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londe se lêl relaçao a Ileia-sel r~lação à
" " "as demissoes 1 ••.1 O·1 ••.1 etc. Um'

demissões! ••./aol .../etc., um! •..1
londe se lêl as Ileia-sel às
lacrescerl e - lantes de/à _

" "porque Ileia-sel porque,
" "resta7lhes /leia-sel restaIn-lhes I

" sàmente Ileia-sel somente
consequentemente Ileia-sel conseqUentemente
.beterminados/leià-se/:determinados
isso é, Ileia-sel isto é,
a Ileia-sel à
Regiãol ...Ifizerem/leia-se/Regiãol .../fize,ram
lacrescente-se/que/antes de/elas
decisões fins Iléia-sel decisões-fins
a Ileia-sel à I
; Ileia-sel ,
é Ileia-sel são
açaol ..;ja/leia-se/açãol ..•/à
Por exemp Io,".../de/leia-se/por exemplo ,I.../aos
identifica-se Il~ia-se/ identificarnlse
det~rmina~se Ileia-sel determi~sel .
isso é, Ileia-sel isto é,' ,'I

segere7se Ileia-se/suger~se
Mas, no entanto Ileia-sel No entanto,
estado Ileia-sel Estado
a Ileia-sel à
eleiçoes, isso é, Ileia7sel eleições, isto é,
ser votado. Ileia-sel serem votados.
isso é, Ileia-sel isto é,
onde Ileia-sel que
as/ .../a/leia--se/às7.../à
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londe se lêl reüeicão 11eia-se/reeleição
", " II outubro na/leia-se/outubro, nas

_J;~_I - " . li, qual,Ileia-sel quais '
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londe se lêl a Ileia-sel à

" " ' " a Ileia-sel à
" " "c1uarelantes Ileia-sel querelantes
" " "arbitros e Ileia-sel árbitros, e
" " "subscritos Ileia~sel subscritas
" " " isso é, fleia-sel isto é
" " "ppssam I. ~.I desejáveis Ileia-sel poasa 1 .••1

londe se lêl foi institucionalizado Ileia-sel foram insti
londe se lêl isso é, Ileia-sel isto é,

" " as Ileia-sel às
" " as vezes Ileia-sel às vezes
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londe se lêl defesa Ileia-sel defesa tendo ,
passou Ileia-sel passaram I

Pais. Enquanto que Ileia-sel PáiS,enquan~ nb
isso é Ileia-sel isto é,
facista Ileia-sel fascista
economia e /leia-sel economia, ,
autosuficiente Ileia-sel auto-suficiente :
SUl Ileia-sel Sul foram '

" infraestrutura Ileia-sel infra-estrutura
" "a Ileia-sel à , "
" " a/ •••1 frequentes /leia-sei ,há 1 •••1 frequentes

!.3uprirna-se!que
londe se lêl fato devido a Ileia-sel fato foi devido a
~uprima-se/referido
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i'8S0 é,' /Ileia-sel isto é,
as Ileia-sel às :
1966 1•.• 1 Lei 5.764/71 Ileia-sel 1966,1; ••1

Concentuou-se Ileia-se/ conceituou-se
gerais Ileia-sel gerais, '
civis quer Ileia-sel civis, qual
prioritária Ileia-sel paritária
deposto Ileia-sel deporto
a 1 •••1 as 1 ...1 a Ileia-sel à 1 ••.1 às 1 ...1 à
gravado Ileia-sel agravado
a