutrinador, talvez o maior de todo o Cooperativismo Universal, 

foi Charles Gide, que vaticinava confiante: 

 

Não haverá, breve, aldeia nem vila que não tenha sua 
cooperativa, assim como nenhuma deixa de ter a sua 
subintendência, a sua escola e a sua igreja. (Oliveira, citando 
Charles Gide,1979 – pág.23) 

 
O Cooperativismo é a esperança dos que sabem que há 
sempre um problema a resolver e uma revolução a evitar. 
(Charles Gide)17 

 

 

 

 

3.1.2. ROCHDALE – Nasce a Primeira Cooperativa 

 

A primeira cooperativa do mundo foi constituída em dezembro de 1844, no 

bairro de Rochdale, em Manchester, na Inglaterra, por 28 (vinte oito) operários 

tecelões, registrados na história como os “Pioneiros do Cooperativismo”. 

(“Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale”) 

Esta cooperativa de consumo existe até os dias de hoje e é responsável 

pelo abastecimento de vestuário e bens de consumo da “Grande Londres”.  O que 

aparentemente parecia apenas um armazém, idealizado para oferecer aos seus 

associados artigos de primeira necessidade e outros serviços de ordem 

econômica social, transformou-se na semente do movimento cooperativista. 

 

                                                             
17 SEBRAE/RS, 1998- Citando Carles Gide 
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Os que deveriam encontrar a fórmula, por assim dizer mágica, 
não seriam, como bem disse o notável cooperativista 
argentino Repetto, “nem doutores, nem engenheiros, nem 
sequer procuradores, profissões que, na época, tinham 
sensível importância”. 
Os que a encontraram foram 28 rudes tecelões de mãos 
calejadas, de Rochdale, Inglaterra, que sofreram o 
aviltamento dos salários diante da mão-de-obra excedente ou, 
enfrentando o desemprego, reuniram-se, segundo conta 
Holyoake, “numa tarde úmida , sombria e triste de novembro” 
do ano de 1843, para debater as suas dificuldades. 
Sob a inspiração de um deles, Howarth, um simples curtidor 
que fora discípulo de Robert Owen, organizaram um novo 
sistema de vida, a primeira associação baseada no 
Cooperativismo puro. (Oliveira, 1979 – pág. 25) 

 

Com objetivos claros e eticamente discutidos, esses trabalhadores 

economizaram, através de pequenas parcelas de seus baixos salários, 

submetendo-se a privações, durante doze meses, 28 (vinte e oito) libras e criaram 

uma sociedade que atuaria no mercado, tendo o homem como principal finalidade 

– e não o lucro. Inaugurando seu famoso “Armazém de Rochdale” no Toad Lane, 

“o Beco do Sapo”, para que todos pudessem ter acesso à compra de alimentos 

sem depender dos grandes comerciantes. 

O sucesso da iniciativa solidária dos tecelões de Rochdale, que se uniram 

para comprar em conjunto os bens para seu sustento, derivou de um conjunto de 

princípios que, de um modo geral, fundamentam ainda hoje o movimento 

cooperativista em todo o mundo. 

Devemos destacar, conforme dados levantados18, “é importante registrar a 

participação de uma mulher entre os ‘Pioneiros de Rochdale’, conferindo ao 

cooperativismo a expressão legítima de igualdade entre homens e mulheres”. 

Esta observação se faz importante na medida em que o direito de votar ou ser 

votado, era assegurada a todos os seus membros participantes e ressaltada 

condição de que a mulher não votava na Inglaterra naquela época.  

E logo o movimento extrapolou do sistema de distribuição e consumo para 

os sistemas de produção, de crédito, de educação, de serviços – enfim, de todos 

os meios de vida, partindo da premissa enunciada por Gide de que: “Para todo o 

problema econômico há uma solução cooperativa”. (Charles Gide) 
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“É interessante comentar que ao iniciarem seu negócio foram 
motivo de deboche por parte dos demais comerciantes. 
Contudo, para surpresa geral, a sociedade prosperava 
economicamente, funcionando de forma democrática e 
participativa e exercendo sua função social. Essa atitude 
representou uma reação a ganância capitalista que, na época, 
submetia crianças e mulheres a jornadas de até 16 horas de 
trabalho. O êxito desta iniciativa passou a ser um exemplo 
para outros grupos . As cooperativas de trabalho 
multiplicaram-se pela Europa de forma tão intensa que em 
1881, já existiam cerca de  mil sociedades e 550 mil 
associados à cooperativas”. (SEBRAE/RS, 1998 – pág. 24) 

 

O cooperativismo evoluiu e conquistou um espaço próprio, definido por 

uma nova forma de pensar o homem, o trabalho e o desenvolvimento social. Os 

valores de ajuda mútua e de igualdade de direitos e deveres cultivados pelos 

tecelões ingleses são tão fundamentais que, mesmo passados mais de cento e 

cinqüenta anos, permanecem como o centro desse movimento que se expandiu 

pelo mundo através dos tempos e em diferentes campos da atividade humana.  

Por atuar de forma intermediária, onde a propriedade não é nem do capitalista 

nem do Estado, o cooperativismo é aceito por todos os governos e reconhecido 

como uma fórmula democrática para a solução de problemas sócio-econômicos. 

 

 

3.1.3. Significado do Símbolo da Cooperação 

 

Observamos com freqüência na fachada de cooperativas, um símbolo 

comum a este tipo de organização, que tornou-se ao longo do tempo uma espécie 

de “brasão” a identificar as empresas cooperativas. 

 

A ÁRVORE DO PINHO   é um antigo símbolo da imortalidade, 
da perseverança e da fecundidade. Fecundidade, 
perseverança e imortalidade são os três pilares sobre os 
quais se sustenta o cooperativismo. 
Contam velhas mitologias que a árvore do pinho representa a 
vida e sua perpetuação. O pinheiro na sua constante faina de 
subir ao céu é idêntico ao ideal cooperativo, que se mantém 
perseverante em escalar as alturas da idéia.  No emblema do 
Cooperativismo, para demonstrar a necessidade de ação 

                                                                                                                                                                                         
18 Cooperativismo Orientações Básicas, 2000 – pág.17. 
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unida e mútua cooperação, em vez de um pinheiro usam-se 
dois. 
Os troncos dos pinheiros se perdem dentro de um CÍRCULO, 
onde penetram suas raízes. O círculo é outro símbolo antigo, 
representativo da eternidade da vida, que não tem horizonte 
final. O círculo representa ainda o mundo, onde tudo contém e 
tudo abrange.  
Do mundo e da vida a cooperação é parte essencial. Não é 
possível conceber o mundo sem a existência da cooperação.  
A cor dos pinheiros é VERDE ESCURO, cor das plantas e das 
folhas, onde está o princípio vital da natureza. O fundo do 
círculo é de cor OURO, simbolizando o sol, fonte de luz e de 
vida. (Oliveira, 1979 – pág. 15) 

 

Figura 3.1. – Símbolo do Cooperativismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Oliveira, 1979 – Pág.16 

 

 

 

 

3.1.4. Cooperativismo  no  Brasil 

 

Como a maioria das idéias políticas, sociais e econômicas concebidas na 

Europa, o cooperativismo também chegou a América Latina. No Brasil, as raízes 

do cooperativismo remontam as duas últimas décadas do século XIX. 

 É uma época de efervescência de idéias sociais, como a abolição, a 

república, o socialismo e o positivismo, disputando as preferências nas rodas de 

debates, em busca da resolução das questões sociais. 

As primeiras cooperativas fundadas no Brasil foram as de consumo: 
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• A de Ouro Preto/MG, em 1889 (Sociedade Econômica Cooperativa dos 

Funcionários Públicos de Minas Gerais); 

• A de Limeira/SP, em 1891 (Funcionários da Companhia Telefônica); 

• A do Rio de Janeiro, em 1894 (Cooperativa Militar de Consumo); 

• A de Campinas/SP, também em 1894 (a de Consumo dos Empregados 

da Cia Paulista), 

• Surgiram em seguida as do setor rural, misturando características de 

cooperativa de crédito e agrícola, em 1902, em Nova Petrópolis/RS 

(Caixa de Crédito Rural); e as de produção agropecuária, também no 

Rio Grande do Sul. 

 
A primeira cooperativa que realmente obteve êxito foi a caixa 
rural criada pelo padre suíço Theodoro Amastadt em 1902, na 
cidade de Nova Petrópolis/RS. Mas o verdadeiro “boom” das 
cooperativas só aconteceu na década de 40, quando o 
governo Getúlio Vargas incentivou a criação das cooperativas 
de trigo e soja.  Nas décadas de 60 e 70, o sistema viveu seu 
apogeu, graças às altas cotações da soja no mercado 
internacional e ao crédito fácil.  Entretanto, má administração, 
as fraudes em diversas entidades do setor e o fim dos 
subsídios estatais, já nos anos 80, destruíram 
significativamente as cooperativas brasileiras, consideradas, 
até então, modelo de eficiência e organização. 
O fracasso temporário fez com que o setor pagasse um preço 
alto também em relação à credibilidade deste modelo 
associativo. Pouco a pouco, as cooperativas de trigo e soja 
começaram sua reestruturação financeira, apesar das 
dificuldades provocadas por problemas climáticos, planos 
econômicos e conseqüente inadimplência dos associados.  
Ao mesmo tempo, outros segmentos foram aderindo ao 
cooperativismo. As Cooptáxi, as Unimed e as Unidonto são 
bons exemplos de expansão do sistema cooperativo também 
para a prestação de serviços. (Saratt & Moraes, 1997 – pág. 
22) 

 

Hoje o sistema cooperativista ocupa posição de destaque no cenário 

nacional, haja vista sua importância econômica no papel que desempenha, e os 

elevados índices de crescimento encontrados em alguns de seus principais 

ramos, este fato despertou atenção por parte dos órgãos governamentais. 
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Os diferentes tipos de cooperativas no Brasil somam perto de 
6 milhões de associados e movimentam algo como 5% do 
produto interno bruto, ou seja, tem um peso razoavelmente 
expressivo. Por isso, é nossa obrigação, como dirigente do 
País, facilitar a ação das cooperativas. (Fernando Henrique 
Cardoso19) 

 

As 5.102 cooperativas filiadas atualmente à Organização das 
Cooperativas do Brasil (OCB), órgão de cúpula do sistema no 
país, respondem por 5% do Produto Interno Bruto (PIB), 
envolvendo diretamente cerca de 20 milhões de pessoas. 
(Carvalho, 2000 – pág. 54) 

 
No ramo com maior número de filiadas são, hoje, 1400 
cooperativas do setor agropecuário, que respondem por 22% 
do PIB agrícola do Brasil e que trabalham com a expectativa 
de participar com 40 a 45 bilhões de dólares em exportações, 
dentro da meta governamental de atingir, dentro de três anos, 
a patamar de U$ 100 bilhões em vendas ao exterior, segundo 
o coordenador do Ramo Agropecuário da OCB, Guntolf Van 
Kaick. (Carvalho, 2000 – pág. 55) 

 

Podemos desta forma expressar a importância do cooperativismo na 

economia brasileira através da participação que possuem no cenário nacional, em 

que grande parte da produção de soja, milho, leite, suínos, entre outros é feita por 

cooperativas. 

O sistema cooperativista no Brasil é representado por organizações 

estaduais, as Organizações das Cooperativas Estaduais (OCE’s), e em nível 

nacional, a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB). Em nível 

internacional, a OCB é filiada a organização americana Organização das 

Cooperativas Americanas (OCA), e esta à Aliança Cooperativa Internacional 

(ACI). 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
19 Presidente da República Sr. Fernando Henrique Cardoso, em pronunciamento realizado em 
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3.2. Conceitos Básicos no Cooperativismo 

 

 

3.2.1. A Cooperação 

 

A Cooperação é um processo social. 

Em todas as sociedades, das mais primitivas as mais modernas, existem 

vários processos sociais em que indivíduos e grupos são envolvidos 

simultaneamente. 

“Os processos sociais identificados e estudados pelos 
sociólogos são: a cooperação, a acomodação, o conflito e a 
competição. 
• Quando os indivíduos trabalham juntos, tendo em vista um 

objetivo comum, seu comportamento é chamado 
cooperação; 

• Quando lutam um contra o outro, temos a oposição 
(conflito); 

• A acomodação é uma forma de ajustamento decorrente de 
situações de conflitos não resolvidos; 

• A competição é o oposto da cooperação. ” (SEBRAE/RS, 
1998 - pág.06) 

 

A verdade é que estão presentes em toda a vida grupal, tanto forças 

unificadoras (cooperação) como forças divisoras (competição). 

 

Se as fontes de cooperação residem nas semelhanças de 
interesses, reais ou supostos, entre indivíduos e 
organizações, da mesma forma as fontes de conflitos acham-
se em algum grau de divergência real ou suposta de 
interesses. (Chiavenato, 1993 – pág.500) 

 

A organização social de qualquer comunidade ou sociedade reflete o 

equilíbrio que se processa entre essas forças. Mas a forma pela qual esses 

processos sociais se apresentam em diferentes sociedades é afetada pela 

cultura, sendo os comportamentos oposicionista/competitivo ou o cooperativo, 

diverso para cada sociedade.  Também o grau de intensidade desses padrões de 

interação variam de acordo com o tipo de organização econômica dominante, à 

medida que uma sociedade se diferencia e é aprofundada a divisão do trabalho, é 

                                                                                                                                                                                         
Dez/2000 – na realização do Rio Cooperativo 2000. 
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cada vez mais necessário que se desenvolvam formas sempre mais avançadas 

de trabalho associativo. 

 

 

3.2.2. Cooperar 

 

Então, o que é cooperar ? 

 

Cooperar é trabalhar junto; é ajudar-se mutuamente; é tentar 
conseguir com a ajuda de outros o que dificilmente, se 
conseguiria sozinho. Não é um ato irracional, produzido por 
instintos (como as formigas e abelhas), mas uma resposta 
intelectual e criativa do homem frente a natureza. Resposta 
que não veio pronta, mas que está sendo construída e 
aprendida através da história. (SEBRAE/RS, 1998 –pág. 06) 
 

A cooperação é a ação consciente de unidade econômica para uma 

finalidade comum, sendo as atividades individuais dos participantes coordenadas 

através de negociações e acordo. Porém, em qualquer tipo de cooperação, a pré-

condição para que ela exista é: 

• a Homogeneidade (igualdade); 

• a Identidade de Interesses (necessidades); & 

• a Consciência de que “a União faz a Força” (credibilidade). 

Segundo Idalberto Chiavenato (1993, p. 762), analisando-se o 

desenvolvimento das sociedades podemos afirmar que a prática da cooperação 

dentro das organizações constitui o todo sinérgico, orientado para determinados 

objetivos. Então o grupo torna-se maior que a soma do resultado dos indivíduos 

considerados isoladamente.   “... o todo é maior do que a soma das partes”, desta 

forma permite ao indivíduo conquistar seus objetivos, e não esperar, por melhores 

dias. 
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3.2.3. Cooperativismo 

 

O Cooperativismo é um processo associativo pelo qual, homens livres 

aglutinam forças de produção, capacidade de consumo e poupanças, para se 

desenvolverem econômica e socialmente, elevando seu padrão de vida. 

É um modelo, um sistema ou simplesmente uma atitude, que considera as 

cooperativas como uma forma ideal de organização das atividades sócio-

econômicas da humanidade. 

 

A doutrina cooperativista é uma doutrina universal. Tanto é 
universal que existe uma organização mundial, chamada 
Aliança Cooperativa Internacional (ACI), com sede em 
Genebra, na Suíça, que congrega mais de 100 países e 
possui cerca de 870 milhões de filiados e que atualmente é 
presidida por um brasileiro o Sr. Roberto Rodrigues, que vê a 
globalização como “a maior ameaça à democracia mundial” e 
o cooperativismo como o melhor antídoto a essa ameaça. 
Com a queda do muro de Berlim, casaram-se a globalização e 
o velho liberalismo, gerando duas filhas gêmeas: a 
concentração empresarial e a exclusão social. Para reduzir 
custos fundiram-se de bancos a cervejas, numa desenfreada 
concentração de capital e tecnologias, e crescente exclusão 
do social. A globalização elimina empregos, mas também 
congela a esperança de evoluir, ter salários maiores, mudar 
de emprego.  Só em São Paulo, temos um milhão e meio de 
desempregados, contingente maior que o exército.  Sob um 
liderança equivocada, a massa de desempregados e 
excluídos é a maior ameaça à democracia de toda a história.  
O cooperativismo é, seguramente, o melhor instrumento para 
inclusão social. Temos que também concentrar as 
cooperativas para que, juntas, tenham acesso aos mercados 
local e global. ( Roberto Rodrigues, Revista Brasileira de 
Administração - n.º 28, março/2000 – pág.57) 

 

O cooperativismo é o instrumento mais perfeito de organização da 

sociedade, por ser, simultaneamente, um sistema de organização social e 

econômico, cujo objetivo não é o conjunto das pessoas, mas o indivíduo através 

do conjunto das pessoas. 
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3.2.4. Cooperativa 

 
Mas o que de fato é uma cooperativa ? 

 

Robert Owen (1771 – 1858), considerado pai do 
cooperativismo inglês, foi o primeiro a utilizar o termo 
cooperação, ainda que num sentido diferente do que a 
expressão tem hoje. Para Owen, a competição deveria ser 
substituída pela cooperação, a fim de se formar um novo 
sistema de sociedade, no qual o lucro deixasse de existir e as 
mercadorias fossem vendidas pelo custo de produção, que 
seria seu preço justo. O pensamento de Owen influenciou o 
surgimento de algumas associações cooperativas, inclusive a 
de Rochdale. (Saratt & Moraes, 1997 – pág. 23) 

 

Cooperativa é uma associação autônoma de pessoas que se unem 

voluntariamente para satisfazer aspirações e necessidades econômicas, sociais e 

culturais comuns, por meio de uma empresa de propriedade coletiva e 

democraticamente gerida. 

 

A cooperativa, empresa com coração, se caracteriza por 
juntar na mesma organização dois aspectos fundamentais do 
desenvolvimento sustentável: a racionalidade econômica e a 
solidariedade social. É isso que estamos vendo nascer no 
mundo contemporâneo. (Fernando Henrique Cardoso20) 

 

As empresas cooperativas baseiam-se em valores de ajuda mútua, 

solidariedade, democracia e participação. Tradicionalmente, os associados 

acreditam nos valores éticos de honestidade, responsabilidade social e 

preocupação pelo seu semelhante. A cooperativa constitui-se na extensão de 

nossa atividade individual no coletivo. 

A cooperativa se diferencia dos demais tipos de sociedades por ser, ao 

mesmo tempo, uma associação de pessoas (projeto social) e uma empresa 

econômica (projeto econômico). Por isso é considerada uma das formas mais 

avançadas de organização social. 

 

A cooperativa é, ao mesmo tempo, uma empresa e uma 
sociedade de pessoas. Como empresa, é uma unidade de 
produção que procura compatibilizar, da melhor forma 

                                                             
20 Fernando Henrique Cardoso, em pronunciamento durante a realização do Rio Cooperativo 2000; 
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possível, os diversos fatores de produção, visando maximizar 
a geração de produtos e serviços, com vistas não ao lucro, 
mas ao melhor atendimento dos associados. Como sociedade 
de pessoas, é um grupo social secundário que se articula e se 
estrutura como empresa, para proporcionar, através do 
processo de cooperação, uma série de serviços que atendam 
a algumas ou várias da necessidades mais prementes dos 
membros deste grupo social21. (Sarrat & Moraes, citando 
Schneider; 1997 – pág. 24) 

 

Para conseguir bons resultados a cooperativa deverá encontrar equilíbrio 

entre o aspecto social e o aspecto econômico, buscando sempre o 

aperfeiçoamento de suas atividades e de sua filosofia. O projeto social deve 

estimular a ação solidária e a ajuda mútua reunindo pessoas que têm objetivos, 

interesses, problemas e necessidades comuns. Nessa associação, todos os 

associados tem os mesmos direitos e os mesmos deveres, definidos em seu 

estatuto.  Entretanto quando falamos no aspecto econômico, exige-se cada vez 

mais organização e qualidade, buscando a modernização constante para manter 

a competitividade, a produtividade e o alcance dos resultados esperados, com 

vistas a manutenção da organização no mercado. 

A Lei Cooperativista n.º  5.764  de  16.12.1971, assim define cooperativas: 

 

É uma sociedade de pessoas, com forma e natureza jurídica 
própria, de natureza civil, não sujeita a falência, constituída 
para prestar serviços aos associados. 

 

Entretanto, só quando existe a cooperação entre os associados, na busca 

de solução para problemas por eles identificados, é que surge e se justifica a 

cooperativa como empresa. 

A Constituição Brasileira, promulgada em 05.10.1988, diz em seu Artigo 5º 

– item XVIII: 

... A criação de associações e, na forma da Lei, a de 

cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a 

interferência estatal em seu funcionamento... (CF/88) 

 

                                                             
21 José Odelso Schneider, pesquisador do Centro de Documentação e Pesquisa (CEDOPE) da 
Universidade do Vale dos Sinos/RS – UNISINOS. 
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A empresa cooperativista passa hoje em dia por uma série de reflexões e 

crises, devido à própria evolução das relações comerciais, como uma crise de 

credibilidade, uma reflexão gerencial – em virtude da necessidade de se manter  a 

rentabilidade  na economia capitalista – e uma crise ideológica, por causa da 

tendência de prevalecerem os valores capitalistas sobre os valores da 

cooperação. 

Então, se a cooperativa é dos associados, cabe a eles traçar as políticas 

desta empresa, definir as diretrizes, tomar as decisões e manter permanente 

controle da mesma, para que ela seja efetivamente uma empresa autogestionada. 

A autogestão é tarefa complexa, porém necessária. Cabe aos dirigentes e 

aos conselhos fiscais das cooperativas se empenharem para buscar, no desejo 

do quadro social, a energia necessária para o aperfeiçoamento da sociedade. 

 

 

3.2.5. Ato Cooperativo 

 

Os atos cooperativos são aqueles realizados para a consecução dos 

objetivos sociais e quando praticados entre as cooperativas e seus associados, 

entre esses e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associadas. O ato 

cooperativo não implica em operação de mercado, nem contrato de compra e 

venda de produto ou mercadoria.  

Esta definição é importante quando visualizada a relação entre o 

cooperante e a cooperativa em relação, também, aos impostos e encargos, pois 

dela surgem diferenciais que, em determinadas circunstâncias, podem ser 

representativos. 

 

A cooperativa não compra a produção do sócio. A cooperativa 
recebe a produção e faz um adiantamento em dinheiro ao 
cooperante. Após beneficiar o produto agregando-lhe valor, 
procura sua colocação no mercado. O resultado final de todas 
as vendas, deduzidos os custos são as sobras, as quais 
retornam aos sócios da cooperativa, proporcionalmente à 
produção de cada um22.(OCERGS, 2001 – pág.14) 

 

                                                             
22 Cooperativismo: Orientações Básicas, 2001 – pág.14 
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As sobras no sistema cooperativista representam o adicional que o 

cooperante recebe por ser dono do seu próprio negócio. O importante é que elas, 

as sobras, são proporcionais ao volume de trabalho de cada um e não ao capital 

que cada um tem depositado na cooperativa. 

A cooperativa é, portanto, uma empresa com dimensão social e 

econômica, onde o associado é, ao mesmo tempo, dono e usuário, pois nela é 

praticado o ato de cooperar e dela, também, se recebe as vantagens advindas da 

cooperação de todos. Um cooperado de Vacaria23, argumenta que a cooperativa 

representa vantagens, exemplificando com a possibilidade de processar a 

produção de grãos, armazená-los e escolher a melhor hora para comercializar. 

 

Se fosse necessário investir em imobilizado, adquirindo uma 
estrutura de classificação e os silos de armazenagem, nossa 
empresa agropecuária não poderia mais investir em fertilidade 
e produtividade. Outro fator são as compras e vendas 
realizadas em conjunto, o que proporcionam melhores preços. 
Enfim se não fossemos associados à cooperativa, teríamos 
que desenvolver outra empresa dentro da que já existe, o que 
representaria um volume de recursos que estamos 
direcionando na produção. (Margarida A. Roncato) 

 

Nessa ótica a cooperativa permite de modo eficiente, o processamento da 

safra produzida com um nível de investimento baixo, pois o associado faz uso de 

instalações comuns, que, muitas vezes, o produtor, não teria condições para 

estruturar ou participar de forma isolada. 

 

 

3.3. Bases para o Cooperativismo 

 

3.3.1. Princípios e Características das Sociedades Cooperativistas 

 
Os princípios básicos e fundamentos de Rochdale são os mesmos que 

ainda hoje direcionam e norteiam o cooperativismo praticado universalmente. 

Naquela época, os pioneiros de Rochdale estabeleceram os “Princípios do 

Cooperativismo”, ou seja, as linhas, que de certa forma, são orientadoras da 

prática cooperativista no mundo inteiro. 

                                                             
23 Engª Margarida Alides Roncato, associada da Cooperval – Coop. Tritícola Mista Vacariense Ltda 
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Os objetivos registrados nos estatutos de Rochdale eram visionários, 
ainda que modestos: abrir um armazém comum; comprar ou 
construir casas para os que quisessem se auxiliar mutuamente; 
fabricar artigos com o objetivo de proporcionar trabalho aos 
membros desempregados ou com salários insuficientes; organizar a 
produção, a distribuição e a educação no seu próprio meio e com 
seus próprios recursos; auxiliar outras cooperativas e até propagar a 
abstinência24. (Carvalho, 2000 – pág. 53) 

 

Podemos refletir sobre o texto registrado por Carvalho, e compreender a 

abrangência, não só econômica da associação de pessoas, mas o caráter social e 

de compromisso mútuo estabelecido por este tipo de sociedade. Através do 

auxílio mútuo encontrado na cooperativa podemos satisfazer necessidades 

básicas das mais diversas grandezas, viabilizando, muitas vezes, da alimentação 

até a moradia própria de cada membro associado. 

Estes princípios após sucessivos congressos da ACI (Aliança Cooperativa 

Internacional), foram discutidos, reformulados e aperfeiçoados, e atualmente são 

os seguintes25: 

 

• Adesão Voluntária e Livre: As cooperativas são organizações 

voluntárias, abertas a todas as pessoas aptas a utilizar os seus serviços 

e assumir as responsabilidades como membros, sem discriminação de 

sexo, raça, classe social, opção política ou religiosa; 

• Gestão Democrática pelos Membros: As cooperativas são 

organizações democráticas, controladas pelos seus membros, que 

participam ativamente na formulação de suas políticas e na tomada de 

decisões. Os associados, reunidos em assembléia, discutem e votam 

os objetivos e metas do trabalho conjunto, bem como elegem os 

representantes que irão administrar e fiscalizar a sociedade. Cada 

associado representa um voto, não importando que alguns detenham 

mais cotas do que outros. 

• Participação Econômica dos Membros: Os associados contribuem 

eqüitativamente para formação do capital das suas cooperativas e 

controlam-no democraticamente. Se a cooperativa é bem administrada 

                                                             
24 Carvalho, 2000 – pág.53. 
25 SEBRAE/RS, 1998 – pág. 25 / Citando como Fonte: ACI – Congresso de 23.09.1995. 
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e obtém uma receita maior do que as despesas, esses rendimentos 

(sobras) serão divididos entre os associados, proporcionalmente às 

operações por eles efetuadas, salvo deliberação ao contrário, da 

Assembléia Geral dos Associados.  Parte ou toda a “sobra” poderá ser 

destinada para investimentos na própria cooperativa ou para 

aplicações, sempre de acordo com a decisão tomada na Assembléia 

Geral. 

• Autonomia e Independência: As cooperativas são organizações 

autônomas, de ajuda mútua, controladas pelos seus membros. Se estas 

firmarem acordos com outras organizações, incluindo instituições 

públicas, ou recorrerem ao capital externo, devem fazê-lo em condições 

que assegurem o controle democrático pelos membros e mantenham a 

autonomia das cooperativas. 

• Educação, Formação e Informação: As cooperativas promovem a 

educação e a formação de seus membros, dos representantes eleitos e 

dos trabalhadores de forma que estes possam contribuir eficazmente, 

para o desenvolvimento de suas cooperativas; informam o público em 

geral, sobre a natureza e as vantagens da cooperação organizada, 

estimulando o ensino do cooperativismo.  É objetivo permanente da 

cooperativa destinar ações e recursos para formar seus associados, 

capacitando-os para a prática cooperativista e para o uso de 

equipamentos e técnicas do processo administrativo e gerencial. 

• Intercooperação: Para o fortalecimento do cooperativismo é importante 

que haja intercâmbio de informações, produtos e serviços, viabilizando 

o setor como atividade sócio-econômica. As cooperativas servem de 

forma mais eficaz os seus membros e dão mais força ao movimento 

cooperativo, trabalhando em conjunto, através das estruturas locais, 

regionais, nacionais e internacionais. 

• Interesse pela Comunidade: As cooperativas trabalham para o bem 

estar e o desenvolvimento sustentado das suas comunidades, através 

de políticas aprovadas pelos membros e execução de programas sócio-

culturais, realizados em parceria com o governo e outras entidades 

civis. 
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O aspecto ideológico assume grande importância no processo de 

construção da cooperativa, se constituindo, talvez, na principal característica 

deste tipo de sociedade. A ideologia constitui um poderoso fator dinâmico, porque 

esclarece as situações, dá sentido à ação e introduz segurança. A ideologia é um 

convite ao “nós”, induzindo a formação de um grupo ou movimento no qual as 

pessoas se identificam e propõe uma ação comum. 

Segundo Dias & Silveira26, “a ideologia não somente expressa juízos de 

fatos, mas também juízos de valor, aponta objetivos, indica os meios a alcançá-

los, mostra o processo a seguir, desenha um futuro possível e suscita novas 

esperanças. A doutrina cooperativa não é uma imposição, mas um apelo à 

mudança na maneira de pensar e o comportamento da atividade econômica e 

social, que nos leva a uma sociedade e a um sistema econômico alternativo, mais 

solidário, justo e autônomo, democrático e participativo.” 

 

O grande caminha para a auto-suficiência e o pequeno 
precisa se organizar, pois o processo comercial que cada vez 
mais envolve o pequeno tende a deixá-lo ao sabor das 
decisões tomadas pelos grandes agentes econômicos 
interessados. 
E a cooperativa, talvez seja, a melhor forma para fazer frente 
a este processo. Para isso é importante que as pessoas que 
fazem parte de uma cooperativa, sejam parceiros da 
cooperativa, pis esta não sobrevive sem a participação do 
associado. Onde quando não está bom ele corre para a 
cooperativa e ao contrário quando o mercado lhe é favorável, 
o associado por alguns centavos ele acaba não participando 
do processo. 
Então eu entendo que a solução para o pequeno é a 
cooperativa. Uma cooperativa séria, transparente, mas que 
principalmente tenha participação do associado. É neste 
momento que se forma o sucesso da cooperativa, através da 
participação do associado e da confiança deste, em quem 
está na direção da cooperativa. (Ângelo Pegoraro27) 

 

Portanto, esta forma de organização não obedece aos parâmetros 

convencionais, encontrados na maioria das empresas que nos cercam, mas trata-

se de uma nova forma de visualizar e enfrentar os obstáculos que são comuns há 

                                                             
26 Jacira Dias e Giane Silveira, Educadoras da Fundação Solidariedade, Porto Alegre-RS (Jornal 
Mundo Jovem – 2001, pág.11) 
27 Sr. Ângelo Pegoraro, Prefeito Municipal de Vacaria e Presidente da Cooperativa Tritícola Mista 
Vacariense – COOPERVAL – entrevista realizada em 02.10.2001; 
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vários indivíduos, que em cooperação se associam e os enfrentam, por vezes 

encontrando soluções. 

Para Dias & Silveira (2001), esta forma de empresa possui algumas 

características fundamentais, das quais podemos citar, com o objetivo de melhor 

distinguí-las. 

A variabilidade do capital social, representado por cotas-partes, que 

obedecem a uma limitação do número de cotas-partes do capital para cada 

associado (menos de 1/3 do capital total), facultado, porém, o estabelecimento de 

critérios de proporcionalidade ao movimento financeiro de cada associado, se for 

considerado melhor para o cumprimento dos objetivos sociais; Estas cotas-partes 

do capital possuem inacessibilidade a terceiros, estranhos à sociedade 

cooperativa; 

Outra característica, muito referenciada é a singularidade do voto (cada 

associado, um voto), onde cada associado tem direito à voz e a voto, 

independente do número de cotas partes que possuir. Podendo as cooperativas 

centrais, federações ou confederações de cooperativas, a exceção das que 

exercem atividades de crédito, operar pelo critério da proporcionalidade; 

Diferentemente das empresas tradicionais, o “Quorum” para funcionamento 

e deliberação da Assembléia Geral, baseado no número de associados presentes 

e não no capital; 

A autogestão, com participação direta dos associados em todas as etapas 

do processo de administração e tomada de decisão. Cada um deve assumir 

responsabilidade solidária com o grupo, desde a escolha do local, elaboração 

participativa dos projetos, administração dos recursos, etc. Portanto os direitos e 

deveres de todos os associados são os mesmos (nas decisões, nos 

compromissos e nos serviços prestados pela cooperativa) e a neutralidade 

política e indiscriminação religiosa, racial e social. Portanto marca então a 

ausência de qualquer forma de discriminação 

O retorno das sobras líquidas do exercício – no caso os “lucros”, pertencem 

aos cooperados e podem ser aplicados para o desenvolvimento da cooperativa 

através de serviços comuns ou distribuídos aos associados. Esta distribuição 

pode ser efetuada conforme a participação econômica do associado, ou 

proporcionalmente às operações realizadas pelo associado com a cooperativa, 

salvo deliberação em contrário da Assembléia Geral. Desta forma se aumentam 
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os rendimentos dos associados, adicionando valor ao volume de produto 

trabalhado, entre o cooperado e cooperativa. 

A prestação de assistência técnica, educacional e social aos associados e, 

quando prevista nos estatutos, aos empregados da cooperativa, visando buscar 

melhorias sociais aos associados e comunidade, e é uma importante 

característica das cooperativas, pois possibilita acesso a diferentes serviços, que 

são oferecidos a toda cooperativa; 

A ocupação de espaços de mercado por cooperativas vem se mostrando 

outra forte característica que é a disciplina ou o afastamento da ação dos 

intermediários, defendendo desta forma o preço justo dos produtos nos mercados, 

o que vem em benefício tanto do produtor quanto do consumidor. 

 

 

 

3.3.2. Principais  Segmentos  do  Cooperativismo 

 

No Brasil, existem cerca de 5.650 cooperativas, no Rio Grande do Sul são 

765 com aproximadamente 640 mil cooperantes28, organizadas em função de 

diversas necessidades e com atuação em diferentes campos da atividade 

humana, com características próprias. 

Segundo a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), os atuais 

ramos da atividade cooperativistas29 desenvolvidos no país são: 

 

a) Agropecuário: Formado pelas cooperativas de produtores rurais, agropastoris 

ou de pesca, que procuram aperfeiçoar os processos de produção, bem como 

obter preços melhores para seus produtos, eliminando o atravessador e 

vendendo diretamente ao consumidor. O segmento agropecuário constitui-se 

no mais forte economicamente dentro do cooperativismo brasileiro. (Ex. 

Cooperativas Agropecuárias, de Leite, de Café, etc.). 

 

                                                             
28 Fonte: OCERGS / SESCOOP – Março de 2001 
29 Modificações realizadas na nomenclatura dos ramos do Sistema Cooperativo Brasileiro, em 
1993 – realizado pela OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras), e em conformidade com 
uma nova realidade nacional. – Cooperativismo: Orientações Básicas, 2000 – pág. 48. 



 78

b) Consumo: Formado pelas cooperativas de consumo, cujo principal objetivo é 

o abastecimento de seus associados. Permitem melhores condições na 

compra de alimentos, roupas, medicamentos e outros artigos. Neste ramo, as 

pessoas se juntam, visando a aquisição de produtos de boa qualidade e com 

preços reduzidos. As cooperativas de consumo se subdividem em fechadas e 

abertas, sendo que as fechadas são as que admitem como cooperados 

somente as pessoas ligadas a uma mesma empresa, sindicato ou profissão. 

Enquanto que as abertas, ou populares, são as que admitem qualquer pessoa 

que queira a elas se associar. 

 

c) Crédito: Formado pelas cooperativas de crédito, que podem ser urbanas 

(crédito mútuo) ou rurais. É um dos ramos mais dinâmicos do cooperativismo. 

Realizam empréstimos aos seus associados, a juros mais baixos que os 

praticados pelos bancos comerciais; sem discriminação e burocracia, no 

cooperativismo de crédito há um grande comprometimento com o 

desenvolvimento local, pois retém a poupança da comunidade onde está 

inserida, fazendo-a girar entre seus cooperados e produzindo efeitos 

multiplicadores. 

d) Educacional: Formado pelas cooperativas de ensino; educacionais e escola. 

Propõe a formação de escolas e centros de treinamento, tendo como 

associados pais, alunos e professores que se reúnem para conquistar 

melhores e mais acessíveis condições de ensino (qualidade e preço). 

 

e) Habitacional: Formado pelas cooperativas habitacionais. Estas cooperativas 

são estruturadas para viabilizar a compra ou a construção da casa própria, ou 

ainda para manter e administrar conjuntos habitacionais.30 

 

f) Produção: Formado pelas cooperativas nas quais os meios de produção 

explorados pelo quadro social pertencem à cooperativa. Organizam a 

produção dos bens de forma que os associados participem de todo o processo 

                                                             
30 As atuais “cooperativas habitacionais”, como estão atualmente constituídas, em grande partes 
são consórcios para a construção de casas e não cooperativas, já que têm como característica 
básica a sua liquidação, tão logo seja concluído o projeto habitacional. Sua existência em novos 
modelos, é de fundamental importância para o país, cuja carência habitacional é gritante. 
(Cooperativismo Orientações Básicas, 2000 – pág. 50). 
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administrativo, técnico e funcional da empresa. Atualmente, muitas 

cooperativas deste modelo estão surgindo, incorporando empresas falidas que 

possam ser administradas por seus antigos trabalhadores. No Brasil ainda 

existem poucas cooperativas deste segmento, porém, como em outros países, 

o cooperativismo de produção pode ocupar espaço significativo no mercado. 

 

g) Saúde: Formado pelas cooperativas de médicos, odontólogos, psicólogos e 

atividades afins. Prestam atendimento à população, a preços, geralmente, 

mais acessíveis que os oferecidos pela iniciativa privada, remunerando melhor 

os seus associados. Estas cooperativas podem ser constituídas, também, 

pelos usuários desses serviços. O exemplo mais pujante desse segmento é o 

cooperativismo dos médicos, organizado pelo sistema UNIMED, com 

cooperativas singulares nos municípios, federações nos Estados e uma 

confederação em âmbito nacional. 

 

h) Mineral: Composto por cooperativas cuja finalidade é de pesquisar, extrair, 

lavrar, industrializar e comercializar produtos minerais. É um ramo com 

potencial enorme, mas que necessitam de apoio especial para se organizar. 

As cooperativas de garimpeiros geralmente cuidam de diversos aspectos, 

como saúde, alimentação, educação, além das atividades específicas do 

ramo. 

 

i) Trabalho: As cooperativas deste segmento são constituídas por pessoas 

ligadas a uma determinada ocupação profissional, com a finalidade de 

melhorar a remuneração e as condições de trabalho de forma autônoma. É um 

segmento bastante abrangente, pois os integrantes de qualquer profissão 

podem organizar-se em cooperativas de trabalho, agrupando diversos tipos de 

profissionais que prestam serviços a terceiros. É hoje o segmento 

cooperativista que mais cresce no país, principalmente nas zonas urbanas 

motivados pela crise econômica que se reflete em um quadro cada vez maior 

de pessoas desempregadas e subempregadas.  (Ex. Cooperativas de 

Taxistas; de Caminhoneiros; de Consultores; etc.) 
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j) Infra-estrutura: A característica principal desse ramo do cooperativismo é  a 

prestação de serviços de infra-estrutura básica, atendendo direta e 

prioritariamente ao quadro social para que ele possa desenvolver melhor suas 

atividades profissionais. Nesse ramo estão incluídas as cooperativas de 

limpeza pública, de segurança, etc. quando a comunidade se organiza numa 

cooperativa para cuidar desses assuntos.31 

 

k) Especial: Este ramo é constituído por cooperativas não plenamente 

autogestionadas, formadas por pessoas que necessitam de um tutor ou 

curador para representá-las, conforme exigências legais para seu 

funcionamento. Neste segmento estão as cooperativas constituídas por 

silvícolas, deficientes físicos e mentais, e outros como presidiários, pessoas 

egressas de prisões, adolescentes em idade para o trabalho. 

 

l) Turismo e Lazer: Composto por cooperativas que atuam no setor do turismo 

e lazer, que visam organizar as comunidades para disponibilizarem o seu 

potencial turístico, hospedando os turistas e prestando-lhe toda a ordem de 

serviços, e simultaneamente organizar os turistas para que possam usufruir 

desse novo paradigma de turismo, mais barato, mais educativo e mais 

prazeroso. 

 

 

Segundo a Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB, existem no 

Brasil 5.652 cooperativas com 5.014.016 associados, que empregam 167.368 

pessoas, ou seja, essas sociedades beneficiam diretamente 5.181.384 pessoas e 

indiretamente algo próximo aos 20 milhões de pessoas.  

A tabela 3.1 descreve estes números, de acordo com o segmento, 

fornecendo o número de associados e o número de empregados. 

 

 

 

                                                             
31 As cooperativas de eletrificação rural, que são a maioria neste segmento, aos poucos estão 
deixando de ser meros repassadores de energia, para serem geradoras de energia. 
(Cooperativismo Orientações Básicas, 200 – pág.50). 
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Tabela 3.1. Cooperativas, cooperados e empregados (por segmento) 

Ramo Número de 
Cooperativas 

Número de 
Cooperados 

Número de 
Empregados 

Agropecuário 1.437 856.202 106.753 
Consumo 191 1.473.038 7.952 
Crédito 920 1.407.089 16.908 
Educacional 210 48.403 2.505 
Energia e 
Telecomunicações 

184 551.799 5.355 

Especial 4 25.484 14 
Habitacional 216 53.011 2.063 
Mineração 21 1.899 28 
Produção  107 6.011 38 
Saúde 698 297.521 19.340 
Serviço 1 20 0 
Trabalho 1.661 293.499 6.422 
Outros 2 40 0 
Totais 5.652 5.014.016 167.378 

Fonte: OCB – Núcleo de Dados / Dez/99 

 

A tabela 3.2, a seguir, expressa segundo a OCB, a quantidade de 

cooperativas existentes no Brasil, distribuída pelos diversos ramos do 

cooperativismo, registrando o crescimento que ocorreu ao longo da década de 90. 

 

Tabela 3.2. Evolução do Número de Cooperativas Registradas na OCB, por ramo 

(Período 1990 – 1999) 

Ramo 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Agropecuário 1.393 1.404 1.438 1.344 1.344 1.378 1.403 1.449 1.408 1.437 
Consumo 311 336 336 292 261 256 241 233 193 191 
Serviços 195 206 202 194 191 194 209 206 187 185 
Educacional 101 107 112 100 105 106 176 187 193 210 
Trabalho * 629 531 618 705 825 986 699 1.025 1.334 1.661 
Habitacional 179 182 177 187 176 174 190 231 202 216 
Crédito 741 763 665 788 809 834 859 882 890 920 
Saúde *       468 530 585 698 
Especial/ 
Mineral/ Prod. 

      71 108 110 134 

Totais 3.549 3.529 3.548 3.608 3.701 3.928 4.316 4.851 5.102 5.652 
( * ) Segundo a OCB, até 1995 as Cooperativas Médicas faziam parte do segmento 
(ramo) de trabalho, tendo sido transferidas daquele ramo para o de Saúde, a partir de 
1996; 

Fonte: OCB – Núcleo de Dados / Dez/99 
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Estes dados demonstram que, em número as cooperativas de trabalho já 

ultrapassaram as tradicionais cooperativas agropecuárias, sendo o segmento que 

vem apresentando o crescimento mais significativo, nos últimos anos. 

 

 

 

 

3.3.3. O Cooperativismo no Rio Grande do Sul – A Atuação da OCERGS 

 

No Rio Grande do Sul a entidade que representa as cooperativas do 

Estado é a Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul – 

OCERGS. 

É uma entidade de representação política do Sistema Cooperativista Sul-

rio-grandense; sucedânea da Associação das Cooperativas Sul-rio-grandense – 

ASCOOPER, que a partir da Lei 5.764/71 (Lei das Cooperativas) passou a 

denominar-se OCERGS. 

A OCERGS além de representar politicamente as cooperativas do Estado, 

procede e mantém os registros das cooperativas legalmente constituídas, através 

de um Banco de Dados das Cooperativas do Estado; coordenando as ações 

realizadas entre elas, promovendo e difundindo a doutrina e o exercício 

cooperativista. 

A entidade é mantida por Contribuição Cooperativista prevista na Lei 

5.764/71, art. 108, através de suas entidades afiliadas.  

A tabela 3.3, a seguir, expressa o número de cooperativas registradas 

atualmente junto à entidade. Esta tabela revela a distribuição das cooperativas 

registradas pelos diferentes segmentos cooperativistas, fornecendo o volume de 

funcionários e associados registrados. 
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Tabela 3.3. Número de Cooperativas Ativas no RS (Registradas e Recenseadas) 

Ramo Cooperativas 
Registradas 

Funcionários Associados 
Ativos 

Agropecuário 162 19.498 160.040 
Produção 12 325 727 
Consumo 22 169 25.249 
Educacional 13 8 1.196 
Habitacional 25 19 7.904 
Infraestrutura 17 2.211 179.519 
Saúde 63 1.976 15.683 
Trabalho 247 519 32.585 
Especial ou Social 1 - 20 
Turismo e Lazer 4 24 426 
Crédito 89 1.582 215.229 
Centr/ Fed/ Confed. 20 737 505 

Totais 675 27.068 639.083 
Fonte: OCERGS 15.03.2001 (Cooperativismo Orientações Básicas) 

 

De acordo com os dados oferecidos pela OCERGS, das sociedades 

cooperativas gaúchas, 36,6% são cooperativas de trabalho com 5,1% dos 

associados ativos registrados; 24,0% são cooperativas do setor agropecuário com 

25,0% dos associados ativos e responsáveis por 72,0% dos empregos registrados 

no setor e 13,2% são cooperativas de crédito com 33,7% dos associados ativos 

registrados. 

Os dados da tabela 3.3, nos mostram que as cooperativas agropecuárias, 

tradicionais no setor estão sendo superadas pelas cooperativas de trabalho e de 

crédito cujo crescimento nos últimos anos se mostrou expressivo, representando 

em conjunto 49,8% do número de cooperativas registradas. Entretanto na 

geração de empregos diretos, no setor, as cooperativas agropecuárias, 

representam a maior expressão. 

 

 

3.4. Cooperativas Agropecuárias 

 

Como direcionamento a resposta da questão realizada no início desse 

capítulo – seriam cooperativas de pequenos produtores a forma de solucionar 

suas dificuldades? Abordaremos com maior ênfase os aspectos relacionados às 

cooperativas agropecuárias, sua forma de atuação, como constituí-la. 
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3.4.1. Cooperativas Agropecuárias como um Sistema Social 

 

Qualquer atividade agropecuária nada mais é do que uma atividade 

econômica onde o produtor planta, cria, produz e muitas vezes até industrializa, 

tendo como finalidade escoar seu produto e obter lucro com isso. Este é o 

objetivo final do produtor rural obter lucro com a sua produção. 

A organização do trabalho dentro das sociedades cooperativas é uma 

tarefa que é decidida coletivamente, sem se considerar quais os papéis dos 

agentes envolvidos no processo. Na cooperativa discute-se o processo de 

trabalho e depois quem irá realizá-lo, através da plena participação dos 

associados nas decisões e negócios, esta representa uma das condições 

essenciais ao desenvolvimento das cooperativas. 

 

A cooperativa é um sistema de organização inserido na 
sociedade, que com ela interage e estabelece relações de 
trocas sociais, políticas, legais, tecnológicas e econômicas, 
influindo e sofrendo influências. (SEBRAE/RS, 1998 – pág. 
31) 

 
O ser humano é eminentemente um ser social. Ele não vive 
isoladamente, mas em permanente interação com os seus 
semelhantes. Nas interações humanas, uma pessoa 
influencia a atitude que a outra irá tomar, e vice-versa. Devido 
as suas limitações individuais, os seres humanos são 
obrigados a cooperarem uns aos outros, formando 
organizações para alcançar certos objetivos  que a ação 
individual não conseguiria alcançar32. (Pedro Luis 
Buttenbender, 2001) 

 

Tendo isso em mente, todo o processo produtivo, administrativo e 

comercial precisa ser bem feito e bem planejado. Muitas vezes um produtor não 

consegue atingir suas metas, simplesmente por não ter feito um planejamento 

eficiente e o maior erro no planejamento é o de não ter meios eficientes para 

escoar a produção. 

Originalmente, e por vocação principal, as cooperativas agrícolas servem 

para conseguir escoar, da melhor maneira possível, a produção agropecuária. 

                                                             
32 Prof. Pedro Luis Buttenbender, Professor da Universidade Regional UNIJUÍ, Mestrando pela 
FGV/RJ e Especialista em Administração Estratégica e Cooperativismo 
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Os preços de compra praticados pelas cooperativas costumam ser 

razoáveis e justos, pois se isso não ocorre, os próprios cooperados vão querer 

saber as razões e corrigir possíveis injustiças.  

O volume total processado, como resultado da soma da produção 

individual de vários produtores rurais, é que possibilitam a cooperativa viabilizar 

grandes negócios, são negócios que individualmente os cooperados nunca teriam 

condições de efetuar. 

Outro aspecto relevante é que ao eliminar o intermediário entre o capital e 

o trabalho, as cooperativas atingem, entre outros os seguintes objetivos: 

a) Melhoria da renda de seus associados: as cooperativas distribuem o 

excedente gerado pelo trabalho coletivo aos associados, na proporção das 

atividades realizadas entre o associado e a cooperativa; 

b) Melhoria nas condições de trabalho prestado: na medida em que as 

cooperativas de transformam empregados em empresários, estes determinam, 

em comum e de forma democrática, as regras de atuação. Os direitos sociais 

passam ser estatutários, visando resguardar, sempre, a predominância do 

trabalho sobre o capital; 

c) Melhoria na promoção dos trabalhadores: ao adquirirem o “status” de 

empresários, os associados tornam-se autogestionários de suas próprias 

atividades. Esta função exige, por parte dos cooperados, um permanente 

programa de capacitação e de promoção, pois o sistema cooperativista 

respalda-se no respeito a liberdade, a democracia, a igualdade e a 

solidariedade. 

Muitas vezes os benefícios são indiretos, como acabar se relacionando 

com outros produtores e conseguir informações vitais para o empreendimento. É 

um lugar de referência, utilizado para contratação de mão-de-obra, fonte de 

informações e auxílio técnico, comercialização da produção e, ainda, fornecedor 

de insumos para produção, pois a maioria das cooperativas possui lojas para 

atender não só os cooperados, mas beneficiar e servir toda a comunidade local. 

Além da parte comercial, a maioria das cooperativas mantém uma equipe 

de técnicos, veterinários e agrônomos para dar suporte aos produtores, 

garantindo maiores e melhores produções, o que é interesse tanto do cooperado 

quanto da cooperativa. Essa acessoria técnica é muito valiosa, principalmente 

para quem está iniciando a sua produção.  Além deste tipo de acessoria as 
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cooperativas podem prestar serviços de beneficiamento e classificação – o que 

pode constituir a resposta ao questionamento proposto. 

 

 

3.4.2. Como Criar uma Cooperativa Agropecuária 

 

Segundo orientações da OCERGS, os procedimentos para constituição e 

legalização de cooperativas no Rio Grande do Sul, conforme a Lei nº 5.764 de 16 

de dezembro de 1971, são os seguintes: 

 

a) Fase Preparatória: Nesta fase se determina os objetivos da cooperativa, 

averiguando as condições dos interessados em relação aos objetivos da 

cooperativa. Nesta fase também se pode de maneira preliminar, verificar a 

viabilidade econômica, financeira, mercadológica e social da cooperativa. É 

fundamental escolher uma comissão para tratar das providências necessárias 

à constituição da cooperativa, ocorrendo a indicação do coordenador dos 

trabalhos. Esta comissão indicada, pode recorrer ao auxílio da OCERGS, no 

sentido de obter orientações e afim de elaborar a proposta de estatuto da 

cooperativa e convocar os interessados para a ‘Assembléia Geral de 

Constituição da Cooperativa’; 

 

Segundo o Presidente de uma cooperativa de grãos de 
Vacaria33, quando se pensa em criar uma cooperativa, 
devemos ter em mente um comprometimento muito forte, se 
não houver compromisso forte, é melhor que não se crie a 
cooperativa. Se for necessário convencer alguém a participar, 
é melhor que não comece porque com certeza não terá 
sucesso algum.  Isto gera uma grande questão, que deve ser 
esclarecida no momento da constituição da cooperativa, o 
cooperado deve ter consciência se esta é a solução para suas 
dificuldades,  para então se engajar e a partir deste momento 
manter compromisso com a sua cooperativa. 

 

b) Assembléia Geral de Constituição da Cooperativa: Consiste na leitura e 

discussão da proposta de estatuto social, onde são inseridas alterações e 

emendas de forma a contemplar os anseios dos envolvidos. Aprovado o 

                                                             
33 Sr. Ângelo Pegoraro, em entrevista 02.10.2001; 
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estatuto é realizada a eleição dos cargos da Diretoria, Conselho de 

Administração, do Conselho Fiscal e do Conselho de Ética, através de voto 

secreto de todos os presentes. O Presidente da Comissão anteriormente 

nomeado na fase preliminar, transfere ao Presidente eleito na Assembléia 

Geral de Constituição para que dirija os trabalhos. A Ata da Assembléia, que 

após lida e aprovada, deve ser assinada por todos os cooperantes fundadores 

da cooperativa; 

 

c) Registro na Junta Comercial do Rio Grande do Sul – JUCERGS: Após a 

Assembléia Geral de Constituição, torna-se necessário fazer o registro da 

Cooperativa na Junta Comercial do Estado. Para que seja obtido o registro a 

cooperativa deve apresentar à Junta Comercial, os documentos específicos 

conforme solicitado pelo Estado; 

 

d) Registro na Secretaria da Receita Federal do Rio Grande do Sul: Deverá ser 

encaminhado junto à Secretaria da Receita Federal, o devido registo; 

 

e) Registro na OCERGS: Toda cooperativa deve registrar-se na Organização 

Cooperativa de seu estado a fim de atender ao disposto no Art. 107, da Lei nº 

5.764/71, integrando-se ao Cooperativismo Estadual e participando do 

processo de autogestão do sistema. 

 

O roteiro acima exposto está sintetizado, visando apenas direcionar o 

modo como se constitui uma cooperativa. Destacamos que em contatos com 

representantes da OCERGS, estes de pronto se colocaram a disposição para 

auxiliar e esclarecer dúvidas. 

 

 

3.5. Cooperativas Agropecuárias em Vacaria – O Exemplo da COOPERVAL 

 

A Cooperativa Mista Vacariense Ltda – COOPERVAL, foi constituída em 15 

de novembro de 1958, por 30 agricultores. O cooperativismo Vacariense tem suas 

origens ligadas ao processo de ocupação e expansão da fronteira agrícola no final 

da década de 50. O ritmo de crescimento na década de 60 foi inexpressivo. 
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Contudo, somente na década de 70, houve nova fase de reestruturação da 

cooperativa, fortemente amarrado às políticas oficiais. Na década de 80 houve 

nova estagnação e a partir da década de 90 a cooperativa começou a mudar o 

perfil do município de Vacaria com uma participação importante no setor agrícola.  

Segundo um Engenheiro Agrônomo da COOPERVAL34, o processo lento 

de crescimento, além das crises nacionais esteve associado a falta de 

consciência cooperativista, “ bem poucos têm consciência de que são donos e, 

portanto, responsáveis pela cooperativa”. É preciso conscientizar de que a 

eficiência no mundo globalizado não depende apenas de um dirigente, mas de 

toda a sociedade. 

A COOPERVAL, tendo sua sede e administração, no município de Vacaria 

e possui uma área de atuação que abrange os municípios de Muitos Capões, 

Esmeralda, Bom Jesus, Monte Alegre dos Campos e Campestre da Serra. 

Prestando serviços de processamento, armazenagem e comercialização de 

grãos, sendo responsável pela armazenagem e comercialização de 70% do 

volume total de soja, milho, trigo produzido em sua região de abrangência. 

A expressão e magnitude alcançados pela COOPERVAL, ocasionou uma 

peculiaridade, como destaca seu Presidente: “hoje a COOPERVAL cumpre seu 

objetivo de prestar um bom atendimento ao cooperado, não se observa a atuação 

de compradores – comerciantes atravessadores e intermediários de grãos, 

presença constante nas cidades que como Vacaria possuem forte vocação 

agrícola, e o valor de remuneração que é pago ao associado é superior ao 

conseguido por produtores não cooperados de outras regiões do Estado”. 

Neste capítulo retratamos as principais características de uma cooperativa, 

sua forma de constituição e seus aspectos sociais e ideológicos, que tanto as 

diferem das empresas tradicionais. 

No capítulo seguinte, vamos estruturar uma cooperativa, procurando 

determinar com base nos capítulos anteriores, a validade da afirmativa positiva, 

em serem cooperativas as soluções aos problemas que os pequenos produtores 

enfrentam na produção e comercialização da maçã no município de Vacaria. 

Procuraremos desenvolver uma análise do ponto de vista de indicadores 

financeiros a um suposto projeto de cooperativa, com base nas suposições 

mínimas aqui retratadas até o presente momento. 



 89

Capítulo IV 

 

DESENVOLVIMENTO DE UM PROJETO DE COOPERATIVA PARA PRODUTORES 

DE MAÇÃS NO MUNICÍPIO DE VACARIA / RS 

 

 

 

Diante do exposto pelos capítulos anteriores onde: i) destacamos a 

importância que representa a cultura da maçã no contexto econômico e social da 

Região do Município de Vacaria – procurando determinar sua situação atual, em 

relação a percepção de seus principais agentes envolvidos, ou seja produtores de 

todos os portes, comerciantes, associações, sindicatos, etc.; e ii) ao retratar o 

espírito cooperativista e citar exemplos de cooperativas – procurando justificar a 

inserção das idéias cooperativistas como forma de promover uma melhoria nos 

níveis de renda dos pequenos e médios produtores da cultura da maçã, avaliando 

através destes exemplos o grau de sucesso ou insucesso obtido nesta forma de 

associação. 

Este capítulo tem o objetivo de comparar empresas cooperativas e 

empresas tradicionais, destacando semelhanças e diferenças; procuraremos 

desenhar a estrutura de uma cooperativa, aplicada a cultura da maçã, 

estabeleceremos um padrão mais próximo o possível do ideal de funcionamento, 

e a seguir aplicaremos formas de avaliação financeira para medir a viabilidade 

para um possível projeto. 

Neste sentido o capítulo será subdividido em oito etapas: 

a) na primeira etapa realizaremos um breve comparativo entre empresa 

cooperativa e empresa tradicional; 

b) na segunda etapa iremos determinar indicadores de avaliação que 

utilizaremos para acompanhar ou medir o desempenho de um projeto proposto; 

c) na terceira etapa desenharemos os parâmetros de funcionamento 

sugeridos para o projeto, levando em consideração os diversos fatores 

necessários ao desempenho da atividade; 

                                                                                                                                                                                         
34 Engenheiro Agrônomo Sr. Carlos Roberto Albino Pucci, do Dpto Técnico da COOPERVAL; 
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d) na quarta etapa aplicaremos os indicadores anteriormente estabelecidos 

para avaliação, ao modelo sugerido, levantando uma série de indicadores de 

desempenho esperados no projeto; 

e) na quinta etapa a construção do projeto pretende ir além e desenhar 

possíveis cenários para auxiliar no momento de tomar decisão quanto a futuras 

intenções de implantação do projeto, o que acreditamos deverá dar maior 

segurança ao associado/investidor, estabelecendo assim uma análise de 

sensibilidade ao modelo proposto; 

f) na sexta etapa, levantaremos exemplos de outras cooperativas de que já 

atuam no setor da fruticultura, observando principalmente, a forma como estão 

organizadas e os aspectos sociais que foram alterados quando de sua 

implantação; 

g) na sétima etapa, pretendemos destacar, diante deste contexto, as 

vantagens da proposta do cooperativismo, sob o ponto de vista de projeto, 

levando-se em consideração os aspectos financeiros; 

h) na oitava e última etapa, após analisar o projeto financeiramente, 

destacamos sob o prisma do associado – procurando responder aos 

questionamentos realizados no capítulo II, quando falamos sobre o pequeno 

produtor de maçãs – suas principais dificuldades e em que sentido a cooperativa 

poderia suprir suas carências. 

 

 

4.1. Comparativo: Empresa Tradicional   X   Cooperativa Agropecuária 

 

A distinção entre uma Cooperativa Agropecuária e uma Empresa 

Tradicional é facilmente percebida sob vários aspectos. Procuramos abordar 

aqueles mais marcantes e que se distinguem criando um “diferencial”. 

As sociedades cooperativas se apresentam simultaneamente como 

“associação de pessoas” na sua dimensão social e, como “empresa”, na sua 

dimensão econômica. É também, um traço característico do cooperativismo a 

dupla função do associado, uma vez que ele é dono e usuário ao mesmo tempo. 

Essas características marcantes fazem do cooperativismo uma proposta 

essencial para a construção de uma sociedade mais justa e solidária. 



 91

Em contrapartida, a sociedade mercantil apresenta-se de forma impessoal, 

comandada pelo capital e voltada, predominantemente, para o lucro que é 

apropriado pelo(s) dono(s) do capital. 

Podemos citar o quadro abaixo como um comparativo entre os dois tipos 

de sociedade, onde fica evidente a distinção entre ambas, e a valorização da 

força de trabalho no contexto de cada sociedade. 

 

Quadro 4.1 – Comparativo Sociedade Cooperativa X Sociedade Mercantil35 

 

Sociedade Cooperativa Sociedade Mercantil 

O principal é o homem O principal é o lucro 
É uma sociedade de pessoas que 
funciona democraticamente 

È uma sociedade de capital que funciona 
hierarquicamente 

Seu objetivo principal é a prestação de 
serviços aos associados 

Seu objetivo principal é o lucro 

O associado é sempre dono e usuário da 
sociedade 

Os sócios vendem seus produtos e 
serviços a uma massa de consumidores 

Cada usuário tem direito a um voto nas 
Assembléias Gerais 

Cada ação ou cota corresponde a um 
voto nas Assembléias 

O controle é democrático O controle é financeiro 
As cotas não podem ser transferidas a 
terceiros 

As ações ou cotas podem ser 
transferidas a terceiros 

Afasta ou disciplina as ações dos 
intermediários 

São, muitas vezes, os próprios 
intermediários 

Os resultados retornam aos associados 
de forma proporcional às operações 
efetuadas com a cooperativa 

Dividendos retornam aos sócios na 
proporção do número de ações de cada 
um 

Aberta à participação de novos 
associados 

Pode limitar a quantidade de acionistas 

Defende preços justos Defende o maior preço possível 
Promove a integração entre as 
cooperativas 

Promove a concorrência entre as 
sociedades 

O compromisso é educativo, econômico 
e social  

O compromisso é puramente econômico 

Nas Assembléias Gerais, o “quorum” é 
baseado no número de associados 
presentes 

Nas Assembléias Gerais, o “quorum” é 
baseado no capital presente 

Valoriza o trabalhador e suas condições 
de trabalho e vida 

Contrata o trabalhador como força de 
trabalho 

Fonte: SEBRAE/RS, 1998. 

 

                                                             
35 Extraída de material divulgado pelo SEBRAE/RS, 1998 – pág.33; este quadro comparativo 
também foi citado pela OCERGS – Cooperativismo Orientações Básicas, 2001 – pág.  61. 
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Desta forma a cooperativa é uma entidade que não visa lucro, uma vez que 

o resultado do trabalho é dividido entre os cooperados. A propriedade de uma 

cooperativa é ilustrada pelo fato de que cada associado ter direito a um voto na 

eleição de seus dirigentes. É possível o estabelecimento de proporcionalidade de 

acordo com resultados econômicos, ocorrendo, contudo limitação quanto ao 

número de cotas para cada associado; e número mínimo de associados para 

formação de uma cooperativa é de 20 (vinte) pessoas. 

De acordo com o que está demonstrado na Tabela 4.1, a Cooperativa pode 

obter vantagem tributária em relação a Empresa Rural tradicional, quando são 

desenvolvidas relações sob o enfoque do “Ato Cooperativo36”, reduzindo 

consideravelmente a carga tributária. Se analisadas as relações fora deste 

relacionamento – ou seja, cooperativa e não associados, o que descaracteriza o 

“Ato Cooperativo”, a cooperativa se torna mais onerosa sobre o aspecto tributário. 
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Tabela 4.1 – Análise Comparativa de Impostos / Encargos37 
 

Incidência de Impostos / Encargos 
Cooperativa Agropecuária39 

 
DESCRIÇÃO DO IMPOSTO/ENCARGO 
SOBRE  VENDAS E  MÃO-DE-OBRA 

Empresa Rural 
Tradicional38 Ato 

Cooperado (h) 
Ato Não 

Cooperado 
SUB-TOTAL DOS IMPOSTOS 
• COFINS &  PIS 
• ICMS (a)  
• IR ( sobre Lucro Presumido) (k) 
• ISS ( Municipal ) (b) 
• Contribuição Social (Lucro Presumido) (l) 
• Contribuição Previdenciária sobre 

Produção Rural (INSS Rural) (c) 

18,28 % 
3,65 % 
7,00 % 
1,35 % 
3,00 % 
1,08 % 

 
2,20 % 

9,20 % 
0,00 % (j) 

7,00 % 
0,00 % (m) 
0,00 % (i) 
0,00 % (j) 

 
2,20 % 

18,28 % 
3,65 % 
7,00 % 
1,35 % 
3,00 % 
1,08 % 

 
2,20 % 

SUB-TOTAL DAS TAXAS 
• Taxa de Administração (d) 
• Taxas OCERGS/SESCOOP (g)  

0,00 % 
0,0 % 
0,0 % 

2,50 % 
2,50 % 

R$ 1.070,00 

2,50 % 
2,50 % 

R$ 1.070,00 
SUB-TOTAL DOS ENCARGOS S/ MÃO-OBRA (E) 
• FGTS 
• Férias 
• Adicional 1/3 s/Férias 
• 13º Salário 
• Previdência Social – INSS (f) 

33,14 % 
8,00 % 
8,33 % 
2,78 % 
8,33 % 
5,70 % 

33,14 % 
8,00 % 
8,33 % 
2,78 % 
8,33 % 
5,70 % 

33,14 % 
8,00 % 
8,33 % 
2,78 % 
8,33 % 
5,70 % 

Total  Geral 51,42 % 44,84 % 53,92 % 
(a) Esta alícota varia de acordo com a região de destino da fruta – no exemplo analisado está sendo 

considerada uma venda dentro do Estado do RS – Situação específica para a Comercialização da Maçã. 
(b) Por se tratar de um imposto municipal, sua alícota varia de acordo com a política fiscal de cada 

município, no caso é retratada a situação de Vacaria/RS; 
(c) Alícota para Pessoa Jurídica; 
(d) Pode variar de uma cooperativa para outra ou mesmo não existir. No caso a COOPERVAL, adotou a 

taxa de 1,5% como Taxa de Administração e 1,0 % de taxa para Capitalização definido em Assembléia 
Geral; 

(e) Destacamos o fato de que, os empregados de uma cooperativa, estão sujeitos as mesmas regras 
trabalhistas impostas as demais empresas; 

(f) Alícota Reduzida em função do recolhimento de INSS sobre Produção Rural; 
(g) Existe a cobrança de uma taxa fixa escalonada em níveis de incidência, de acordo com o porte da 

Cooperativa, no Caso da COOPERVAL, que foi o objeto de consulta, o valor desta taxa é de R$ 1.070,00/ 
mês, representando Nível 03, em uma escala de níveis de 0 (zero) até 5 (cinco); 

(h) Conforme definido pelo Capítulo III – Item 3.2.5; 
(i) Em Vacaria/RS, não incidente, por existir fomento às atividades primárias desenvolvidas por 

cooperativas; 
(j) Quando caracterizado o Ato Cooperativo, nestes casos a Margem Bruta sobre Comercialização de 

produtos agrícolas (grãos), ficam suspensos os tributos destacados de acordo com Medida Provisória nº 
2.158-34 de 28.07.2001 / Lei nº 9.718/98; 

(k) Base Cálculo de 8%, com incidência da Alícota de 15%; 
(l) Base Cálculo de12%, com incidência da Alícota de 9%; 
(m)Preservada a isenção do Imposto de Renda, conforme o Artigo 182 do RIR/99, para o Ato Cooperativo; 

Fonte: Dados tabulados pelo autor 
 

                                                                                                                                                                                         
36 Ato Cooperativo, conforme já destacado no Capítulo III, item 3.2.5; 
37 Formação da referida tabela, com base em entrevistas e pesquisas a legislação. Foram 
entrevistados os contadores de ambos os segmentos. Para estabelecer estes percentuais, se 
propôs a situação comum de venda de frutas dentro do Estado do Rio Grande do Sul e 
obedecendo a legislação vigente em junho/2001. 
38 Dados levantados junto a Sra Maria Teresa Martiningui Pacheco, Supervisora Administrativa e 
Financeira da empresa RASIP – Agro Pastoril S/A. 
39 Dados levantados junto ao Bacharel Sr. Adelino Zacchi, contador da empresa COOPERVAL – 
Cooperativa Tritícola Mista Vacariense Ltda. 
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Portanto o diferencial é a relação dos sócios com a cooperativa, 

constituindo neste momento um diferencial positivo a favor desta.  

Segundo o Contador de uma cooperativa de Vacaria, é necessário que 

sejam destacadas na contabilidade, de uma cooperativa, todas as operações 

realizadas, justamente porque o tratamento tributário, varia muito de acordo com 

a relação entre o associado e a cooperativa, ou desta com terceiros, o que origina 

uma variação muito grande no volume de encargos para uma mesma operação, 

quando envolvendo agentes diferentes. No caso pesquisado, a COOPERVAL, 

esta não realiza nenhuma operação que não envolva os associados. 

Em nossas considerações futuras, sobre o projeto de estruturação de uma 

cooperativa para produtores de maçãs, utilizaremos sempre a carga tributária, 

referente às relações desenvolvidas exclusivamente entre os associados e a 

cooperativa, e desta com terceiros, visando industrializar e comercializar, a 

produção de seus associados. 

 

 

4.2. INDICADORES DE AVALIAÇÃO FINANCEIRA A SEREM UTILIZADOS. 

 

Torna-se necessário destacarmos os indicadores de desempenho que 

utilizaremos para determinar a viabilidade do projeto.  

Num contexto geral, a produção agrícola desenvolve-se em um processo 

sucessivo de tomadas de decisão pelo produtor que necessita escolher quando e 

como realizar os procedimentos recomendados por técnicos, podendo ainda  ter a 

opção de executar ou não determinadas atividades. Mas a proposta que se 

levanta é de entrar por outros caminhos, não mais de domínio exclusivo do 

produtor, mas de ingressar e constituir uma coletividade, representada pela 

cooperativa. Devemos portanto aplicar técnicas, visando avaliar se o retorno será  

adequado ao investimento realizado e dentro do que o investidor espera. 

Segundo Casarotto & Kopittke (1998: p.104), ao fazer um novo 

investimento, uma empresa deve fazer uma análise de viabilidade do mesmo. 

Num primeiro momento são considerados os aspectos econômicos do 

investimento, podemos nos perguntar se o investimento é rentável, e aplicando-se 

corretamente os critérios econômicos para análise de investimento temos 

condições de efetuar este levantamento. Entretanto, Casarotto & Kopittke, 
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chamam a atenção para o fato de que não adianta conhecer a rentabilidade dos 

investimentos se não houver a disponibilidade de recursos – ou a viabilidade de 

obtenção destes recursos – para a implementação deste investimento, em nosso 

caso projeto de cooperativa se pressupõe a existência destes recursos, tanto nos 

órgãos governamentais, através de linhas de crédito, quanto das parcelas 

referentes aos valores individuais a serem investidos por cada associado. 

Outro fator de destaque abordado pelos autores citados faz referência ao 

fato de que ao elaborar a análise econômica financeira, somente são 

considerados os fatores conversíveis em dinheiro. 

 

Um investimento pode ter repercussões que não sejam 
ponderáveis, tais como manter certo nível de emprego ou 
conseguir boa vontade de um cliente ou fornecedor. Esses 
critérios imponderáveis são, em geral, analisados pela alta 
administração da empresa. (Casarotto & Kopittke,1998, p.104) 

 

Portanto a decisão de implantação de um projeto deve, considerar os 

seguintes critérios: 

• Critérios econômicos; que representam a rentabilidade do investimento e sua 

capacidade de pagamentos, que efetivamente serão visualizados pela análise 

proposta no trabalho; 

• Critérios financeiros; que representam a disponibilidade de recursos, que 

efetivamente dependem da capacidade individual de cada associado ao 

sistema cooperativista proposto, cabendo a ele efetuar o dimensionamento de 

sua capacidade de associar-se ou não ao modelo estudado; 

• Critérios imponderáveis; que representam os fatores não conversíveis em 

dinheiro, e que dependem da combinação dos pensamentos dos diversos 

associados ao modelo estudado. Alguns destes critérios estão comentados ao 

final do capítulo. 

Desta maneira, a análise econômico-financeira pode não ser suficiente 

para a tomada de decisão. Para a análise global do investimento, pode ser 

necessário considerar fatores não qualificáveis, mas inerentes a cada investidor – 

representativo de seus próprios objetivos pessoais – em comparação aos 

objetivos e políticas gerais da empresa. 
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No caso de uma cooperativa, os objetivos são comuns aos associados, que 

determinam – de acordo com o que definimos no Capítulo III, item 3.3.1– 

democraticamente, o curso de ação da cooperativa, conforme o que é 

determinado nas Assembléias Gerais. 

Segundo Clemente (1998, p.21), o processo de elaboração, análise e 

avaliação de projetos envolve um complexo elenco de fatores socioculturais, 

econômicos e políticos que influenciam os decisores na escolha dos objetivos e 

dos métodos. 

Esta idéia reforça o fator intrínseco de cada participante do projeto em 

estudo como um elemento que deve ser considerado para execução do projeto. 

Nos cabe assim realizar a descrição dos fatores pertinentes aos aspectos 

ditos ponderáveis (critérios econômicos e financeiros), pois a avaliação e a 

seleção de projetos de investimento, tanto no setor industrial urbano quanto no 

agropecuário rural, variam desde a simples sensibilidade do responsável pela 

tomada de decisão até a utilização de modelos matemáticos sofisticados.  

Do ponto de vista da rentabilidade, métodos quantitativos auxiliam na 

tomada de decisão do investimento mais adequado a ser realizado dentre as 

alternativas disponíveis.  Deve-se considerar que as alternativas competem entre 

si pela obtenção do capital a ser investido, levando em consideração inclusive a 

possibilidade de deixar o valor a ser investido repousando sob forma de 

investimento no mercado financeiro.  

Segundo Hoji (1999, p.165), a necessidade de analisar a viabilidade 

econômica de um investimento gera um problema de engenharia econômica. A 

engenharia econômica utiliza métodos de análise específicos que possibilitam a 

escolha da melhor alternativa de investimento, e com a conseqüente otimização 

dos recursos; ... as decisões de investimentos devem ser tomadas com base em 

informações cuidadosamente analisadas, pois comprometem os recursos de uma 

empresa por longo tempo e seu retorno efetivo pode ser somente estimado no 

presente, o que gera incertezas. 

Em nossa proposta de análise econômico-financeira, levaremos em 

consideração a análise do fluxo de recursos gerados a partir do projeto proposto, 

este fluxo vai criar e desenvolver uma série de indicadores, que serão 

posteriormente analisados pelos tomadores de decisão quanto à viabilidade ou 

não do investimento.  Na seqüência utilizamos a construção de possíveis cenários 
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com vistas ao melhor dimensionamento do projeto em função das expectativas 

individuais de cada membro da cooperativa. 

Acreditamos ser fundamental definir quais os indicadores a serem 

utilizados e determinar o que significam no contexto da análise. O reconhecimento 

destes indicadores deverá orientar a seleção das melhores alternativas, através 

de possíveis comparações entre projetos ou entre opções de investimento. 

Entretanto nem sempre as técnicas de avaliação levam aos mesmos resultados, 

podendo haver em alguns momentos, resultados distintos conforme o método 

utilizado. De maneira geral estes indicadores são utilizados como parâmetros e 

sua validade é atestada como metodologia a ser utilizada na definição de 

projetos.  Os indicadores propostos podem ser constituídos basicamente por 

métodos de programação matemática (programação linear) e análise de 

investimentos. 

Na aplicação da programação matemática, obtém-se a combinação ótima 

para o emprego dos recursos escassos em sistemas de produção de determinada 

propriedade padrão representativa. Neste caso, trabalha-se com mais de uma 

atividade agropecuária, buscando maximizar ou minimizar uma função objetivo – 

maximizar a renda ou minimizar os custos envolvidos, por exemplo. 

 

A regressão e a correlação são duas técnicas relacionadas que 
envolvem uma forma de estimação, ... , a análise de correlação dá 
um número que resume o grau de relacionamento entre duas 
variáveis; a análise de regressão tem como resultado uma 
equação matemática que descreve o relacionamento. A equação 
pode ser usada para estimar, ou predizer, valores futuros de uma 
variável quando se conhecem ou se supõem conhecidos valores 
da outra variável. (Stevenson, 1981, p.341) 

 

Na análise de investimentos comparam-se diferentes alternativas para a 

implantação de projetos de investimentos, sob a aplicação de indicadores ao fluxo 

de recursos gerados ao modelo de investimento proposto. 

 

... para dar suporte às decisões de investimentos, as análises de 
viabilidade econômica devem ser feitas com métodos e critérios 
que demonstrem com bastante clareza os retornos sobre 
investimentos. Neste contexto, as simulações são muito 
importantes para analisar a viabilidade econômica dos projetos. 
(Hoji, 1999, p.166) 
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No trabalho apresentado, temos um único modelo de investimento, não 

sendo considerada a aplicação ou distribuição de recursos a outras culturas. A 

análise de investimento será realizada comparando-se então o fluxo gerado, às 

perspectivas de investimento individuais, de cada associado e comparando-se ao 

final os valores de remuneração da produção nos níveis atuais e relação aos 

valores projetados para a aceitação do projeto, representando desta forma o 

comparativo a ser realizado visando viabilizar ou justificar o investimento. Com 

este intuito construiremos os indicadores segundo a avaliação de análise de 

investimentos.  Cabe, entretanto, ressaltar que os métodos a seguir apresentados 

podem ser utilizados isoladamente ou em conjunto de acordo com as 

características e exigências de cada projeto especificamente. 

 

 

4.2.1.  Valor Presente Líquido ( VPL ); 

 

Segundo Sandroni (1996, p.542), o valor presente líquido significa, o valor 

presente de futuros rendimentos em dinheiro, descontados a uma taxa de juros 

adequada, menos o valor presente do custo do investimento. 

Segundo Hoji (1999, p.166)  método do valor presente líquido, consiste em 

determinar um valor no instante inicial, a partir de um fluxo de caixa formado por 

receitas e dispêndios, descontados com a taxa mínima de atratividade40 . 

Este método de avaliação consiste em trazer a valores atuais, os possíveis 

valores de receitas e despesas projetados pelo fluxo de caixa do investimento a 

ser analisado. Estes valores são descontados a uma taxa que se represente 

atrativa ao investidor – remunerando possíveis aplicações no mercado financeiro 

e cobrindo o risco que o investidor acredita estar sujeito ao realizar tal 

investimento – após o valor resultante é deduzido do valor efetivamente investido. 

O resultado representa o montante de recursos que o investidor terá direito ao 

considerar o fluxo do projeto de investimento, descontado a uma taxa que lhe seja 

atrativa. Cabe destacar que este montante poderá ser positivo – no caso de 
                                                             
40 Taxa Mínima de Atratividade (TMA); segundo Souza (1995, p.26) a taxa mínima de retorno é a 
taxa de desvalorização  imposta a qualquer ganho futuro por não estar disponível imediatamente. 
Sua importância não pode ser exagerada, pois é evidente que a mesma oportunidade de 
investimento, avaliada sob certo horizonte de planejamento, pode mostrar-se viável ou inviável 
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remuneração do projeto além daquela estipulada pelo investidor através da 

escolha da taxa que lhe é atrativa – ou negativo – no caso dos valores do fluxo 

proposto pelo projeto, serem insuficientes para cobrir esta taxa determinada pelo 

investidor.  

Então, sob este indicador o investimento será aprovado se o valor do VPL 

for maior do que zero. Já se o VPL for negativo, significa que o retorno do 

investimento a valores presentes é inferior ao mínimo esperado, devendo ser 

rejeitado. No caso de ser encontrado um valor de VPL igual a zero, significa que 

os valores presentes gerados pelo fluxo de caixa do projeto (das receitas e 

despesas), são iguais ao valor investido, considerado a uma taxa mínima de 

atratividade, responsável pelo desconto destes valores a uma data presente. 

Hoji apresenta ainda uma variação ao modelo do VPL, que consiste em 

lançar os valores estimados no fluxo de caixa, a uma data futura, comparando 

estes valores ao valor inicialmente investido, também nesta data futura. Este 

método, denominado método do valor futuro líquido, e apresentado por alguns 

autores não será desenvolvido pelo trabalho de análise de investimentos 

proposto. 

 

 

4.2.2. Taxa Interna de Retorno ( TIR ) 

 

Segundo Hoji (1999, p.166), a taxa de juros que anula o Valor Presente 

Líquido (VPL) é a taxa interna de retorno (TIR), ou, simplesmente, taxa de 

retorno. Esse método assume implicitamente que todos os fluxos intermediários 

de caixa são reinvestidos à própria TIR calculada para o investimento.  A TIR 

constitui-se então na taxa de juros que considerados todos os recebimentos e 

desembolsos do fluxo de caixa estimado para o projeto, tornem o VPL igual a 

zero. Neste sentido podemos concluir que o investimento será atraente se a TIR 

do referido projeto for superior àquela estabelecida como Taxa Mínima de 

Atratividade (TMA). Também podemos utilizar este método para comparação 

entre dois ou mais projetos, onde aquele que apresentar a TIR mais elevada é o 

que proporcionaria um retorno maior ao investidor. 

                                                                                                                                                                                         
dependendo da taxa mínima de retorno à qual são descontados os ganhos futuros líquidos. A taxa 
mínima de retorno deve representar o custo de oportunidade do capital para a empresa.  
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Segundo Clemente (1998, p.161), uma outra interpretação para a TIR 

consiste em considerá-la como um valor limite da TMA41..., ou seja, o projeto será 

considerado viável enquanto sua TIR for maior que a TMA, e a diferença (ou 

distância) entre ambas pode ser um indicador de segurança para amortecer 

possíveis incertezas associadas ao projeto. Desta forma quanto mais elevada for 

a TIR, mais rapidamente retornará o capital investido e maiores deverão ser os 

lucros excedentes do projeto. 

Clemente destaca que a utilização da TIR para a análise da viabilidade de 

um projeto fornece um referencial comparativo quando não se pode ou não se 

consegue determinar, com relativa precisão, qual a TMA a que o projeto deve ser 

submetido, quando da determinação de seu VPL. 

O valor da TIR pode ser obtido utilizando-se o método de interações entre 

as variáveis ou tentativa e erro.  Desta forma inicialmente estima-se um valor 

genérico para a taxa de juros ( i ) e calcula-se o VPL que, se for positivo, significa 

que a TIR é maior e deve-se estimar outro valor para a taxa ( i ), maior que o 

inicial. Na segunda tentativa, por exemplo, utilizando outra taxa, pode-se chegar a 

um VPL negativo, conclui-se que a TIR procurada está entre as duas estimativas 

feitas. Então, o valor para a TIR do projeto se encontra entre as duas estimativas 

feitas. Assim procedendo sucessivamente poderemos encontrar um valor para a 

taxa ( i ) que torne o VPL nulo (igual a zero), determinando assim a TIR para o 

projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
41 A taxa mínima de retorno é a taxa de juros que deixa de ser obtida na melhor aplicação 
alternativa quando há emprego de capital próprio, ou é a menor taxa de juros que tem de ser paga 
quando recursos de terceiros são aplicados. 
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4.2.3. Método do Prazo de Retorno ou Período de Recuperação do 

Investimento ( Payback ) 

 

Segundo Hoji (1999, p.166), este método consiste na apuração do tempo 

necessário em que o somatório dos benefícios econômicos de caixa iguala-se ao 

somatório dos dispêndios de caixa.  Este modelo de avaliação, portanto, vai 

determinar o período de tempo necessário para que os investimentos iniciais do 

projeto efetivamente sejam reincorporados aos seus investidores. 

Apesar de se constituir numa base para determinação do período de 

recuperação do capital investido (PRI), existe a limitação do método em não 

considerar os fluxos de caixa, positivos ou não, após este período. Desta forma 

essa limitação não possibilita direcionar o investidor no sentido de verificar qual 

dentre vários projetos apresenta melhor retorno ao investidor, informando dentre 

as várias escolhas possíveis a que se caracteriza pelo prazo de retorno mais 

curto, penalizando de certa forma, aqueles projetos que tenham valores de 

retorno (receitas) menores nas fases iniciais, porem crescentes ao longo do 

tempo. 

Segundo Clemente (1998, p.168), ... as incertezas associadas a projetos 

de investimento tendem a aumentar à medida que as previsões das receitas e dos 

custos afastam-se ao longo do tempo.   Desta forma projetos cujo Período de 

Recuperação de Investimento (PRI), sejam mais curtos, aumentam o grau de 

certeza nos levantamentos e projeções realizados e de certa maneira tende a 

diminuir o risco de oscilações provocadas pelo tempo. Nesse sentido o PRI pode 

ser utilizado para mensurar o risco associado ao projeto, isto é, quanto maior for o 

PRI  mais incerta será a recuperação do capital. 

O cálculo deste indicador é muito simples. Para a determinação do PRI, 

acumula-se período a período, o valor presente de cada benefício expresso no 

fluxo de caixa projetado, até que a soma destes valores trazidos para a data 

presente, se iguale ao valor do investimento inicial. O período correspondente à 

obtenção desta igualdade representará o PRI. 

 

É necessário destacar que não é um único indicador o responsável pela 

aprovação ou pela rejeição de um dado projeto, mas sim a análise de um conjunto 

de indicadores que constituirão na aprovação ou não de dado projeto. 
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Portanto cada indicador através de suas características, acima destacadas, 

fornece subsídios individuais para uma análise sob diversos aspectos de um 

determinado projeto. 

 

 

 

4.3. Desenho de projeto para a cooperativa proposta – A partir de um 

modelo genérico. 

 

Nesta fase do trabalho foram consultadas diversas fontes de dados e 

optou-se por constituir uma estrutura que contemplasse um número específico de 

situações operacionais, como forma de viabilizar o desenho do projeto proposto. 

Durante a elaboração e levantamento do projeto necessitamos determinar 

parâmetros para utilização da estrutura a ser proposta, estes parâmetros servem 

como orientadores no dimensionamento da cooperativa e, portanto, na 

elaboração/construção do fluxo de caixa a ser analisado pelos indicadores de 

avaliação anteriormente citados. 

As atividades realizadas pela cooperativa proposta são: 

• Receber e armazenar as frutas (maçãs) dos sócios conforme quantidades a 

serem definidas para o período entre janeiro/dezembro (ou seja, 

compreendendo o período de uma Safra). As frutas devem ser depositadas 

pelo produtor na unidade de armazenagem e processamento, livres de frete e 

acondicionadas em bins42; 

• Proceder a classificação e embalagem das quantidades recebidas dos sócios, 

de maneira a distribuir toda quantidade ao longo do período de 

comercialização, compreendido pela 2ª quinzena de Janeiro até o término da 

fruta, que normalmente se programa para até a 1ª quinzena de Dezembro do 

mesmo ano; 

• Efetuar a comercialização das quantidades classificadas e embaladas, por 

sócio, para o período da safra considerado; 

                                                             
42 Bin, é um recipiente apropriado para acondicionamento de maçãs em quantidade de 300 a 350 
Kgs, utilizado para colheita, transporte e armazenagem da fruta. Confeccionado geralmente em 
madeira, cujas medidas são padronizadas em 1,20 x 1,00 x 0,80. A variação no peso se dá em 
função da variedade de fruta, onde ocorre variedades com densidades superiores e inferiores. 
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• Realizar ao final de cada período (mês, trimestre ou ano), encontro de contas 

com cada associado, denominado de “liquidação43”, de acordo com a forma de 

rateio e pagamento das frutas depositadas pelos sócios, definida pela 

assembléia geral para o período. 

 

Assim, obtivemos dados relativos a níveis de investimentos iniciais e 

capacidade de financiamento por linhas de crédito específicas, a utilização de 

capacidade de processamento por ano, determinação de quantidade de mão-de-

obra – representada por salários mais encargos, índices de manutenção de 

máquinas e equipamentos, coeficientes de depreciação, valores de amortização 

de financiamentos, tributos de maneira geral, entre outros dados a seguir 

destacados. 

 

 

4.3.1.  Fonte de Dados 

 

As informações foram obtidas por: i) um processo de consulta aos 

fornecedores de máquinas e equipamentos; ii) por um processo de entrevistas, 

diretamente em empresas que as colocaram à disposição; e iii) junto a ABPM 

entidade que orienta o setor.  

Através destes dados teríamos condições de determinar o tamanho/porte 

da máquina classificadora e a partir dos volumes processados estabelecer valores 

monetários para estimativas de receita e custos para determinar o fluxo de caixa. 

Portanto estes dados representam ou demonstram com relativa 

proximidade a situação encontrada em empresas voltadas para classificação e 

comercialização de maçãs, instaladas dentro do município de Vacaria/RS, o que 

fornece uma base sólida para que se efetue a respectiva análise financeira 

através dos indicadores já definidos. 

Entretanto devido a diversidade entre empresas pesquisadas, poderemos 

observar pequenos desvios se consideradas diferenças no emprego de 
                                                             
43 A liquidação seria o momento em que a cooperativa realizaria junto ao associado o encontro do 
que foi adiantado ao longo do período de processamento das frutas depositadas, sob forma de 
amostras ou estimativas, em relação ao que realmente ocorreu, segundo os registros históricos do 
processamento durante o período considerado. Assim a remuneração inicial, feita por estatísticas 
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tecnologias diversas, no volume de frutas processadas ou formas específicas de 

condução das empresas. 

Os dados coletados permitiram a elaboração da estrutura de custos e 

dimensionamento de volumes de receitas, projetando para um período de dez 

anos um fluxo de caixa com vistas a dimensionar a viabilidade financeira do 

projeto. A opção pelo período de análise (10 anos), justifica-se pelo elevado 

volume investido e pela tecnologia adotada na constituição da empresa.  

Segundo um Engenheiro em Refrigeração Industrial44, o retorno do 

investimento em câmaras de frigorificação se daria entre o quinto e o sexto ano, 

se fosse considerado em relação ao aluguel das mesmas. E tendo em vista que a 

tecnologia adotada é a ‘de ponta’, sua vida útil é considerável. Esta indicação nos 

levou a optar pela estrutura de refrigeração a seguir descrita, quando falarmos em 

investimentos. 

Transferimos por analogia valores representativos de grupos de contas, 

deste resultado dimensionamos um volume de receita residual que deverá 

amortizar o financiamento contraído para realizar o projeto. 

 

 

4.3.2. Estimativa de Receitas para o Projeto 

 

A estrutura de receitas é obtida com base nos volumes de frutas 

processados, observados os regimes de trabalho estabelecidos para uma jornada 

normal de oito horas/dia. De acordo com levantamentos, esta estrutura pode ser 

redimensionada com turnos adicionais de trabalho ou através da incorporação de 

“módulos45” a máquina classificadora, o que significaria aumentos nos volumes de 

receitas e na necessidade de matéria-prima (maçãs) para serem processadas. 

Este fato atenderia situações de mercado que por ventura viessem a exigir 

atendimento de demanda extra. A estrutura atual que está proposta pode ser 

considerada modesta, diante da capacidade instalada, pois incrementos como 
                                                                                                                                                                                         
amostrais colhidas quando a fruta foi depositada, seriam corrigidas segundo o que foi efetivamente 
realizado. 
44 Eng. Altamiro Lima Guimarães, Dpto Engenharia e Vendas, da empresa York International Ltda, 
Joinvile/SC, especializada em frigorificação industrial, pesquisa por telefone em 02.07.2001. 
45 Estes módulos seriam partes/componentes adicionais que podem ser anexados a uma estrutura 
principal com o objetivo de ampliar a capacidade produtiva. O objetivo de dimensionar uma 
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turnos adicionais podem fornecer adicionais na capacidade produtiva em 

momentos de aquecimento na demanda. 

Quanto ao preço de comercialização da fruta, visando a composição da 

receita bruta, foram adotados os valores médios pesquisados junto a ABPM e 

praticados de forma genérica pelas empresas para venda da maçã, 

compreendidos pelas safras 99/00 e 98/99.  

Para a safra atual, o preço se formou a partir da observação dos valores 

praticados pelas empresas da Região de Vacaria/RS e de informações passadas 

de outras regiões, seguindo o mesmo critério de proporcionalidade adotado pela 

ABPM. Esta estrutura de preços se encontra demonstrada no Capítulo II, item 

2.4.2, quando falamos das questões de comercialização da fruta.  

Este valor está distribuído de maneira a contemplar os diversos níveis de 

qualidade da fruta, de acordo com percentuais fornecidos pela ABPM, entre três 

categorias – ou seja, CAT I; para categoria de qualidade mais elevada, CAT II 

para categoria intermediária e CAT III, para categoria cuja qualidade é mais 

inferior. Não foram contemplados para efeito de determinação da receita os 

calibres possíveis para este volume de frutos. Na determinação das receitas total 

o raciocínio que nos orientou foi o seguinte: 

Ao determinar a estrutura, optamos por fazê-lo de acordo com a 

quantidade mínima de associados necessários a formação de uma cooperativa, 

passando a projetar suas necessidades de acordo com o tamanho médio dos 

pomares da região do Município de Vacaria/RS. Outras formas de determinar a 

estrutura poderiam ser utilizadas, como por exemplo, levantar a real necessidade 

dos associados, mas como não possuímos uma relação de associados, optamos 

pela definição através deste modelo. 

Para constituição de uma cooperativa é necessária uma quantidade 

mínima de 20 associados. Segundo um Engº Agrônomo, de uma empresa de 

Assessoria Técnica Agrícola46, observando de modo geral, como parâmetro 

médio para o pequeno fruticultor da região de Vacaria/RS, teríamos um pomar de 

aproximadamente 15 hectares, com produtividade média de cerca de 50 

toneladas/hectare.  

                                                                                                                                                                                         
máquina classificadora que tenha estas características e possibilitar ao longo do tempo o 
atendimento de volumes maiores de matéria-prima – no caso maçãs – para serem classificadas. 
46 Engº Agrônomo Mário Rodrigues – Membro comissão técnica da empresa POMIGRAN – 
Engenharia Agronômica Ltda, situada em Vacaria/RS. 
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Nesta composição o volume de frutas que deveria ser processado por 

produtor seria de 750 ton./ano – se considerado um volume total para apenas 20 

produtores de pequeno porte teríamos a necessidade processar 15.000 ton./ano. 

Distribuindo esta quantidade, considerando que o ‘período normal47’ de 

atividades da empresa seria de 15 de Janeiro até 15 de dezembro, necessitamos 

processar um volume mensal de 1.364 ton./mês ou 62 ton./dia ( para 22 dias úteis 

no mês ). 

Podemos destacar, conforme o que abordamos no Capítulo II, item 2.1.1 – 

Quadro 2.1, que os períodos de colheita da maçã diferem consideravelmente 

entre as regiões produtoras, onde determinada região por características 

climáticas pode colher a fruta de mesma variedade em até 30 dias antes, o que 

estabelece períodos relativamente definidos de inserção para cada região no 

mercado consumidor. 

Esta relação pode ser observada na tabela a seguir, que demonstra a 

distribuição do volume total de frutas previstas para processamento e 

classificação, distribuídas pelos quatro trimestres do ano, excluído o respectivo 

descarte projetado. 

 

Tabela: 4.2 – Determinação de Volume de Frutas (por Trimestre) 
 

 Jan/Mar Abr/Jun. Jul/Set. Out/Dez Total 
Volume Processado (ton.) 3.410 4.092 4.092 3.410 15.004 ton. 

Descarte Estimado (ton.) (a) 341 409 409 341 1.500 ton. 

Volume Classificado (ton.) 3.069 3.683 3683 3.069 13.504 ton. 

Volume Total Classificado 
(em Caixas – 18,5 kg/Cx.48 ) 

165.892 
Caixas 

199.081 
Caixas 

199.081 
Caixas 

165.892 
Caixas 

729.946 
Caixas 

(a) Consideramos como descarte médio 10%, em relação ao volume total produzido pelo pomar, este 
descarte é comercializado junto à indústrias de sucos ou similares (geleias). Este percentual pode se alterar 
de acordo com as condições de condução de cada pomar e também faz referência a questões climáticas 
(como por exemplo Incidência de Granizo), que podem alterar significativamente a qualidade da produção.  

Fonte: Dados Tabulados pelo Autor. 

                                                             
47 Durante nossa fase de entrevistas, constatamos que esta indústria trabalha normalmente por 
um período de onze meses, devido ao fato de não ser economicamente viável armazenar a fruta 
por períodos maiores, ou existir oferta de novos frutos de uma próxima safra; 
48 Observou-se durante a etapa de entrevistas, relativa divergência entre empresas classificadoras 
de maçãs, onde o volume de uma caixa de maçãs, variava de 18 a 18,5Kg. Adotamos a 
quantidade de 18,5Kg/cx, tendo em vista o argumento, da fruta ser um “ser vivo”, e, portanto, 
desidratando-se durante o processo de transporte. Esta unidade de medida determinaria que 
efetivamente uma caixa de maçãs chegasse a seu destino, com no mínimo 18Kg, atendendo 
desta forma o que está expresso na embalagem como peso líquido. 
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Devemos observar que a fruta não possui toda o mesmo padrão. Desta 

maneira o correto dimensionamento da receita na comercialização, deve respeitar 

os níveis médios de cada categoria, a qual a safra está sujeita. Esta observação 

se realizou no capítulo II, item 2.2.4, quando fazemos referência aos critérios 

qualitativos, que distinguem um produtor de outro.  

Na construção da receita, portanto observamos estes critérios para 

distribuir a fruta e então estimar sua receita.  

Esta relação pode ser observada pelas tabelas a seguir dispostas, onde a 

tabela 4.3 distribui o volume total de caixas processadas no ano, pela respectiva 

projeção de classificação por categorias, conforme observações ABPM e pela 

tabela 4.4 que estima a receita total para o projeto, combinando os volumes de 

cada categoria, em relação aos preços médios estabelecidos pela ABPM. 
 

Tabela 4.3 – Distribuição do Total Classificado por Categoria (por Trimestre) 

Categoria 
(a) 

Volume (b) Jan/Mar Abr/Jun. Jul/Set. Out/Dez Total 
(em Caixas) 

CAT I 43,3 % 71.832 86.201 86.201 71.832 395.266 

CAT II 35,0 % 58.060 69.680 69.680 58.060 255.480 

CAT III 21,7 % 36.000 43.200 43.200 36.000 79.200 

Total 100,0 % 165.892 199.081 199.081 165.892 729.946 
(a) Definição realizada no Cap. II – item 2.2.4 / junto a Empresa POMIGRAN – Eng. Agronômica Ltda; 
(b) Dados demonstrados no Cap. II, item 2.2.4 / Fonte ABPM e Estimativas Empresas Vacaria / Tabela 2.11; 

Fonte: Dados Tabulados pelo Autor. 
 

Tabela 4.4 – Determinação da Receita Total (Anual) 

Descrição de Receita 

(de acordo com Categoria) 

Volume Anual 

(Kg ou Cx’s) 

Valores de 

Vendas (a) 

Subtotal  

(em R$) 

Classificação Ref. Descarte (b) 1.500.000 Kg R$ 0,05 / Kg 75.000,00 

Classificação Ref. CAT I 395.266 Cx’s R$ 16,42 / Cx 6.490.200,00 

Classificação Ref. CAT II 255.480 Cx’s R$ 13,25 / Cx 3.385.100,00 

Classificação Ref. CAT III 79.200 Cx’s R$ 9,75 / Cx 772.200,00 

Total de Anual de Receitas (em R$) 10.722.500,00 
a) Dados demonstrados no Cap. II, item 2.3.1 – Fonte ABPM e Preços Praticados pelas Empresas do Setor 

(Localizadas na Região de Vacaria/RS) – Tabela 2.14; 
b) Os valores voltam a evidenciar a preocupação quanto a qualidade dos frutos comercializados, 

observando a expressiva diferença entre as categorias dos frutos. Onde 10% frutos descartados 
representam 0,7% da receita projetada. 

Fonte: Dados Tabulados pelo Autor. 



 108

 

4.3.3. Estimativas de Despesas Gerais para o Projeto 

 

A estrutura de custos também foi elaborada com base na observação e 

acompanhamento de outras empresas já instaladas e nos dados disponíveis 

através da ABPM. Desta forma determinamos percentuais de apropriação para as 

diversas contas consideradas, a partir de seu volume de receitas projetadas.  

Durante pesquisas foram levantados valores referentes ao que 

denominamos “Custo Geral para Operação Industrial, Administração e Vendas”, 

compreendendo os valores referentes às operações realizadas dentro da 

estrutura de Paking House’s, este dado foi desenvolvido pela ABPM, a partir de 

informações prestadas por diversas empresas afiliadas a entidade. 

Representando, portanto, um referencial ideal de funcionamento para as 

empresas do setor e foram então adotados como padrão de custos desta 

natureza para o projeto proposto. 

O estudo divulgado pela ABPM ofereceu os seguintes valores como 

referenciais de custos ao setor. A tabela 4.5 destaca os valores descritos como 

custos em três níveis diferentes. No primeiro nível, demonstra a projeção dos 

custos referentes a fruta, compreendendo o processo de produção nos pomares; 

no segundo nível, estabelece as estimativas de custos para embalagens, 

dividindo por categoria, conforme as diferentes necessidades; e no terceiro e 

último nível faz referência ao valor informado por empresas associadas, na 

estrutura de Packing House, ou seja compreendendo a frigorificação, 

processamento, comercialização e administração destas estruturas. 
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Tabela 4.5 – Custo Processamento Packing + Desp. Comerciais e Administrativas 

 

Mercado Interno / em R$ (a)  

Nomenclatura de Custos Caixa Cat I e II Caixa Cat III 

Sub-Total Custo Fruta (b) ............................ 

• Preço por Kg 

3,535 

0,1911 

3,535 

0,1911 

Sub-Total Custo Embalagens ..................... 

• Custo da Caixa 
• Bandejas 
• Saco Plástico 
• Selos 

2,160 

1,180 
0,880 
0,050 
0,050 

1,540 (c) 

1,540 
0,000 
0,000 
0,000 

Sub-Total de Custos para Processamento, 

Comercialização e Administração (d) ............... 

• Operação Industrial (Processamento) 
• Administração e Vendas 
• Depreciações 

 

3,618 

1,584 
1,116 
0,918 

 

3,618 

1,584 
1,116 
0,918 

Custo Total para Caixa de 18 Kg ............... 9,313 8,693 

(a) Valores expressos em R$ para Caixa de 18 Kg (Ressalva para 18,5Kg de Fruta por Caixa), de acordo 
com o que descrevemos anteriormente sobre queda de peso durante o transporte; 
(b) Valor de custo por Kg (R$ 0,1911) x 18,5 Kg/Caixa = R$ 3,535/Caixa; Este valor será revertido ao 
associado, como forma de antecipação, o que representaria a cobertura de seus custos de produção no 
pomar. Pagamentos adicionais seriam realizados através do resultado operacional do Projeto de Cooperativa; 
(c) Para as frutas classificadas nesta categoria, a embalagem é de madeira e não ocorre divisão interna, pois 
normalmente os frutos estão acondicionados a granel na caixa. O valor da caixa de madeira é maior, porém 
não existe mais nenhum custo com embalagem. Esta é basicamente a diferença entre o custo as categorias. 
(d) Dados representativos da média dos custos/despesas apresentados em pesquisa junto a ABPM, 
constituindo Previsão para o período 2000/2001.  Absorvendo inclusive despesas com frutos descartados 
durante o processamento e classificação. 

Fonte: Adaptado de ABPM 2001 – Custos Totais Maçã (Mercado Interno) 
 

 

Como a informação sobre os “Custos para Processamento, 

Comercialização e Administração”, se apresentavam de forma absoluta, ou seja, 

R$ 3,618 por caixa, observamos alguns balanços e demonstrativos de custos de 

empresas localizadas no município de Vacaria/RS, e a partir destes, as contas 

foram relacionadas num sistema de análise vertical, onde o volume de total dos 

custos representou em cada empresa o parâmetro para determinação dos 

percentuais de incidência de cada conta contábil. Para minimizar distorções entre 

períodos distintos foi considerado como percentual para apropriação o período 

compreendido pelas últimas 02 (duas) safras. 

Desta forma estabelecemos conforme tabela 4.6 a seguir, as seguintes 

contas contábeis, ordenadas por importância, que compõe a distribuição dos 
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custos projetados para atividade de classificação (operação de industrialização da 

fruta), armazenagem em câmaras frigoríficas, movimentação interna dos volumes 

trabalhados e despesas de ordem administrativas e comerciais para o projeto 

analisado e sugerido. 

Podemos concluir por analogia, que estes valores não representam 

distorções muito grandes em empresas de mesmo ramo de atividade, onde os 

custos de produção devem manter-se proporcionais em função do volume de 

atividades realizadas por cada empresa. 

 

Tabela 4.6 – Determinação de Custos Gerais para Armazenagem, Movimentação 

Interna; Classificação e Administração/Vendas (por Caixa). 

 

Contas Participação para 
cada Conta (a)  

Valor Referente a 
cada Conta 

Salários e Encargos 30,16 % R$ 1,091 
Depreciações 25,37 % R$ 0,918 
Energia Elétrica 12,75 % R$ 0,461 
Manutenção e Conservação   5,60 % R$ 0,203 
Transporte/Combustíveis    4,20 % R$ 0,152 
Custos de Tratamento Pós Colheita 3,68 % R$ 0,133 
Alimentação 2,63 % R$ 0,095 
Materiais Proteção e Segurança 1,97 % R$ 0,071 
Outros Custos 
Operacionais/Administrativos 

 
13,64 % 

 
R$ 0,494 

Total 100,0 % (b) R$ 3,618 
(a) Percentual estimado após análise de balanços de duas empresas situada na cidade de Vacaria/RS. 
(b) Estes custos representam uma parcela dos custos totais a seguir descritos pelo fluxo de caixa projetado 
para o projeto. Neste sentido o que se está demonstrando é a distribuição dos valores lançados no fluxo de 
forma inteira, significando qual a proporção de cada conta naquele valor determinado pela ABPM, e expresso 
pela Tabela 4.5; 

Fonte: Dados Tabulados pelo Autor junto a Empresas do Setor 
 

Segundo dados gerais obtidos junto a ABPM e empresas da cidade de 

Vacaria/RS, podemos definir, conforme demonstrado, na tabela 4.7 a seguir os 

seguintes custos para as atividades desenvolvidas para processar a maçã, 

considerando os volumes projetados para serem comercializados pela 

cooperativa proposta no projeto e anteriormente descritos pela tabela 4.6. 
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Tabela 4.7 – Custos Totais para o Fluxo de Caixa do Projeto 

 

Descrição de Despesa 

(de acordo com Categoria) 

Volume Anual 

(em Cx’s) (a) 

Valor (em R$ 

por Cx) (b) 

Subtotais 

(em R$) 

Classificação Ref. CAT I 395.266 9,313 3.681.112,00 

Classificação Ref. CAT II 255.480 9,313 2.379.285,00 

Classificação Ref. CAT III   79.200 8,693 688.486,00 

Total Anual de Despesas / Custos (em R$) 6.748.883,00 
(a) Volumes expressos neste capítulo, pela Tabela 4.3; 
(b) Valores de despesas definidos neste capítulo pela Tabela 4.5. 

Fonte: Combinação Dados Anteriores. 

 

 

4.3.4. Volume de Investimentos para o Projeto Proposto 

 

Após desenvolvermos um processo de pesquisa junto aos fornecedores de 

equipamentos e pessoas envolvidas nesta atividade, e procurando avaliar as reais 

necessidades que uma empresa deste porte teria para efetuar armazenagem e 

classificação de frutas neste volume, foi definida a estrutura a seguir expressa: 

Para processar o volume de frutas proposto, estruturamos a tabela 4.8, que 

estima o volume de investimentos necessários para o desenvolvimento das 

atividades. Esta tabela é o resultado da consulta a vários fornecedores diferentes, 

de modo a contemplar da forma mais próxima possível uma tomada de decisão 

por parte da realização do referido projeto. 
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Tabela 4.8 – Determinação de Investimentos 
 

Máquinas / Equipamentos Valor ( R$ ) 

- Conj. Frigorífico de 22 Câmaras (em Atmosf. Controlada) (a) .. 
- Pavilhão ( Packing House ) (b) ................................................. 
- Máquina para Classificação (c) ................................................. 
- Balança Rodoviária Marca Filizola Mecânica Pesagem Veíc. 

Carga, capacidade 60 ton.(tam. 16m x 03 m), instalada e com 
guarita pesagem. 

- Equipamentos de Informática, (compreendendo Hardware e 
   Software específicos) ............................................................. 
- Utilitário, Ford Cargo 815, capac. carga para 8 ton - 0 Km ...... 
- Automóvel, Volkswagem Kombi - 0 Km (d) ................................ 
- Móveis e Utensílios Diversos ................................................... 
- Empilhadeira, capac. de carga para 3 ton/torre 6m (a gás) ..... 
- Outros ...................................................................................... 

6.600.000,00 (e) 

420.000,00 
549.180,00 (F) 

 
 

22.000,00 
 

20.000,00 
50.000,00 
21.500,00 
5.000,00 

70.000,00 
42.320,00 

Valor Total Investido 7.800.000,00 
a) Cada câmara em Atmosfera Controlada, possui capacidade de armazenagem para 500 ton, foram 
consideradas como necessidade a quantidade de 11.000 ton/ano. Esta necessidade foi determinada 
considerando toda a fruta a ser processada e sua respectiva diluição ao longo do período de comercialização, 
considerando que durante os períodos de colheita da fruta, não haveria necessidade de estocagem, sendo a 
fruta colhida e armazenada somente na quantidade excedente àquela comercializada. Este raciocínio é 
adotado pelas empresas entrevistadas. A duração da colheita é de aproximadamente 90 dias, distribuídos 
pelas diversas variedades da fruta, o que gera o volume de 66 dias úteis X 62 ton/dia, ou seja, 15.004 ton/ano 
– 4.092 ton processadas durante o período de safra. O valor compreende instalações civis, casa de 
máquinas, geradores próprios. 
b) na dimensão de 30m x 70m (2.100 m2), com piso de concreto com altura 10cm, paredes em alvenaria com 
pé-direito de 6,0m, portas laterais basculantes para entrada e saída de veículos de carga, telhado em aço 
zincado (aluzinc), segundo Engª Cívil Margarida A Roncato, proprietária da empresa de construção civil 
Margarida Construtora e Incorporadora, o custo aproximado seria de R$ 200,00/m2. 
c) cuja capacidade de processamento seja igual ou superior a 15.000 ton/ano, para uma jornada diária de 08 
horas. Esta capacidade de processamento pode ser ampliada, alterando-se a jornada de trabalho; 
d) capacidade de 09 pessoas, executando serviços administrativos, transporte de cargas parciais e pessoas. 
e) Segundo Altamiro Lima Guimarães, o valor de investimentos para constituir uma estrutura frigorífica em 
Atmosfera Controlada, está situado entre R$ 600,00 e R$ 650,00/ton. A variação de preços se daria em 
função de aspectos tecnológicos envolvidos e materiais empregados para confecção das câmaras. Optamos, 
por sua orientação a trabalhar com um valor de R$ 600,00 / ton. 
f) Segundo Sérgio Antônio Cláudio da Silva, Sócio Gerente da Empresa Macfrai Indústria e Comércio Ltda, o 
valor cotado poderia referir-se a uma máquina Mecânica/Peso de fabricação nacional. Esta máquina 
atenderia perfeitamente às necessidades de volumes a serem processados, e cujo valor estaria orçado em 
R$ 256.000,00. Entretanto optamos por equipamentos eletrônicos, que permitem selecionar frutas por sua 
coloração e até mesmo aspectos visuais. Para máquinas com características eletrônicas deveriam ser 
utilizadas estimativas de preços de US$ 226.000,00. (O valor refere-se a cotação de R$ 2,43/U$ em 07.2001) 

Fonte: Dados Tabulados pelo Autor 
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4.3.4.1. Financiamento e Investimentos para cada Sócio 

 

Segundo o Gerente de Crédito do Banrisul, agência de Vacaria49, o sistema 

de financiamento utilizado, junto aos órgãos financeiros credenciados, fazem 

referência a uma taxa de 8,75% aa, no “Sistema FINAME”, junto ao BNDES, com 

linha de crédito de recursos do Governo Federal onde 20% do projeto devem ser 

de recursos próprios, a garantia oferecida será de R$ 1,30 para cada R$ 1,00 de 

financiamento. O prazo é de 05 anos com 01 ano de carência, e os pagamentos 

podem ser realizados trimestralmente, semestralmente ou anualmente, calculados 

sobre o Sistema de Amortização Francês. 

Segundo Hoji (1999, p.88), no sistema de amortização francês (SAF), o 

devedor faz o desembolso de modo que o valor das prestações seja uniforme 

durante todo o prazo de amortização. Portanto, a amortização é crescente e os 

juros decrescentes. 

Considerando que a cooperativa seria constituída por um mínimo de 20 

associados, teríamos que efetuar a apropriação de 20% do Valor Total Investido 

(R$ 1.560.000,00) na constituição da Cooperativa, entre estes associados, o que 

representaria o investimento inicial a cada um, no valor de (R$ 78.000,00). Este 

valor deverá ser integralizado ao projeto através de recursos próprios ou buscado 

junto a instituições financeiras por meios individuais a cada associado. 

A tabela 4.9 abaixo representa a divisão entre os associados, referente aos 

investimentos que devem ser realizados com recursos próprios, ou seja, recursos 

obtidos junto aos associados. 

 

Tabela 4.9 – Volume de Investimentos por Associado 
 

Investimento 
Total 

Parcela 
Financiada 

FINAME (80%) 

Parcela 
Recursos 

Próprios (20%) 

Número 
Mínimo de 
Associados 

Investimento 
Inicial por 
Associado 

7.800.000,00 6.240.000,00 1.560.000,00 20 78.000,00 

Fonte: Dados Tabulados pelo Autor 

 

                                                             
49 Sr. Flávio Amarante, Gerente de Crédito Geral, da Agência do BANRISUL – Banco do Estado 
do Rio Grande do Sul, na cidade de Vacaria/RS, banco este credenciado junto ao BNDES, para 
operações financeiras envolvendo FINAME. Os valores referentes ao financiamento foram 
disponibilizados pela Instituição Financeira. 
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A tabela 4.10, a seguir, representa a demonstração dos valores investidos 

que foram financiados, descrevendo a parte de juros e as parcelas amortizadas 

ao longo do tempo. Estes valores serão utilizados pelo fluxo de caixa. 

 

Tabela 4.10 – Fluxo de Pagamentos referente a Financiamentos 

 

Ano Valor 

Financiado 

Saldo 

Devedor 

Juros Amortização Parcela Total 

Implant. 6.240.000,00 - - - - 

1º ano * - 6.240.000,00 546.000,00 - 546.000,00 

2º ano - 6.240.000,00 546.000,00 1.369.533,88 1.915.533,88 

3º ano - 4.870.466,12 426.165,79 1.489.368,09 1.915.533,88 

4º ano - 3.381.098,03 295.846,08 1.619.687,80 1.915.533,88 

5º ano - 1.761.410,23 154.123,65 1.761.410,23 1.915.533,88 

Total 6.240.000,00 0,00 1.968.135,52 6.240.000,00 8.208.135,52 
(*) Primeiro Ano de Carência, ocorrendo pagamento somente dos juros referentes ao período. 

Fonte: BANRISUL – Banco do Estado do Rio Grande do Sul 

 

Na estrutura do projeto pretendemos, amortizar os valores relativos aos 

80% do projeto, que serão financiados, com a própria atividade desenvolvida pela 

empresa. 

 

 

4.3.5. Incidência de Impostos sobre Faturamento 

 

Cabe destacar, que a estrutura de tributos, impostos ou taxas aos quais o 

projeto pode ser submetido, se encontra descrito pela Tabela 4.2, onde foi 

realizado um comparativo entre as estruturas cooperativas e a empresa rural 

tradicional, destacando as principais alíquotas de incidência sobre o faturamento. 

Desta forma, nossas considerações iniciais foram sobre impostos federais 

e após sobre impostos municipais e estaduais.  
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Impostos Federais 

 

Como foram consideradas apenas as relações, entre os cooperados e a 

cooperativa, a incidência de tributos federais, se dará somente pela aplicação das 

alíquotas referentes a Contribuição Previdenciária sobre Produção Rural (INSS 

Rural), definida em 2,2% sobre o faturamento. Outros tributos, neste caso não 

incidem de acordo com o que foi destacado pela Tabela 4.2 (como Imposto 

Renda, PIS, CONFINS e Contribuição Social) 

 

 

Impostos Municipais 

A história econômica do município de Vacaria/RS revela sua vocação 

voltada para agricultura. Neste sentido, o governo municipal incentiva atividades 

no setor primário, e considera as cooperativas agropecuárias como importante 

instrumento de fomento a estas atividades. Portanto isenta esta forma de 

associativismo de impostos municipais.  

 

Impostos Estaduais 

A forma de incentivo à “Indústria da Maçã” presente no Estado do Rio 

Grande do Sul, adotada pelo governo estadual, foi a inclusão da fruta (maçã), na 

cesta básica, mantendo sua alíquota de incidência, e diminuindo a Base de 

Cálculo para o tributo, o que se constitui numa forma de incentivar esta cultura. 

Entretanto, a fruta é comercializada para vários pontos diferentes do Brasil 

e até mesmo exportada, nos períodos em que a época de comercialização é 

favorável. Este fato gera uma diversidade de formas de incidência deste imposto. 

Considerando declarações obtidas junto a empresa que já atuam no 

mercado, definimos as principais regiões de consumo de maçãs – no caso frutas 

frescas. Desta forma foi possível estabelecermos o que denominamos de uma 

“Carga Tributária Média”, com objetivo de determinar a incidência de impostos 

sobre o faturamento. 

Para determinação do valor referente ao ICMS originou-se a grade 

tributária, descrita pela Tabela 4.11, que representa de acordo com ABPM, a 

distribuição das frutas segundo o percentual de participação no consumo por 

estado ou região. Atribuindo a este percentual as alíquotas correspondentes. 
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Tabela 4.11 – Determinação de Incidência do ICMS 
 

Estado 
Comprador  

Volume de 
Vendas (a) 

Alícota de 
Incidência 

Base de 
Cálculo (b) 

(c)  Crédito 
Presumido  

Incidência 
Final  (%) 

São Paulo 30 % 12,0 % (e) 100,0 % 60,0% 4,8 % 

Rio Janeiro 15 % 12,0 % (e) 100,0 % 60,0 % 4,8 % 

Minas Gerais 15 % 12,0 % (e) 100,0 % 60,0% 4,8 % 

Paraná 10 % 12,0 % (e) 100,0 % 60,0 % 4,8 % 

Rio Grande Sul 12 % 12,0 % (f) 58,333 % (d) 60,0 % 2,8 % 

Demais Estados 18 % 7,0 % (g) 100,0 % 60,0 % 2,8 % 

a)Conforme relatado pelo Sr. Ademar Kurmann, Presidente da AGAPOMI, segundo relatórios dos associados 
b)A base de cálculo representa, sobre qual valor será aplicada a alícota de incidência,, no caso de 100,0% 
sobre o valor total destacado na Nota Fiscal de Venda; 
c)Crédito Presumido, corresponde ao % de crédito para empresa, sobre o valor do imposto devido. No caso 
de pagamento sobre uma base cálculo de 100,0%, e alícota de 12,0% de incidência, teríamos um crédito 
contábil de 7,2%, ou seja, R$ 1.000,00 (valor venda) x 12,0 % (alícota) = R$ 12,00 (imposto devido), sobre o 
qual incide um crédito presumido de 60,0% = R$ 12,00 x 60%  (Crédito Presumido) = R$ 7,20 de crédito. De 
forma contábil temos R$ 12,00 de imposto – R$ 7,20 de crédito presumido, o que resulta num pagamento 
final de R$ 4,80, ou 4,8%, conforme demonstrado pela tabela. Crédito Presumido de acordo com Art.32, 
Inciso XXIV – Letra B – Livro I do RICMS, aprovado pelo Decreto 37.699/97; 
d)Base de Cálculo Reduzida da Cesta Básica RS, Art. 23, do Livro I e Apêndice IV, item XII, do RICMS 
(58,333%). 
e)Alícota Interestadual, Região Sudeste, Art 26, I, do Livro I do RICMS – 12,0 %; 
f)Alícota Interna, Art. 27, V, do Livro I e item VII da Seção II do Apêndice I do ICMS – 12,0 %. 
g)Alícota Interestadual, Regiões Nordeste e Centro-Oeste, Art. 26, II, do Livro I do RICMS – 7,0%. 

Fonte: Dados Tabulados pelo Autor junto a Empresas do Setor 

 

Através destes dados chegamos a uma ‘carga tributária média’ de 4,20%, 

considerando assim a incidência do imposto e o volume de frutas comercializados 

para cada região, em relação ao seu volume de absorção de frutas. 

 

 

 

4.4. Fluxo de Caixa para o Projeto 

 

A partir dos dados obtidos referentes às receitas, ao volume de 

investimentos e sua correspondente forma de financiamento, e considerando os 

demais custos de processamento, embalagem e comercialização, obtemos um 

fluxo de caixa, representado pela tabela 4.12, a seguir, que vem a representar um 

modelo genérico idealizado pela observação das estruturas atuais presentes no 

município de Vacaria/RS, e nos dados obtidos junto a ABPM. 
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Tabela 4.12 – Fluxo de Caixa Projetado para o Projeto de Cooperativa 

 

Contas Implantação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 10º Ano 

Investimento Inic(a) 7.800,00 - - - - - - - - - - 

Total de Receitas 6.240,00 10.722,50 10.722,50 10.722,50 10.722,50 10.722,50 10.722,50 10.722,50 10.722,50 10.722,50 13.842,50 

• Vendas (b) 
• Financiamento 

(c) 
• Valor Residual 

(f) 

- 
6.240,00 

- 

10.722,50 
- 
- 

10.722,50 
- 
- 

10.722,50 
- 
- 

10.722,50 
- 
- 

10.722,50 
- 
- 

10.722,50 
- 
- 

10.722,50 
- 
- 

10.722,50 
- 
- 

10.722,50 
- 
- 

10.722,50 
- 

3.120,00 

Total de Despesas - 7.703,19 7.703,19 7.703,19 7.703,19 7.703,19 7.703,19 7.703,19 7.703,19 7.703,19 7.703,19 

• Custos Proces./ 
Adm./Vendas (d) 

• Impostos (e) 

  
6.748,89 

954,30 

 
6.748,89 

954,30 

 
6.748,89 

954,30 

 
6.748,89 

954,30 

 
6.748,89 

954,30 

 
6.748,89 

954,30 

 
6.748,89 

954,30 

 
6.748,89 

954,30 

 
6.748,89 

954,30 

 
6.748,89 

954,30 

Amortização 

Financiamentos (c’) 

- 546,00 1.915,54 1.915,54 1.915,54 1.915,54 - - - - - 

Projeção do Fluxo 
de Caixa para o 
Projeto 

 
( 1.560,00 ) 

 
2.473,31 

 
1.103,77 

 
1.103,77 

 
1.103,77 

 
1.103,77 

 
3.019,31 

 
3.019,31 

 
3.019,31 

 
3.019,31 

 
6.139,31 

(a) Conforme descrito na Tabela 4.8; 
(b) Conforme descrito na Tabela 4.4; 
(c) (c’) Conforme descrito na Tabela 4.10; 
(d) Conforme descrito na Tabela 4.7; 
(e) Conforme descrito na Tabela 4.1, considerando os impostos quando praticadas relações exclusivamente para Atos Cooperativos. Carga tributária incidente de 8,9% sobre o 

Faturamento Bruto, assim distribuídos: i) ICMS 4,2% (Considerado demonstrativo Tabela 4.11);  ii) INSS Rural 2,2%; & iii) Taxas Administração 2,5%. 
(f) O Valor Residual foi estabelecido em 40% do volume inicial investido, tendo em vista que a parcela maior de investimentos concentra-se no Conjunto Frigorífico em 

Atmosfera Controlada, Pavilhão em alvenaria  e na Máquina para Classificação eletrônica, o que representa uma estrutura de vida estimada bem maior que 10 anos, e pelo 
fato de existir demanda por este tipo de estrutura no contexto atual, conforme abordado pelo Capítulo II, item 2.2.3 – Tab.2.9/ ao falarmos sobre estruturas de armazenagem. 

Valores em R$ (x 1.000,00) 

Fonte: Dados Tabulados pelo Autor 

 



A partir da Tabela 4.12, podemos desenvolver a aplicação dos indicadores 

de avaliação ao modelo proposto como forma de melhor visualizar o investimento 

requerido. 

 

 

4.5. Aplicação dos indicadores de avaliação ao modelo proposto 

 

A análise de investimento segundo Kuhnen (1996, p.389), pode ser assim 

definida: um conjunto de técnicas que permitem a comparação entre os 

resultados de tomada de decisão referentes a alternativas diferentes de uma 

maneira científica.  

Em nosso caso, a reflexão que pretendemos realizar consiste em 

determinar se o investimento na formação de uma cooperativa, para 

industrialização e comercialização de maçãs, é a solução para melhorar os níveis 

de rentabilidade dos pequenos produtores da fruta no município de Vacaria/RS. 

Portanto, a comparação se dará no sentido de realizar o investimento e correr 

seus riscos ou permanecer no estágio atual, considerando os valores investidos 

no início do projeto como aplicados no mercado financeiro. 

Algumas ressalvas tornam-se necessárias, para que possamos melhor 

entender o resultado de nossos indicadores: 

• O custo utilizado para remunerar a fruta, quando depositada, pelo associada, 

está fixado de forma a fornecer cobertura para as atividades do pomar, de 

acordo com um custo médio de produção definido neste capítulo, pela Tabela 

4.5, segundo dados obtidos junto a empresas do setor, que desenvolvem 

processos similares aos propostos, inclusive contando com assistência 

técnica; 

• Cabe a cada associado a integralização de um valor referente a sua 

participação no investimento inicial para constituição da cooperativa. 

Pressupomos através da Tabela 4.9, o interesse e a existência destes 

recursos, de acordo com as normas da Instituição Financeira responsável pelo 

financiamento; 

• A remuneração adicional ao custo de produção estimado se dará a medida em 

que forem distribuídas as sobres de cada exercício aos seus associados.  

Portanto o valor real de venda da fruta, deve ser visualizado ao final de cada 
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exercício, pois ocorre primeiramente a cobertura dos custos de produção e 

após o rateio proporcional ao volume de frutos depositados por cada 

associado; 

• A definição de uma Taxa Mínima de Atratividade (TMA), foi estabelecida em 

20% aa, o que representa um valor compatível ao total de recursos investidos 

com recursos próprios, e o que também oferece cobertura significativa, se 

considerados os valores de investimentos iniciais para cada associado, 

disposto pela Tabela 4.9; 

 

O fluxo de Caixa gerado, através da Tabela 4.12, apresentou os seguintes 

resultados, em relação aos indicadores de avaliação descritos no item 4.2 do 

presente capítulo. 

A estrutura se propõe a remunerar a cobertura dos valores financiados 

para a constituição do referido projeto de cooperativa, portanto será analisado o 

fluxo de receitas previstas, em relação ao valor investido inicialmente pelos 

associados da cooperativa, o que representaria um investimento inicial de R$ 

1.560.000,00 (divididos por no mínimo 20 associados). 

A tabela abaixo representa o resultado da aplicação dos indicadores 

definidos, de acordo com o fluxo de receitas e despesas descritos anteriormente. 

 

Tabela 4.13 – Indicadores Financeiros Analisados 
 

Indicadores Financeiros Analisados 
( VPL ) 

Valor Presente Líquido 
(com uma TMA de 20%) 

( TIR ) 
Taxa Interna de Retorno 

( PRI   ou  Payback ) 
Período de Recuperação 

de Investimento 
 

VPL (20%) R$ 7.014.948,00 
 

TIR = 121,193 % 
0,76 Anos; ou 

9,08 Meses; ou 
272 Dias. 

Fonte: Dados tabulados pelo Autor 

 

Na modalidade em que foi apresentado o projeto é amplamente favorável a 

aceitação, pois remunera o capital investido a uma TMA estabelecida em 20%aa, 

com ampla folga e seu retorno sobre investimento, ocorre ainda no primeiro ano. 

Oferecendo um elevado volume de retorno se trazidos os valores ao presente, 

sob a forma de VPL, onde este supera os investimentos iniciais em 4,5 vezes. 
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4.6.  Construindo cenários para auxílio na tomada de decisão 

 

Na realidade a incerteza e a falta de controle sobre a forma de como os 

eventos irão influenciar o projeto no futuro estão presentes em qualquer análise. 

Para resguardar possíveis efeitos negativos ou não, podemos nos utilizar da 

análise de sensibilidade, procurando determinar as conseqüências das variações 

projetadas. 

 

A idéia básica, ao se utilizar a técnica de análise de sensibilidade, 
é a de verificar quão sensível é a variação do VPL a uma variação 
de um dos componentes do fluxo de caixa. Os parâmetros que, 
proporcionalmente, provocarem maior variação no VPL do Projeto 
serão classificados como sensíveis. Esses parâmetros 
demandarão investigações adicionais para melhorar a sua 
estimativa e, por conseqüência, melhorar também as informações 
relevantes para a tomada de decisão. (Clemente, 1998, p.176) 

 

Por se tratar de uma cultura agrícola, que está sujeita a variações: nos 

fatores climáticos, na qualidade dos frutos produzidos e nas oscilações de valor 

de mercado; acreditamos ser interessante elaborar uma análise de sensibilidade, 

para verificar até que ponto este projeto suportaria tais variações. 

Com este propósito elaboramos cenários de alteração nos preços de 

comercialização, combinados com mudanças nas taxas de atratividade, mantendo 

os volumes de processamento e os seus respectivos custos constantes. 

Temos na tabela 4.14, descrevendo a análise de sensibilidade, onde o 

resultado foi a construção de uma combinação de oito níveis de preços diferentes 

e de dez níveis de TMA, aplicados sobre os valores iniciais.  Este conjunto de 

valores resultantes possui a capacidade de contemplar a percepção de vários 

possíveis agentes interessados no desempenho do referido projeto, 

demonstrando sua resistência simultaneamente a uma variação no preço de 

venda e na expectativa de uma TMA adequada a sua percepção individual, sob 

as mais diversas situações. 
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Tabela 4.14 – Análise de Sensibilidade 
 

Variação de Preços  

Indicador 

Financeiro 

Preço 

+ 10% 

Projeto 

Inicial 

Preço 

- 10% 

Preço 

- 15% 

Preço 

- 17,5% 

Preço 

- 20% 

Preço 

- 25% 

Preço 

- 30% 

VPL (10,0 %) 18.767 12.179 5.590 2.296 649 ( 998 ) ( 4.292 ) ( 7.586 ) 

VPL (15,0%) 14.516 9.134 3.753 1.062 ( 283 ) ( 1.628 ) ( 4.319 ) ( 7.009 ) 

VPL (17,5 %) 12.888 7.983 3.077 624 ( 602 ) ( 1.829 ) ( 4.281 ) ( 6.734 ) 

VPL (20,0 %) 11.510 7.015 2.519 272 ( 852 ) ( 1.976 ) ( 4.223 ) ( 6.471 ) 

VPL (22,5 %) 10.336 6.196 2.057 ( 12 ) ( 1.047 ) ( 2.082 ) ( 4.152 ) ( 6.221 ) 

VPL (25,0 %) 9.328 5.499 1.671 ( 243 ) ( 1.200 ) ( 2.157 ) ( 4.071 ) ( 5.985 ) 

VPL (27,5 %) 8.458 4.903 1.347 ( 430 ) ( 1.319 ) ( 2.208 ) ( 3.986 ) ( 5.764 ) 

VPL (30,0 %) 7.704 4.389 1.074 ( 584 ) ( 1.412 ) ( 2.241 ) ( 3.898 ) ( 5.556 ) 

VPL (35,0 %) 6.466 3.555 644 ( 812 ) ( 1.539 ) ( 2.268 ) ( 3.723 ) ( 5.179 ) 

VPL (40,0 %) 5.503 2.915 327 ( 967 ) ( 1.614 ) ( 2.261 ) ( 3.554 ) ( 4.849 ) 

TIR (%) 198,4 121,2 47,3 22,4 13,2 5,4 ( 7,7 ) - 

a) Valores em R$ x (1.000,00); 
b) Visualização de VPL, submetidos a diversas TMA, considerando as variações de preços, 

expressas em cada coluna; 
c) Abaixo a TIR, para os Fluxos de Caixa, gerados em cada variação de preços; 
 

A análise de sensibilidade procurou destacar os limites aos quais o projeto 

ainda é aceitável, neste sentido destacamos que o projeto proposto suportaria 

uma variação negativa nos valores de comercialização estimados de até 15,0%, 

mantida a TMA em 20,0% aa e as demais considerações realizadas 

anteriormente. 

Para variações negativas maiores, a TMA deve sofrer reduções mais 

significativas, conforme observado pelas colunas de variação de preços em 

17,5% e 20,0%. O que inviabilizaria o projeto, sob o ponto de vista de sua 

aceitação, mantida uma TMA em 20,0%. 

Os reflexos destas oscilações podem ser melhor visualizados a partir dos 

gráficos a seguir dispostos: 
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Gráfico 4.1 – Alterações do VPL no Fluxo Inicial a partir de variações na Taxa 

Mínima de Atratividade (com Preço Estável) 

Fonte: Tabela 4.14 – Análise de Sensibilidade 

 

Através do gráfico 4.1, é facilmente perceptível a oscilação que o valor do 

VPL sofre ao ser submetido a uma elevação da TMA, esta elevação, entretanto, 

apesar de diminuir o resultado deste indicador financeiro, em nenhum momento o 

torna negativo. Portanto sob o aspecto financeiro o projeto de criação de uma 

cooperativa para processamento de frutas é perfeitamente aceitável, oferecendo 

sempre taxas de retorno acima do que foi estabelecido. 

Esta consideração é válida para o fluxo inicial, gerado pelo estudo 

realizado, dentro das proposições efetuadas ao longo do presente capítulo. Este 

fluxo está demonstrado pela Tabela 4.12. 
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Gráfico 4.2 – Alterações do VPL no Fluxo Inicial a partir de variações nos Preços 

de Venda (com TMA Estável) 

Fonte: Tabela 4.14 – Análise de Sensibilidade 

 

A exemplo do que foi desenvolvido para verificar o nível de sensibilidade do 

projeto, quando submetido a diversas oscilações nas TMA, o projeto foi estudado 

quanto a sua capacidade de suportar variações no preço de venda.  

Estas variações nos preços de venda provocaram, conforme demonstrado, 

pelo gráfico 4.2, a alteração mais significativa no volume do VPL. Portanto o 

projeto é mais sensível a alterações de preços, onde tendo como referencial a 

TMA constante em 20,0%, este demonstrou suportar variações negativas nos 

preços de no máximo 15,0%.  Definindo assim o patamar mínimo de preços aos 

quais o projeto de cooperativa estaria em condições de se manter viável. 

Alguns fatores podem ser descritos como possíveis condicionantes para 

uma variação de preço negativa de mais de 15,0%, entretanto estes serão 

destacados quando efetuarmos a análise global do referido projeto. 
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4.7. Retratando Exemplos de Funcionamento de Cooperativas 

Agropecuárias ( de Frutas ) Encontradas em Outros Municípios. 

 

Nesta parte do trabalho, procuramos destacar alguns exemplos de 

cooperativas agropecuárias, que teriam semelhança de atuação em relação ao 

projeto proposto. Desta forma destacamos a atuação de cooperativas que 

trabalham com o mesmo produto do projeto que estamos desenvolvendo, ou seja, 

maçãs. 

Nosso objetivo maior é demonstrar como estas organizações atuam e 

tentar dimensionar o impacto das cooperativas no associado, sob três aspectos 

principais, compreendidos por: i) assistência técnica ao associado no 

desenvolvimento de suas atividades; ii) a forma de relacionamento desenvolvida 

em cada exemplo quanto ao tratamento dado aos produtos do associado e sua 

respectiva forma de pagamento;  e iii) depoimentos de associados sobre o 

impacto da cooperativa no seu modo de trabalho e na rentabilidade. 

A fase de entrevistas e visitas a cooperativas identificou três cooperativas, 

situadas em duas cidades diferentes. 

 

 

4.7.1. O exemplo da COOPERSERRA 

 

Segundo seu Presidente50, tendo em vista uma crescente produção dos 

pomares de maçãs, implantados na região serrana do Estado de Santa Catarina; 

os fruticultores ali instalados sentiram a necessidade de criar um órgão que 

comercializasse os produtos agrícolas. E a partir de 1976, criaram uma comissão 

composta de produtores e técnicos51, que passaram a trabalhar junto às 

comunidades do interior e após este processo de conscientização, fundaram em 

14 de fevereiro de 1977, em assembléia realizada no município de São Joaquim / 

SC, a Cooperativa Regional Agropecuária Serrana Ltda, denominada 

COOPERSERRA. A assembléia inaugural contou com a adesão de 138 sócios 

                                                             
50 Sr. Giovani Rosa Oliveira, presidente da COOPERSERRA, em entrevista realizada no dia 
31.07.2001, no município de São Joaquim/SC. 
51 O corpo técnico, que se constituía de Engenheiros Agrônomos disponibilizados por órgãos 
governamentais do Estado de Santa Catarina – vinculados a Secretaria da Agricultura 
(ACARESC). 
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dos municípios de São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urupema e Urubici, da 

região serrana do Estado de Santa Catarina. 

 

Segundo seu Presidente, desde a sua fundação a Cooperativa tem 
cumprido com sua finalidade. A COOPERSERRA sempre 
representou um papel preponderante na produção de maçãs na 
região serrana, nos últimos anos entrou no mercado internacional 
com a exportação de Maçãs para os Estados Unidos e Europa, o 
que demonstra a qualidade superior de nosso produto, não 
perdendo para outros países produtores. No mercado interno, 
principalmente nos grandes centros consumidores, a qualidade da 
maçã produzida pela COOPERSERRA, tem gerado a preferência 
pelos consumidores, dado a ótima qualidade da maçã da região de 
São Joaquim, seja no sabor, aparência e coloração apresentada.  

 
Atualmente a Cooperativa dispõe de uma área de operação de 6.000 

metros quadrados, além de um Packing House, utilizado para o processamento 

da fruta. É muito destacada a atuação de uma equipe técnica que a 

COOPERSERRA coloca a disposição de seus associados, com o objetivo de 

orientar os produtores na condução dos pomares, sempre servindo como ponte 

de ligação e parceria aos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria do 

Desenvolvimento Rural e da Agricultura do Estado de Santa Catarina. 

Hoje são cerca de 80 associados, com uma área média de 4,2 

ha/associado; produzindo entre 35 e 40 ton./ha . Para a safra 2000/2001 o volume 

total de fruta a ser comercializado será de 8.100 ton. A COOPERSERRA possui 

uma capacidade de armazenagem de 5.500 ton., em sua maioria no sistema 

convencional, estando em processo de implantação das primeiras estruturas para 

atmosfera controlada, possui 78 funcionários, além de seus sócios. 

Os principais aspectos levantados, foram: 

 

a) Assistência técnica ao associado 

A exemplo do que ocorre em Vacaria/RS, a maçã representa para o 

município de São Joaquim a principal fonte de renda. Seu Presidente, destaca 

que sob sua perspectiva o futuro para a maçã é promissor, mas não descarta a 

necessidade de modernização dos pomares, através de suas percepções de 

quais os direcionamentos do mercado consumidor, é promovida a introdução de 

novas variedades e tecnologias para produção, esta é uma atividade constante da 

cooperativa e que vai resultar aumento de qualidade. Neste aspecto a cooperativa 
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oferece aos seus associados 02 (dois) engenheiros agrônomos, que ficam 

realizando visitas aos pomares, onde estes acompanham  todo o processo que 

envolve a produção, só acabando no momento da colheita. 

Antes de cada colheita, o departamento técnico realiza assembléias com 

objetivo de estabelecer em conjunto as normas comuns para a colheita, evidencia 

por exemplo que: colher uma fruta (maçã) de baixa qualidade não reflete em lucro 

mas em perda de rentabilidade, pois a fruta ruim depositada em uma câmara 

frigorífica não cobre os custos de armazenagem, ocupando espaço e utilizando 

recursos econômicos (capital, mão-de-obra, energia, insumos, etc.) e na hora da 

comercialização puxando para baixo o valor dos frutos bons.  

A maioria dos associados, possuem pomares antigos, o que representa 

altos custos de manutenção em contrapartida a baixos volumes de produtividade, 

a COOPERSERRA procura direcionar os associados às novas tendências de 

condução dos pomares, promovendo inclusive erradicação de pomares cuja 

situação seja crítica. A cooperativa está desta forma fomentando a implantação 

variedades novas de acordo com sua percepção de mercado. 

Deve, portanto, procurar homogeneizar os frutos, durante a condução dos 

pomares na propriedade, procurando priorizar qualidade e não quantidade. Isto se 

dá através de uma assistência técnica atualizada e de uma estrutura de vendas 

atenta aos anseios do mercado consumidor e suas tendências.  

 

b) A entrega da produção e o pagamento ao associado 

Cabe ao associado a tarefa de colher sua produção, uma vez colhida este 

a transporta até a cooperativa, onde o próprio associado faz a entrega de sua 

safra. 

Ao chegar na cooperativa a produção é pesada e em paralelo um 

engenheiro agrônomo efetua a coleta de amostras, através das quais estabelece 

parâmetros e classificações estimando a qualidade dos frutos e distribuindo-os 

em categorias, para que então se proceda a descarga e a armazenagem da fruta 

na cooperativa.  

Na fase de recebimento a coleta de amostras tem duas finalidades: 

• Num primeiro momento, de acordo com o Departamento Técnico, o 

levantamento do padrão da fruta que está sendo entregue na cooperativa, 

estabelecendo desta forma o que se espera obter como níveis de qualidade; 



 127

• E no segundo momento, esta coleta de amostras fornece dados aos 

responsáveis pela armazenagem, um roteiro para classificação, pois a fruta 

mais madura durante a colheita ou originária de uma determinada região mais 

quente, possui a tendência de não suportar períodos longos de armazenagem. 

Desta maneira se constrói uma ordenação para a classificação dos frutos, 

processando inicialmente os frutos mais maduros – que possui menor 

resistência a longos períodos de estocagem; evitando a perda de produção 

armazenada nas câmaras frigoríficas. Destaca-se que esta particularidade se 

dá pelo fato da COOPERSERRA possuir estruturas de frigorificação no 

sistema convencional. 

Uma vez depositada, inicia-se o processo de classificação e 

comercialização. 

O pagamento da produção do associado, só se realiza à medida que 

ocorre a classificação e comercialização de frutas pela cooperativa. A 

COOPERSERRA não garante nenhum preço inicial ao associado, mas na 

proporção que a receita vai sendo apurada através da classificação e venda da 

produção total depositada, os pagamentos são realizados de acordo com os 

mesmos percentuais de volume e classificação por categoria definidos através de 

amostragem no momento do depósito da produção por parte dos associados. 

Entretanto à medida que a fruta é processada os valores projetados na fase inicial 

de recebimento fazem a ‘retroação’’52 entre o que foi projetado e o que realmente 

ocorre na máquina de classificação. Este processo ocorre individualmente para 

cada associado. 

Este modelo segundo os participantes entrevistados possui a capacidade 

de distribuir ao longo de todo o ciclo de comercialização, a produção de todos os 

associados, tendo em vista que remunera na proporção do volume depositado, o 

que garante uma parcela ao longo do processo até que se encerrem as atividades 

decorrentes de uma safra.  Outro fator destacado é a participação homogênea 

durante os momentos de altas ou baixa de preços, tendo que se distribui 

resultados ao longo do tempo. 

                                                             
52Retroação ou Feedback, é um mecanismo segundo o qual uma parte da energia de saída de um 
sistema ou de uma máquina volta à entrada. Também chamado retroalimentação ou em inglês 
feedback) é basicamente um sistema de comunicação de retorno. A retroação serve para 
comparar a maneira como um sistema funciona em relação ao padrão estabelecido para ele 
funcionar, regulando entradas e saídas. (Chiavenatto, 1993, p.702) 
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Ao serem questionados sobre a sua percepção (como associado) entre, 

depositar a fruta na cooperativa, para depois ao longo do tempo receber a receita; 

em oposição a vender sua safra apurando receitas imediatamente, face aos 

custos iniciais de produção, os associados da COOPERSERRA desenvolveram 

um mecanismo próprio, viabilizando a possibilidade de ter um fluxo de rendas 

durante todo o ano e não apenas durante a fase de colheita. 

 

Para o Presidente da COOPERSERRA, em oposição ao 
que ocorre na distribuição da receita do associado, por um 
período de comercialização, existe o imediatismo de vender toda 
a produção a uma única empresa (ou embalador), que oferece na 
hora a remuneração de toda a safra, no momento em que esta é 
entregue, este fator é problemático. A COOPERSERRA está, 
buscando solucioná-lo através do desenvolvimento de um 
mecanismo próprio, onde a falta de capital de giro a levou a 
estabelecer parcerias com fornecedores, adquirindo insumos em 
volumes significativos e a prazos dilatados e estes prazos foram 
repassados aos associados, de forma que os insumos fossem 
pagos à medida que fosse processada a produção de cada 
associado. Portanto a cooperativa fornece os insumos para a 
realização da safra, de forma que eles (os insumos) sejam pagos 
lá na safra, de maneira gradativa na proporção da 
comercialização. 

Este fato limitou a necessidade de acesso a 
financiamentos bancários. Hoje o associado paga juros sobre seu 
custeio para produção até o momento em que sua safra é 
depositada – pois a partir deste momento a cooperativa é que 
deve ter a responsabilidade de comercializar a fruta. Além do fator 
crédito envolvido, outro destaque é que devido a uma única 
orientação técnica e a formação de um bloco de associados 
adquirindo os insumos em grandes lotes, estes tiveram uma 
redução sensível nos preços, o que de certa forma torna 
interessante participar desta modalidade. O que a 
COOPERSERRA quer, é fornecer ao associado/produtor 
condições para que ele tenha renda durante todo o ano, e não 
apenas durante a fase de colheita, pois as outras culturas da 
propriedade – citando batata e gado – são pouco expressivas. 

 

c) O impacto sobre o modo de trabalho e a rentabilidade 

Na fase de entrevistas aos associados, a maioria não soube precisar a 

trajetória de antes e depois de ser associado, mas enfatizaram a segurança de ter 

onde comercializar a safra, dedicando-se exclusivamente a produção. Facilitando 

a forma de trabalhar, dedicando se de maneira mais expressiva ao pomar. 
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Segundo um associado da COOPERSERRA53, a diferença 
fundamental está na segurança de ter um local para entrega da 
fruta e segurança na comercialização quanto a possível 
inadimplência. A construção de uma marca também é 
fundamental, pois possibilita formar clientes estáveis, o que 
aumenta a segurança na comercialização. E os novos 
investimentos em câmaras frigoríficas modernas, possibilitarão 
estender a comercialização por períodos maiores o que deverá 
melhorar o preço de venda. 

 

Outros entrevistados54 observam que não ocorrem, no caso da 

COOPERSERRA, variações significativas, nos preços de remuneração da 

produção, acreditando que com a modernização da estrutura essa diferença se 

acentue de maneira positiva para a cooperativa. 

A associação de produtores permite que se possa ter acesso a novas 

técnicas de produção, segundo seu Presidente, falando agora como produtor e 

associado, hoje o produtor não associado ainda pode contar com empresas que 

não possuem produção própria numa quantidade suficiente, desta forma 

absorvendo a fruta deste produtor, mas no momento em que as variedades e a 

qualidade dos frutos oferecidos não for atrativo, estas empresas certamente não 

se interessarão pelo pequeno produtor, que neste momento ficará sem alternativa 

de comercialização, voltando-se então para um mercado marginal, cujos riscos 

são elevados e o retorno muito baixo.  O produtor que não é fiel, e não entrega 

sua produção de forma integral para a cooperativa é excluído, pois a falta de 

fidelidade invalida o que é proposto pelo cooperativismo – ou você participa ou 

não participa. 

 

 

4.7.2. O exemplo da SANJO 

 

A SANJO – Cooperativa Agrícola de São Joaquim, foi fundada em 

novembro de 1993, no Município de São Joaquim/SC, por um grupo de 34 

fruticultores. Atualmente possui 58 cooperados, cuja área de pomar varia de 3,0 a 

50,0 hectares com produtividade entre 40 a 45 ton./ha, o que produz 

                                                             
53 Rogério Godinho Pereira, associado da COOPERSERRA, possuidor de pomar de maçãs das 
variedades Fuji e Gala, numa área de 6,3ha, no Município de São Joaquim/SC. 
54 Associados que estavam nas dependências da COOPERSERRA, na data da entrevista, cujos 
nomes não foram coletados. 
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aproximadamente 30.000 toneladas de maçã a cada safra, em uma área de 800 

hectares.  

A empresa possui em sua estrutura de Packing House uma classificadora 

totalmente informatizada, capaz de classificar 140 ton de fruta por dia, separando 

as maçãs por leitura ótica e peso, detectando defeitos nos frutos, o que lhe 

garante um padrão de classificação acima do praticado atualmente pela maioria 

dos classificadores do mercado. Possui em seu quadro 48 funcionários próprios e 

cerca de 120 pessoas terceirizadas, classifica e comercializa 2.800 ton./mês, 

durante 10 meses no ano; a sua capacidade de frigorificação é de 27.000  

toneladas de frutas, estrutura esta que se localiza em dois módulos, um com 

capacidade de armazenagem de 18.000 ton., totalmente em Atmosfera 

Controlada e outro módulo cuja capacidade é de 9.000 ton., sendo 7.000 ton. em 

Atmosfera Controlada e 2.000 ton. em Sistema Convencional. 

Segundo seu Presidente55, a marca SANJO é uma das grandes referências 

da serra catarinense. Tem seu nome reconhecido no mercado brasileiro e está 

expandindo, através da exportação, a qualidade da maçã Joaquinense para o 

mundo. 

Para o Presidente da SANJO, no momento a maçã possui uma 
importância social e econômica muito grande para o município. A 
maçã é hoje a principal cultura da região e representa para o 
município a principal economia. A cultura de batata e a criação de 
gado, surgem em segundo plano, mas a maçã demanda de muita 
mão de obra, devido a sua falta de mecanização, durante a 
formação da safra, ao contrário do que ocorre com outras culturas 
onde a mecanização se faz presente de modo mais significativo, e 
principalmente em São Joaquim por características de condução 
dos pomares, onde por exemplo o raleio56 é realizado sem o 
emprego de produtos químicos, nestes momentos a demanda por 
mão-de-obra é elevada. A idéia é de que durante o raleio e 
colheita, a maçã emprega cerca de 30 pessoas por hectare de 
pomar. 

 

Para os associados da SANJO, as perspectivas em relação a maçã 

residem na descrição de que estamos numa fase de pico da montanha, onde 

dificuldades vão começar a surgir, a exemplo do que ocorre em países onde a 

cultura da maçã é tradicional. Isto deverá se repetir no Brasil se nada for feito a 

                                                             
55 Paulo Yoshitaka Iida, presidente da SANJO, em entrevista realizada no dia 31.07.2001, no 
município de São Joaquim/SC. 
56 Consiste na retirada manual do excesso de frutos por galho de uma planta, após a floração. 
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este respeito, pois o ano passado foram produzidas 1.000.000 ton, e este ano por 

motivos de quebras de safra tivemos uma produção de 600.000 ton, o que acabou 

elevando o preço do produto, ao voltar a sua normalidade a maçã deverá cair 

bastante em relação a remuneração atual. Outro fato é que não nos qualificamos 

para a exportação, pois cerca de 95% é para o mercado interno, neste aspecto a 

oscilação de preços em função da demanda é significativa57. Estudos para 

regulamentar os padrões de classificação e volume devem ser implementados; a 

nível de se obter qualidade e preço competitivos. 

Neste quadro o pequeno produtor é representado, por aquela pessoa que 

não tem acesso a estruturas de produção e comercialização no mercado, situado 

com pomares cuja área está abaixo de 10 ha, e será no futuro forçado a trabalhar 

no mercado marginalizado ou a margem de outras empresas ou sob a forma de 

associativismo. E sob este horizonte, o associativismo; os órgãos governamentais 

têm incentivado em Santa Catarina a associação de pequenos produtores. 

Os principais aspectos levantados, foram: 

 

a) Assistência técnica ao associado 

A cooperativa vem se adequando as exigências do mercado, buscando 

maneiras de controle ao produto oferecido, utilizando um sistema de 

rastreabilidade e trabalhando a correção de falhas durante o processo. Desta 

forma a SANJO fornece um corpo técnico, orientando para a conscientização dos 

produtores em plantar novas variedades e assistência técnica em campo que 

também é fundamental para que todos falem a mesma linguagem, tornando a 

fruta homogênea e obtendo melhor classificação.  

A SANJO destaca o fato de que no sistema o associado é autônomo e 

independente, sendo a cooperativa uma associação destes produtores, cabe a 

cooperativa fornecer os técnicos, que visam num primeiro momento qualificar 

melhor os produtores. Segundo seu Presidente, “... a atenção às pessoas que 

estão abaixo da média deve ser priorizada, o que de forma sistêmica eleva o 

padrão de todo o conjunto em níveis superiores”. 

 

 

                                                             
57 Fato já demonstrado no Capítulo II, item 2.3.2, quando retratamos os efeitos de oscilações de 
preços em função do aumento na oferta de frutas no mercado. 
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b) A entrega da produção e o pagamento ao associado 

A exemplo do que ocorre na COOPERSERRA, no momento de depósito 

da fruta na cooperativa ocorre uma coleta de amostras, que vão classificar a 

produção de cada associado de acordo com critérios pré-definidos. Estas 

amostras orientam os pagamentos, por um preço médio, até que aconteça o 

processamento e classificação da fruta. O associado então recebe uma 

remuneração inicial, até que o volume de sua produção seja totalmente 

processada, desta forma a cooperativa presta serviço aos seus associados, onde 

ela primeiro vende os produtos e com o valor da venda efetua o pagamento ao 

associado. Inicialmente a classificação é realizada por amostragem, para cada 

produtor, e a despesa é rateada entre os 58 cooperados proporcional ao volume 

depositado. Destaque para o fato de que a prestação de contas é realizada 

mensalmente e o fechamento é realizado anualmente. 

 

Segundo o Presidente da SANJO, a fruta deve ser 
comercializada da melhor forma possível, este valor é repassado 
ao associado de fevereiro a novembro. Estabelecidos critérios 
definidos em assembléia, se fixa um determinado percentual do 
valor total faturado para repasse ao associado, mantendo-se este 
valor regular durante o ano inteiro, distribuindo a safra do 
associado pelo ano todo. 
A cultura do associado na SANJO é diferente, e em uma 
cooperativa a cultura pode facilitar ou dificultar bastante. A 
SANJO tem os conceitos do cooperativismo, presente ao longo de 
várias gerações através do tempo, a própria SANJO é originária 
da antiga COTIA58. Em uma cooperativa a fidelidade é básica, 
pois se não houver confiança e o processo não for gerido de 
forma participativa e democrática, o processo não funcionaria. No 
caso a origem da SANJO é basicamente 100% nipônica somada 
ao fato de tradição no associativismo, este ajudou a constituição 
da cooperativa. 
Mas vejo que o que é mais importante é que a estrutura seja 
flexibilizada, tenha capacidade de contratação de profissionais 
para cada área, revertendo para o associado em preços de 
remuneração no mínimo iguais ao que está sendo praticado pelo 
mercado. Portanto hoje a cooperativa somente pelo idealismo não 
funcionaria, devemos ser idealistas e ainda ter resultados 
positivos. Uma cooperativa hoje deve ser muito profissional e 
extremamente competitiva em seu processo. 

 

                                                             
58 Sr Paulo Y. Iida, fazendo referencia a empresa COTIA, antiga cooperativa que atuava na região 
de São Joaquim/SC, não só com maçãs, mas envolvendo outros produtos agrícolas. 
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Como o associado atua de forma autônoma, a SANJO trabalha em 

parceria com as instituições financeiras, atestando e demonstrando que 

determinado produtor possui um volume de frutas estocado. Este fato tem 

ajudado para que as dívidas de custeio sejam pagas no decorrer do processo de 

comercialização. Embora a orientação que a cooperativa tem procurado passar 

ao produtor é de que ele tente se capitalizar, de forma a não depender de 

financiamentos bancários para realizar sua safra. 

 

c) O impacto sobre o modo de trabalho e a rentabilidade 

O associado deve dar sua parcela de contribuição (investimento inicial) e 

se comprometer com a sociedade, e se ele ficar de fora deste comprometimento 

automaticamente ele estará jogando o que investiu dentro da cooperativa fora. 

Este comprometimento contribui para que não haja tanta dispersão. Gera uma 

situação de casamento favorável. O imediatismo que é uma dificuldade que toda 

cooperativa enfrenta, deve ser vencido pelo resultado e pela confiança na 

estrutura, estes aspectos devem vencer a ansiedade do produtor. 

A cooperativa garante volumes de fornecimento, a exemplo do que ocorre 

na Europa, existe tendência de unificar diversas cooperativas em associações, 

isto dificilmente é conseguido pelos produtores atuando de forma isolada.  

De acordo com associados presentes durante a fase de entrevistas na 

SANJO, o fator de maior perigo a nível de pequeno produtor, está no risco da 

inadimplência – ou seja o não pagamento do intermediário ao produtor – este fato 

é tão representativo, que a Secretaria da Agricultura do município, está formando 

um cadastro de clientes inadimplentes. A cooperativa organiza os pequenos 

produtores e regulamenta a forma de oferta dos produtos; aumentando a 

segurança. 

Essa iniciativa traz tranqüilidade ao associado na comercialização de seu 

produto e possibilidade de ter assistência compatível com o mercado. O que de 

outro modo, representaria um custo muito elevado, se considerado o produtor 

isoladamente e, de melhor nível, se comparada a assistência prestada pelo 

estado. 

Conforme descrito anteriormente o produtor é autônomo e independente e 

a cooperativa é uma associação de produtores, visando num primeiro momento, 

qualificar melhor os produtores, e num segundo momento fornecendo segurança 
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na comercialização – oferecendo minimização de riscos e protegidos de certa 

forma da especulação de intermediários. A intermediação entre o produtor e o 

mercado fica assim sob responsabilidade da estrutura da cooperativa. 

 

Segundo um associado da SANJO, ... sempre fui cooperado, 
existem casos de produtores que caíram no conto de fadas, 
saíram da cooperativa e se deram muito mal, pois quando você 
tem um produto de boa qualidade é uma conversa, mas quando 
não é assim ...., mas tenho notado que a grande preocupação das 
pessoas que vendem ou se associam as grandes empresas, está 
na ocasião do acerto de contas, quando do acerto com o 
intermediário,  ocorrendo antecipação de valores ou na promessa, 
existe uma coisa, mas quando se vai para a caneta a conversa 
fica outra, então esse desgaste e essa instabilidade é muito 
danosa para o produtor. Pois é difícil uma pessoa – um produtor, 
conseguir conciliar duas coisas como produção e comercialização 
de maneira satisfatória. 

 

Para o Presidente da SANJO, num horizonte de futuro o pequeno 
produtor vai se encontrar com a auto suficiência das grandes 
empresas, ou com uma realidade de oferta maior do que a 
demanda, eu vejo a organização como uma necessidade de ter 
uma estrutura que possa competir, mesmo que com uma pequena 
margem, esta será condição para permanecer na atividade ou 
não. A margem está cada vez mais difícil. E estas estruturas 
devem ser aproveitadas. 
Hoje o pequeno produtor que não dispõe de uma associação, 
pode participar do mercado marginal da caixa aberta: embalando 
em casa, se unindo a outros produtores para formar uma carga, e 
de certa forma ele até deve estar vinculado a alguma empresa. 
Mas o pequeno é dependente, da auto-suficiência do grande 
embalador, e de sua própria qualidade, onde agentes externos 
podem interferir de modo significativo na sua produção. Em casos 
de produção normal, o risco do pequeno produtor não ter para 
quem vender é considerável, haja visto o que aconteceu na safra 
passada59. 

 

Duas considerações estão presentes em ambas às cooperativas 

consultadas no município de São Joaquim/SC. A primeira se refere a limitações 

nos volumes de frutas ofertadas, descrevendo a necessidade de limitar a oferta, 

segundo o Presidente da COOPERSERRA, o mercado não absorve volume 

superior a 750.000 ton./ano, devemos renovar nossos pomares, procurando obter 

                                                             
59 Paulo Y. Iida, fazendo referência ao volume excessivo de frutas produzidas na safra passada, 
onde os efeitos da oferta, causaram preços de comercialização abaixo dos custos de produção. 
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qualidade superior e custos menores; e a segunda consideração e de que a 

exemplo do que ocorre na Europa, onde existe a tendência de unificar diversas 

cooperativas em associações, ainda segundo o Presidente da COOPERSERRA, 

acredito ser interessante a cada cooperativa, no caso de São Joaquim que possui 

três cooperativas, que trabalhem sua produção individualmente  e que se forme 

uma única central de comercialização sobre uma única marca baseada em 

normas de comercialização próprias, obedecendo a critérios específicos. Onde 

todas operariam sob uma mesma marca, um único padrão e adotando um 

sistema comum para comercialização. 

 

 

 

4.7.3. O exemplo da Cooperativa Pradense 

 

A Cooperativa Agropecuária Pradense Ltda foi fundada em 20 de janeiro 

de 1974, no município de Antônio Prado/RS por um pequeno grupo de 

agricultores. Foram aproximadamente 300 agricultores que sentiram a 

necessidade de criar uma associação para trabalhar com secagem de trigo. 

Possuindo 1.678 associados, dos quais aproximadamente 1.200 associados são 

ativos, e um quadro de 46 funcionários. 

O objetivo na época de sua fundação era: Promover o estímulo, o 

desenvolvimento progressivo e a defesa das atividades econômicas dos 

associados. Valorizando-os através da valorização da produção, da 

comercialização coletiva em condições mais vantajosas.60, onde inicialmente a 

cooperativa se dedicava exclusivamente ao processamento de grãos, mais 

especificamente a conversão de trigo em farinha de trigo. Passando a trabalhar 

com frutas, incluindo maçãs, em 1977, construindo um pavilhão para recebimento 

e contando com um sistema de armazenagem de frutas. 

Embora o número de associados seja elevado se considerarmos as 

cooperativas anteriormente citadas, o volume total de frutas comercializadas, na 

safra de 2000/2001 será de 4.000 ton. A capacidade de armazenagem da 

cooperativa é de 3.000 ton, sendo 500 ton em câmaras em Atmosfera Controlada 

                                                             
60 Conforme registro em Ata do dia 20.01.1974; 
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e 2.500 ton em Sistema Convencional. A estrutura de Packing House possui 

capacidade de processamento de 40 ton./dia. 

Atualmente a cooperativa trabalha com maçãs, pêssegos e leite, além de 

possuir a marca de vinhos Primo Fior e uma loja de comercialização de produtos 

agrícolas, insumos e ferramentas. As frutas de Antônio Prado chegam a ser 

vendidas nos supermercados do Rio e São Paulo enquanto o vinho está 

consolidando seu espaço no mercado local.  

 

Segundo o Presidente da Cooperativa Pradense61, a cooperativa 
vive um momento de transformação, buscando novos negócios e 
procurando chegar a uma profissionalização em todos os setores 
da empresa, tendo a qualidade como objetivo primordial. 

 

Ao contrário do que se observa nos municípios de Vacaria/RS e São 

Joaquim/SC, a maçã não é a principal fonte econômica no município de Antônio 

Prado, atualmente o setor primário é bastante diversificado. A fruticultura possui 

participação de 30% no setor, e dentro deste a distribuição é aproximadamente a 

seguinte 50% uva,  35% maçã e 15% frutas de caroço (pêssego e ameixa).  

As propriedades rurais são pequenas, variando de 25 a 30 hectares, onde 

as diversas atividades desenvolvidas não possuem destaque individual, estudos 

da própria cooperativa apontam para uma distribuição média entre os associados, 

de 2,0 a 4,0 hectares de videiras – produção de uvas; a maioria dos pomares de 

maçãs possuem de 1,0 a 2,0 hectares e as frutas de caroço (pêssegos e ameixa) 

com pomares de 0,5 a 1,0 hectare, associados a pecuária de leite, avicultura e 

suinocultura. A mão de obra utilizada na propriedade é essencialmente familiar. 

Neste contexto a orientação e o direcionamento que a cooperativa 

procura dar ao associado para a comercialização da maçã é procurar 

industrializá-la, pois segundo seu Presidente, devemos desenvolver um processo 

de industrialização na maçã, principalmente na categoria industrial (referindo-se 

ao refugo e Cat III), se perde muito ao destinar a outros mercados que promovam 

a industrialização, o que vai inviabilizando economicamente esta cultura. 

Os principais aspectos levantados, foram: 

 

 

                                                             
61 Sr. Osvaldo Raimundo Conte, Presidente da Cooperativa Agropecuária Pradense Ltda. 
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a) Assistência técnica ao associado 

As orientações neste sentido à atuação das cooperativas não divergem 

muito, pois a cooperativa acompanha a condução e está fomentando a produção 

integrada. Levando os mesmos recursos e orientações a todos os associados, 

com objetivo de obter padronização. 

Porém, o destaque que se observa é que o corpo técnico de agrônomos e 

veterinários, fornecidos aos associados tem uma atuação mais genérica. Ao 

contrário do que ocorre nos outros exemplos citados, a Cooperativa Pradense, 

atua em vários segmentos, não apenas na maçã, portanto no momento da 

assistência técnica, as visitas não se limitam a uma cultura, mas se estendem a 

todas as atividades desenvolvidas na propriedade. Esta diversidade exige um 

técnico com conhecimentos mais amplos em substituição dos técnicos anteriores, 

extremamente especializados em sua área de atuação. 

 

b) A entrega da produção e o pagamento ao associado 

O associado leva até a cooperativa sua produção, onde esta é 

armazenada em de depósitos identificados, em câmaras frigoríficas. A partir deste 

momento é classificada – processada e embalada – e, após, comercializada. 

Segundo relatos do Presidente da Cooperativa Pradense, cerca de 80% 

da fruta é comercializada no Estado de São Paulo. O associado é pago somente 

após o recebimento da venda e podem ocorrer adiantamentos realizados de 

modo proporcional, levando em consideração variedade, classificação por 

categoria e volume de frutas depositadas, neste caso envolvendo todos os 

associados que depositaram determinada cultura. Os custos do processo são 

divididos de acordo com o volume de frutos depositados.   

O financiamento de cada safra ocorre por conta dos seus próprios 

recursos, cabendo a este associado, realizar as compras e a condução de suas 

atividades. 

 

c) O impacto sobre o modo de trabalho e a rentabilidade 

O destaque neste sentido reside em duas afirmações. Na primeira, 

segundo o Presidente da cooperativa é de que ... a união é necessária para se 

tornar grande, para poder brigar é necessário contar com uma proteção. Desta 

forma a cooperativa protege comercialmente, financeiramente e tecnicamente, 
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onde o social, a segurança e a cultura se preservam, ao contrário da contrapartida 

das empresas que só consideram o lado econômico. 

 

E na segunda, na visão do Veterinário da Cooperativa 
Pradense62: Se, é ruim com a cooperativa, muito pior sem ela, 
pois esta possui a função de reguladora. O pequeno não é 
pequeno apenas no tamanho, mas é pequeno na sua forma de 
pensar. A cooperativa viabiliza soluções e alternativas, hoje nos 
deparamos com maiores dificuldades e individualmente somos 
mais vulneráveis. Onde a cooperativa se faz presente, mesmo o 
não sócio se beneficia do processo de disciplina do intermediário. 

 

Citando o exemplo do que ocorre com a produção de leite, de modo mais 

evidente, o não associado consegue vender por um valor equivalente ao pago ao 

associado. Utilizando muitas vezes o valor da cooperativa como parâmetro para 

suas vendas, mas este não associado certamente incorre em custos mais 

elevados. A falta de assistência técnica, entre outros fatores, evidenciam isto. 

Portanto na forma do produtor pensar, muitas vezes não existe um impacto 

imediato, os efeitos de associar-se devem ser sentidos em períodos longos de 

análise, evidenciando o crescimento ou não de um produtor e levando em 

consideração o volume de produção e um produto como referência. 

Para exemplificar, a maçã, hoje, não sente os mesmos efeitos em função 

da variedade produzida na propriedade, mas vários produtores orientados pelos 

técnicos da cooperativa, já estão em processo de substituição de variedades e 

construção de pomares sob novos padrões de produção, isto evidencia a longo 

prazo o diferencial, procurando o direcionamento certo, e promovendo ajustes de 

posicionamento. 

Outra questão que chamou a atenção, é o fato da Cooperativa Pradense, 

apesar de registrar a fidelidade do associado em seus estatutos – onde os 

desvios de produção ocasionariam a eliminação do associado; na prática não 

exige do associado esta fidelidade. Segundo seu Presidente, devido a diversidade 

de produtos produzidos na propriedade dos associados, não existe forma de que 

a cooperativa garanta comercialização para todos os produtos. Esta constatação 

leva muitas vezes o associado a efetuar composições de vendas com 

                                                             
62 Sr. Elmir Toazza, Médico Veterinário da Cooperativa Agropecuária Pradense Ltda. 



 139

intermediários, muitas vezes colocando nesta composição de vendas os produtos 

que são trabalhados pela estrutura da cooperativa. 

 

 

 

4.8. As vantagens da cooperativa proposta 

 

Outro fator de questionamento, durante a elaboração do presente estudo 

era determinar qual a contribuição que a cooperativa daria para o associado e em 

que proporção esta contribuição se expressaria em um adicional financeiro, desta 

forma sendo comparada ao que é praticado atualmente. 

Através das entrevistas realizadas e descritas anteriormente, não foi 

possível determinar economicamente qual a importância da cooperativa, na 

remuneração do associado, a partir de um exemplo de cooperativa já existente. 

Com este propósito, elaboramos um comparativo, entre o atual patamar de 

remuneração vigente no mercado e a expectativa de remuneração gerada ao final 

de cada ano, através da armazenagem, processamento e comercialização da 

fruta por meio da cooperativa proposta para os produtores de maçãs de Vacaria. 

A orientação básica foi a de adotar o padrão de venda médio entre: i) 

produtores do município de Vacaria/RS, que oferecem a sua produção a 

empresas para uma posterior comercialização, onde estes produtores absorvem 

os custos de armazenagem e classificação da fruta, e se sujeitam aos preços 

conseguidos por estas empresas quando se efetiva a comercialização;  e ii) 

outros produtores que comercializam integralmente sua safra, sem participar do 

processo de armazenagem, classificação e comercialização, sujeitando-se aos 

preços praticados quando a oferta de frutas é maior durante o período de colheita. 

A variação destes preços se mostrou significativa, onde a forma de 

pagamento, o volume de produção, a localização dos pomares e a qualidade dos 

frutos oscilou de maneira significativa.  

A coleta de informações junto aos produtores, estabeleceu um patamar de 

comercialização como padrão de venda médio de R$ 0,3300/Kg63. Remunerando 

                                                             
63Este valor médio contemplou três produtores que comercializaram sua safra na colheita, e de 
dois produtores que associaram-se a empresas já instaladas. Os valores levaram em 
consideração os volumes produzidos e a remuneração pela qualidade conseguida, para as safras 
dos anos 1999, 2000 e  2001. 
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desta forma o produtor que não possui estrutura de armazenagem e 

comercialização, estando sujeito as mais diversas variações sob sua produção. 

E de outro lado foi considerado como padrão de remuneração para o 

possível associado do projeto de cooperativa proposto, a soma referente a 

cobertura do custo de produção dos frutos, que se apresenta destacado pela 

Tabela 4.6 – no item sub-total custo da fruta por Kg, definido em R$ 0,1911/Kg; e 

a este valor foi adicionado o saldo do fluxo de caixa – tabela 4.13; para cada ano 

considerado – o que representa a partilha das sobras em uma cooperativa. 

O somatório destes dois valores foi então comparado com a remuneração 

média conseguida pelos produtores atualmente. O resultado está expresso sob a 

forma de um gráfico ilustrativo desta situação. 

 

Gráfico 4.3 - Comparativo de Valores de Venda (Situação Atual X Cooperativa  ) 

Fonte: Dados Tabulados pelo Autor 

 

O Gráfico 4.3 nos revela a posição dos preços de vendas praticados 

atualmente pelos produtores da região, em contrapartida ao que está sendo 

projetado como remuneração aos custos e sobre as sobras da cooperativa 

proposta. 

O período de análise (10 anos), demonstra que inicialmente a cooperativa 

é vantajosa ao associado, pois o valor médio de remuneração atual (considerado 

Valores de Vendas

0,0000

0,0500

0,1000

0,1500

0,2000

0,2500

0,3000

0,3500

0,4000

0,4500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(Período Considerado - 10 anos)

(V
al

o
re

s 
em

 R
$ 

/ K
g

)

Custo Estimado de Produção Pço Vda Cooperativa (Custo + Sobras) Preço Venda Atual



 141

em R$ 0,3300/Kg fruta) é superado já no primeiro momento em 14,8%, porém ao 

passar da fase do primeiro período o projeto deve amortizar os valores 

financiados para investimentos, o que vem a reduzir de maneira considerável esta 

rentabilidade, trazendo a um novo patamar, agora inferior ao atual onde o 

decréscimo da receita se dá em 16,7%, permanecendo assim durante um período 

de quatro anos, até que se finde a amortização referente aos valores financiados.  

A partir do 6º ano do projeto de cooperativa, a amortização é completada e 

os valores de sobras sofrem uma nova alta o que representaria ao longo dos 

próximos anos um aumento de 27,6% em relação ao foi projetado como receita 

de vendas na situação inicial. 

Destacamos que o incremento da receita foi significativo durante a maior 

parte do período considerado, e em nenhum momento os custos projetados não 

são cobertos pelos valores repassados aos associados. 

Além destas considerações de ordem econômica, podemos destacar 

outros fatores que foram observados quando realizamos entrevistas junto aos 

produtos associados de outras cooperativas. 

Três fatores e especial chamaram atenção, por estarem presentes em 

citações na maioria dos associados entrevistados: i) assistência técnica ao 

produtor; ii) segurança na comercialização; iii) limitação a oscilações de preços 

nos períodos da safra. 

 

 

4.8.1. Assistência Técnica ao Produtor 

 

A atuação de órgãos governamentais, de modo geral, parece ser 

satisfatória, mas uma cooperativa se propõe a efetuar de forma mais intensa o 

acompanhamento da produção de cada associado, prescrevendo correções e 

orientando para novas tendências de mercado e de produtividade.  

Para a cooperativa esta ação justifica-se pela busca de frutos com 

qualidade superior, custos aceitáveis, formas de condução dos pomares que 

tornem seus frutos homogêneos procurando garantir um padrão único. Obtendo 

assim melhores condições para comercialização. 

Para o associado esta assistência se revela muito importante e é prestada 

de forma gratuita. A garantia de produção com qualidade superior, a percepção 
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de tendências de longo prazo, e o acompanhamento de novas tecnologias de 

produção se viabilizam mesmo para propriedades de tamanho reduzido. 

 

 

4.8.2. Segurança na Comercialização 

 

Vários produtores, associados em cooperativas, deram especial destaque 

ao fator segurança na comercialização. 

Segundo um pequeno produtor do Município de Antônio Prado/RS64, 
a cinco safras atrás, caiu granizo no meu pomar, e o comprador que 
eu vendia as maçãs todos os anos, não quis mais comprar, porque 
as frutas estavam todas machucadas, então eu tive que colher e 
usava as mais machucadas para alimentar os animais, e as menos 
machucadas eu tive que tentar vender nas cidades próximas de 
porta em porta. Não foi fácil e eu perdi muito tempo e muitas frutas, 
não sei quanto, mas tenho certeza que perdi bastante dinheiro nesta 
safra.  Daí eu me associei na cooperativa, onde entrego as frutas 
todos os anos, mesmo quando os frutos não são tão bonitos, e eu 
sei que eles vão vender a minha produção da melhor forma possível.  

 

Este exemplo citado acima reflete a realidade do pequeno produtor, 

estando a sorte de diversos fatores. Esta experiência parece ter sido comum a 

muitos produtores, pois situações parecidas foram encontradas em vários 

entrevistados. Alguns deles chegaram a citar exemplos de vizinhos ou conhecidos 

que saíram das cooperativas, em busca de remunerações melhores em 

determinados momentos e se arrependeram em outros. 

 

Segundo o Presidente da COOPERSERRA, outro elemento que 
merece destaque, é o fator risco, onde se você vender sua safra de 
maneira isolada, a um ou até mesmo a vários intermediários, você 
concorre ao risco de inadimplência de modo isolado. Enquanto que 
no modelo cooperativado, todos concorrem solidariamente a este 
risco, diluindo uma possível inadimplência ao pagamento entre todos 
e tendo condições de manter estruturas mais eficazes de cobrança 
nestes casos. 

 

A inadimplência, acima citada também deve ser um fator a ser 

considerado, como bem citou o Presidente da COOPERSERRA, e reduzido de 

                                                             
64 Sr. João Conte, pequeno produtor, associado à Cooperativa Agropecuária Pradense, entrevista 
realizada em 20.08.2001, no Município de Antônio Prado/RS. 
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maneira muito significativa, gerando maior segurança no processo de 

comercialização da safra por parte do produtor. 

 

 

4.8.3. Limitação a Atuação de Intermediários 

 

A cooperativa representa a oportunidade de pequenos produtores 

constituírem uma unidade fabril para o devido processamento dos insumos que 

eles produzem. 

É comum o assédio de intermediários aos produtores em momentos de 

escassez na oferta, como é o caso da Safra de 2001, onde condições climáticas 

provocaram quedas significativas no volume total de frutos produzidos. 

Entretanto, o inverso é verdadeiro, em momentos de oferta excessiva, como foi o 

caso da Safra de 2000, o produtor se encontra sem opção, sendo obrigado a 

entregar sua safra sob qualquer remuneração, já que não possui estrutura para 

armazenar, e fugir dos momentos de excesso de oferta gerados pela colheita da 

safra.  

Neste sentido a cooperativa, não só garantiria a oportunidade 

armazenagem para comercialização da safra fora do período de colheita, como 

também representaria a eliminação destes intermediários, agregando ela própria 

valor ao produto comercializado – no caso os frutos produzidos, e conforme 

destacado anteriormente remunerando de maneira mais significativa a produção 

do associado. Este aspecto foi destacado no decorrer do trabalho, pelo 

Presidente da COOPERVAL, ao citar o exemplo desta cooperativa agropecuária 

presente em Vacaria e de pujança reconhecida no seu segmento. 
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4.9. O que se constitui em diferencial para o associado ? 

( Esta é a solução para suas dificuldades ? ) 

 

Além dos aspectos financeiros, demonstrados anteriormente como 

favoráveis, outros fatores são favoráveis a uma associação de produtores de um 

mesmo produto, sob forma de cooperativas agropecuárias. 

Entretanto, parece não haver uma uniformidade absoluta no modo de agir 

das cooperativas analisadas, o que demonstra claramente que cada sociedade é 

constituída por elementos distintos, com pensamentos próprios e com formas 

específicas de encontrar suas soluções.  

O consenso encontra-se em alguns fatos que procuraremos citar a seguir: 

a) Maior segurança na entrega e comercialização do produto; 

b) Limitação à atuação do intermediário; regulando ou disciplinando esta 

atuação; 

c) O produtor planta e colhe, mas na maioria dos casos dificilmente sabe 

comercializar, neste sentido a cooperativa é fundamental, enquanto 

fornecedora de assistência à produção e garantia à comercialização; 

d) Formação de uma marca, como destaca o Presidente da AGAPOMI65, o que 

ao longo do tempo identifica o conjunto de produtores, e pode de acordo com 

padrões de qualidade, gerar um volume de clientes fiéis aos associados; 

e) Diferença de tamanho entre os associados dos casos estudados e da 

cooperativa proposta para a região de Vacaria/RS. O modelo proposto definiu 

os possíveis associados como três ou quatro vezes maiores – com pomares 

de aproximadamente 15 ha; em relação aos associados observados pelas 

outras cooperativas – cujos pomares variam de 3,5 a 8,0 ha. 

Este tamanho elevado gera individualmente volumes maiores de 

produção, o que pode facilitar a associação destes produtores a empresas que 

já atuem no setor, e que não possuam pomares suficientes para otimizar a sua 

estrutura de processamento instalada; 

f) Diluição ao risco de inadimplência, onde quando um comprador não paga, o 

prejuízo é rateado entre todos os associados, ao passo de que o produtor que 

vender de forma individual está concorrendo sozinho a este risco; 

                                                             
65 Sr. Ademar José Kurmann, em entrevista 09.07.2001; 
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g) Atendimento às novas exigências da ABPM, quanto ao comércio de frutos sob 

o Selo de Qualidade por Categorias – eliminando a comercialização via “caixa 

aberta66”, onde toda a fruta que não tiver um processo de classificação deverá 

ser comercializada obrigatoriamente como Cat III, o que representa sensível 

perdas ao produtor, que não tenha acesso a industrialização de sua fruta, ou 

forçando sua entrada no mercado marginal; 

 

Todas estas considerações, não podem ser mensuradas de maneira a 

formarem índices de desempenho sobre números, mas servem como 

orientadores individuais, a serem observados pelos diversos pequenos produtores 

de maçãs do município de Vacaria/RS, no sentido de avaliar a real dimensão da 

implantação de uma cooperativa agropecuária nos moldes aqui destacados. 

Constituímos assim uma análise dos critérios econômicos e financeiros, 

através da construção e avaliação dos indicadores financeiros de desempenho, o 

que representa os critérios ditos ponderáveis do início do presente capítulo.  E, ao 

final citamos aspectos destacados por nossos entrevistados, que de modo geral 

não são passíveis de mensuração, mas que representam um considerável 

adicional aos aspectos econômicos. Estes constituem então os critérios ditos 

imponderáveis, que não se convertem em dinheiro, mas são subjetivos a 

percepção individual de cada agente envolvido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
66 Caixa Aberta, refere-se aquela fruta embalada em caixas de madeira, sem divisão por bandejas 
de papelão, onde os frutos são acondicionados soltos. Algumas vezes a comercialização desta 
maneira procura evidenciar padrões de qualidade diferentes para os frutos. Esta prática, 
entretanto, está sendo reprimida e o conceito atual é de formar um padrão homogêneo para a 
classificação. 
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Capítulo V 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

A maçã é uma fruta apreciada mundialmente, que se adaptou às condições 

climáticas encontradas na Região Sul do Brasil e que se desenvolveu com 

extremo sucesso. 

Ao observar o cenário da cultura da maçã a nível nacional, quanto a: 

produção, área cultivada, ao consumo e perspectivas futuras. Destacamos a 

importância que a fruticultura representa para o Brasil – quando falamos na 

balança comercial, na criação de divisas – e principalmente para a Região Sul ao 

analisar a capacidade de geração de empregos, tanto de forma direta, seja 

convertida em empregos fixos ou temporários, quanto de forma indireta, através 

de sua cadeia produtiva. Por todos estes fatores nos deparamos com um exemplo 

de muito trabalho e sucesso. 

Este trabalho constata de forma expressiva a ampliação das áreas 

cultivadas e do volume de produção obtido, principalmente na década de 90, além 

de incrementos na comercialização da fruta com o exterior, manifestado por um 

crescimento nos volumes exportados. 

Vacaria, vinda de um processo de estagnação econômica, adota o cultivo 

da maçã como forma de reencontrar o caminho para o desenvolvimento 

econômico. Este processo de desenvolvimento se reflete no município que hoje 

por ter acreditado e constituído uma indústria forte na produção, armazenagem, 

classificação e comercialização da maçã, se tornou referência nacional nesta 

cultura. 

Entretanto o próprio desenvolvimento da cultura vem reduzindo o preço de 

comercialização da maçã no mercado interno e consequentemente o valor 

recebido pelo produtor. Apesar do significativo crescimento no consumo brasileiro 

de maçãs, expresso por um aumento na última década, este ainda continua baixo 

se comparado ao de outros países.  
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Somados a este uma série de fatores como: preços praticados no mercado, 

grandes volumes de produção ofertados, associados a baixa qualidade das frutas 

apresentadas, estão determinando níveis de remuneração cada vez menores aos 

pequenos e médios produtores, que não possuem sozinhos capacidade para 

constituir suas próprias estruturas para comercialização, ficando por vezes 

sujeitos a sofrer as pressões das leis de oferta e procura; e aos preços baixos 

praticados durante os períodos de colheita da safra. Estes fatores ocasionam uma 

perspectiva de advertência ao setor. 

Esta realidade está evidenciada pela ausência de câmaras frigoríficas e a 

falta de acesso às modernas tecnologias de conservação da fruta, o que leva o 

pequeno produtor à necessidade de terceirizar os processos de armazenagem e 

embalagem de sua produção, sendo então forçados a comercializar suas frutas 

junto aos grandes beneficiadores/embaladores instalados no município. 

Diante do impasse de entregar a sua produção às condições do mercado 

em épocas de colheita da safra ou submeter-se ao controle exercido pelos 

produtores e embaladores de grande porte, que desenvolvem políticas próprias 

de comercialização, surge a idéia do “cooperativismo” aos pequenos e médios 

produtores, como forma de possibilitar a construção de locais para armazenar e 

embalar a produção, viabilizando o acesso a tecnologia de conservação dos 

frutos para posterior comercialização em períodos de entre safra, o que garantiria 

preços diferenciados e um sensível aumento nos níveis de receita. 

O sistema cooperativista se assenta em premissas diferentes, do que 

tradicionalmente se verifica nas empresas tradicionais. Essas premissas fazem do 

cooperativismo um sistema que se assenta em bases econômicas, sociais e 

filosóficas próprias e distintas. Estas entidades apresentam-se hoje como 

instrumento de viabilização de soluções adequadas para problemas individuais, 

comunitários ou empresariais, seja em comunidades urbanas ou rurais. 

Entretanto apesar do surgimento, cada vez mais expressivo, destas 

entidades, são constantes os fracassos, com desvios dos objetivos que as 

originaram. Criar uma organização que pretende ser sólida, durável e viável é 

firmar um pacto com todo um processo que não tem receita pronta e requer 

etapas complexas e desafiantes, pois temos que procurar entender as normas e a 

filosofia que as definem, explicam e originam estas organizações, tornando-as 

assim tão diferentes e especiais em relação a empresas tradicionais. 
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É fundamental a um possível grupo interessado em lançar mão do 

cooperativismo como instrumento de realização, ter a preocupação de buscar o 

verdadeiro comprometimento dos envolvidos. Não basta simplesmente a 

manifestação superficial, é indispensável o apoio, o envolvimento, a participação 

efetiva e responsável de cada membro associado. 

Os aspectos econômicos, administrativos e técnicos são extremamente 

importantes em qualquer contexto, também no cooperativismo. A maioria dos 

fracassos nas organizações cooperativas não se deu devido à falta de espírito 

cooperativo, mas sim, a falta de visão empresarial, de conhecimento de mercado 

e de visão técnico-administrativa.  A cooperativa não é uma organização 

beneficente ou filantrópica, mas é sempre uma empresa, temos que ter em mente 

que quando a cooperativa fracassa como empresa econômica, não é possível 

obter comprometimento de seus membros, por isso uma gestão participativa, 

democrática e acima de tudo transparente é fundamental. 

As cooperativas tendem a avançar na eficiência da remuneração aos seus 

associados. Também se verifica a tendência cada vez maior da especialização 

gerencial, bem como a tentativa de resolver os conflitos e oportunismos advindos 

deste tipo de estruturação. 

Neste quadro de pequenos produtores envolvidos com o cultivo da maçã 

no Município de Vacaria/RS e diante da projeção de tendências para a cultura, a 

cooperativa surge como opção na agregação de valor à produção.  O dinamismo 

no desenvolvimento deste novo modelo para comercialização da maçã foi 

desenvolvido sob uma ótica de empreendimento comercial. A proposta de 

cooperativa se desenvolveu em suas bases mínimas, ou seja, com no mínimo 20 

associados, cujas áreas produtivas sejam do tamanho padrão ao que se observa 

para pequenos fruticultores do município e da região, e obedecendo aos padrões 

médios de produtividade do setor, financiando com recursos governamentais 

disponibilizados a maior parte possível, ou seja, 80%. 

O resultado obtido foi a construção de um modelo financeiro que obteve 

parecer favorável sob os aspectos analisados. A forma de análise de projetos de 

investimentos utilizou os métodos do Valor Presente Líquido ( VPL ), da Taxa 

Interna de retorno ( TIR ) e do Período de Recuperação do Investimento ( PRI ) ou 

Pay Back, que embora simples  mostram-se extremamente eficientes ao fornecer 

parâmetros confiáveis quanto a aceitação ou não de determinado projeto. 
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Estes métodos procuraram demonstrar a situação do investimento como 

um todo e determinar as possibilidades de rentabilidade ao investidor, baseados 

nos fluxos de receitas e despesas gerados ao longo de um determinado período. 

Após a aplicação e os cálculos dos métodos, obtivemos resultados 

numéricos que devem ser comparados às atuais opções individuais, que cada 

associado teria em relação a sua capacidade de investimento. No padrão 

proposto o VPL se mostrou extremamente favorável remunerando com ampla 

margem a Taxa Mínima de Atratividade ( TMA ), proposta em 20% aa, a TIR 

resultante do fluxo gerado também foi extremamente favorável, e o Pay Back 

demonstrou uma recuperação do investimento em período curto. 

Os resultados obtidos de acordo com os parâmetros financeiros definidos 

conduziriam a aprovação do suposto projeto de constituição de uma cooperativa. 

Entretanto o fato da possibilidade de surgirem, percepções individuais de 

aspectos diversos e subjetivos a cada agente envolvido levaram a montagem de 

uma estrutura de análise de sensibilidade, onde foram variados em momentos 

específicos os níveis de remuneração a produção e estes foram submetidos 

simultaneamente a uma variação nos índices de TMA. Esta variação se deu em 

um horizonte bastante amplo, ocorrendo positiva e negativamente.  

Esta análise detectou que o projeto, considerando a situação inicial de 

preços de comercialização, é extremamente resistente a variações na TMA. Por 

outro lado esta análise revelou fragilidade do projeto quanto a uma variação nos 

níveis de preços praticados, o que significa dizer que, mantendo uma TMA em 

20% aa, o projeto de cooperativa proposto não suportaria variações negativas de 

preço superiores a 15,0%. 

De posse da estrutura de receitas e despesas, foi possível efetuar um 

comparativo entre os valores percebidos atualmente pelos pequenos fruticultores 

e os prováveis futuros valores gerados através da estrutura da cooperativa. Para 

efetuar o cálculo destes valores, foi considerado num primeiro momento o valor 

médio percebido por diversos produtores, que comercializam sua safra nos 

momentos iniciais ou que se associam a empresas prestadora dos serviços de 

embalagem e classificação, e num segundo momento obtivemos o valor 

resultante da parcela paga pela cooperativa no ato da entrega ou depósito dos 

frutos, o que seria correspondente ao valor de custo de produção adicionado pelo 

resultado positivo gerado no fluxo. 
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Estes valores demonstraram-se favoráveis à formação da estrutura 

cooperativada no primeiro e a partir do sexto ano da implantação do projeto. 

Durante o período compreendido entre o segundo e o quinto ano, o projeto se 

tornou desvantajoso ao associado tendo em vista a necessidade de amortização 

do capital financiado para realização do projeto. 

Ao final do trabalho, destacamos os fatores ditos imponderáveis, que para 

nossa surpresa são os que receberam maior importância, para os pequenos 

produtores entrevistados. Segundo dados colhidos junto aos mesmos, a 

cooperativa tem a obrigação de ser mais vantajosa ao associado, do que este 

incorrer em riscos de atuar no mercado de forma isolada, devendo, portanto, 

remunerar melhor. 

Aspectos como acesso a novas tecnologias e orientação a formas 

atualizadas de construção e manutenção dos pomares, recebem atenção 

especial, pois a contratação de equipes técnicas que é onerosa aos pequenos 

produtores, pode ter seu custo diluído entre os vários associados. Também ao 

associar-se este pode efetuar aquisição de insumos em lotes maiores o que 

representa economia nos custos de condução dos pomares. 

Outro fator que merece destaque é o item segurança, abordado sob dois 

prismas diferentes: i) segurança ao pequeno produtor em possuir um local para 

depositar e classificar sua produção, haja visto a tendência de verticalização 

atualmente encontrada pelas empresas que detêm expressiva parcela no 

processo de comercialização; ii) segurança de partilhar o risco da inadimplência, 

quanto ao pagamento de vendas realizadas a intermediários, entre vários 

produtores, o que representa uma parcela de ônus menor individualmente. 

Por fim, a cooperativa pode ser a solução às dificuldades encontradas 

pelos pequenos produtores de maçã do Município de Vacaria/RS ? 

Para que a resposta seja positiva, a cooperativa deve ser encarada como 

empresa viável, de gestão democrática, cuja gerência deve estar atenta às 

mudanças do mercado, às novas tendências e extremamente profissional. 

Cabendo ao associado o envolvimento, o comprometimento com a cooperativa, 

pois o sucesso dela vai representar  o seu  sucesso individual. 
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ANEXO 01: RELAÇÃO ALFABÉTICA DE PESSOAS ENTREVISTADAS E OU EMPRESAS 

CONSULTADAS 

 

 

Amarante, Flávio: Gerente de Crédito Geral do BANRISUL – Banco do estado do 

Rio Grande do Sul (Agência Vacaria), entrevista, Vacaria/RS; 

 

Balanças Dallemolle Ltda – Departamento de Vendas, contato telefônico com Sr. 

Giovani Dallemolle, Caxias do Sul / RS; 

 

Bento Jr, Hermes: Sócio Tecnofrio Equipamentos Frigoríficos Ltda, Caxias do 

Sul/RS – Departamento de Engenharia e Vendas, entrevista em Vacaria/RS; 

 

Bueno, Clodoaldo de Almeida: Engenheiro Civil, Sócio-Gerente da Construtora e 

Incorporadora A Bueno Ltda, entrevista, Vacaria/RS; 

 

Buttenbender, Pedro Luis: Professor da UNIJUÍ, contato telefônico, Ijuí/RS; 

 

Climasul Refrigeração e Engenharia Ltda – Departamento de Projetos Industriais, 

contato telefônico com Sr. Silvio Preto, Caxias do Sul/RS; 

 

Conte, João: Pomicultor associado a Cooperativa Agropecuária Pradense Ltda, 

entrevista, Antônio Prado/RS; 

 

Conte, Osvaldo Raimundo: Presidente da Cooperativa Agropecuária Pradense 

Ltda, entrevista, Antônio Prado/RS; 

 

Dal Frutas Comércio, Importação e Exportação Ltda, Departamento Comercial, 

entrevista com Sr. Marcos Dal Piaz – Diretor, Vacaria/RS; 

 

Dânica Termoindustrial Ltda, Departamento Engenharia e Vendas, contato 

telefônico com Srta Alessandra Gonçalves, Joinvile/SC; 
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Dian, Claur: Técnico em Contabilidade, Agropecuarista e Pomicultor, entrevista, 

Vacaria/RS; 

 

Difor Veículos Ltda – Departamento de Vendas, contato telefônico com Sr. Salvo 

Manuel Petró, Vacaria/RS; 

 

Domínio Consultoria e Sistemas Ltda, Departamento Comercial, entrevista com 

Sr. Marcelo Faoro de Abreu, Vacaria/RS; 

 

Duarte, João Ernani Barboza: Secretário Municipal da Agricultura – Prefeitura 

Municipal de Vacaria, entrevista, Vacaria/RS; 

 

Duarte, João Henrique de Souza: Engenheiro Agrônomo Departamento Técnico 

da POMIGRAN Engenharia Agronômica Ltda, entrevista, Vacaria/RS; 

 

Ferreira, Fabian: Representante Comercial dos Móveis Marelli Ltda, entrevista, 

Vacaria/RS; 

 

Iida, Paulo Yoshitaka: Presidente da SANJO – Cooperativa Agrícola de São 

Joaquim, entrevista, São Joaquim/SC; 

 

Irmãos Soldatelli Cia Ltda, Departamento Vendas, contato telefônico com Sra 

Eliane Aimi, Vacaria/RS; 

 

Kurmann, Ademar José: Diretor da RASIP – Rasip Agro Pastoril S.A., Presidente 

da AGAPOMI – Associação Gaúcha dos Produtores de Maça e Pêra e Diretor de 

Insumos da ABPM – Associação Brasileira de Produtores de Maçã, entrevista, 

Vacaria/RS; 

 

Macfrai Indústria e Comércio Ltda, Departamento de Vendas, contato telefônico 

com Sr. Sérgio Antônio Cláudio da Silva – Sócio-Gerente, Fraiburgo/SC; 

 

Massulo, Raul: Contabilista e Administrador, entrevista, Vacaria/RS; 
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Mussatto, Genor: Engenheiro Agrônomo – Sócio-Gerente da POMIGRAN 

Engenharia Agronômica Ltda, entrevista, Vacaria/RS; 

 

Oliveira, Giovani Rosa: Presidente da COOPERSERRA – Cooperativa Regional 

Agropecuária Serrana, entrevista, São Joaquim/SC; 

 

Pacheco, Maria Teresa Martiningui: Contadora, Supervisora Administrativa e 

Financeira da RASIP – Rasip Agro Pastoril S.A, entrevista, Vacaria/RS; 

 

Pegoraro, Ângelo: Prefeito Municipal de Vacaria e Presidente da COOPERVAL – 

Cooperativa Tritícola Mista Vacariense Ltda, entrevista, Vacaria/RS; 

 

Perreira, Rogério Godinho: Pomicultor associado a COOPERSERRA – 

Cooperativa Regional Agropecuária Serrana, entrevista, São Joaquim/SC; 

 

Poltronieri, Antonio: Pomicultor associado a Cooperativa Agropecuária Pradense 

Ltda, entrevista, Antônio Prado/RS; 

 

Poltronieri, Natalino: Pomicultor associado a Cooperativa Agropecuária Pradense 

Ltda, entrevista, Antônio Prado/RS; 

 

Pucci, Carlos Roberto Albino: Engenheiro Agrônomo da COOPERVAL – 

Cooperativa Tritícola Mista Vacariense Ltda, entrevista, Vacaria/RS; 

 

Rodrigues, Mário: Engenheiro Agrônomo da POMIGRAN – Engenharia 

Agronômica Ltda, entrevista, Vacaria/RS; 

 

Roncato, Margarida Alides: Engenheira Civil, Agropecuarista e Proprietária da 

Margarida Construtora e Incorporadora Ltda, entrevista, Vacaria/RS; 

 

SICREDI – Sistema de Crédito Cooperativo / Agência Vacaria, contato telefônico 

com Sr. Adriano E. Koch – Gerente, Vacaria/RS; 
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Sozo, José: Diretor de Marketing e Vendas da RASIP – Rasip Agro Pastoril S.A e 

Vice-Presidente de Promoções da AGAPOMI – Associação Gaúcha dos 

Produtores de Maçã e Pêra, entrevista, Vacaria/RS; 

 

Talgati, Juvelino: Supervisor de Administração e Vendas da AGROSPE – Agro 

Industrial São Pedro de Vacaria Ltda, entrevista, Vacaria/RS; 

 

Tedesco, João Antônio: Engenheiro Agrônomo – Sócio-Gerente da POMIGRAN 

Engenharia Agronômica Ltda, entrevista, Vacaria/RS; 

 

Toazza, Elmir: Médico Veterinário da Cooperativa Agropecuária Pradense Ltda, 

entrevista, Antônio Prado/RS; 

 

Trentin, Nelson: Responsável pelo Setor de Arrecadação de Tributos da Prefeitura 

Municipal de Vacaria, entrevista, Vacaria/RS; 

 

Verona Comércio de Empilhadeiras e Peças Ltda, contato telefônico, Caxias Do 

Sul/RS; 

 

Webber, Alecir Guerino: Supervisor Industrial da RASIP – Rasip Agro Pastoril 

S.A., entrevista, Vacaria/RS; 

 

York International Ltda, Departamento Engenharia e Vendas, contato telefônico 

com Sr. Altamiro Lima Guimarães, Joinvile/SC; 

 

Zacchi, Adelino: Contador da COOPERVAL – Cooperativa Tritícola Mista 

Vacariense Ltda, entrevista, Vacaria/RS; 
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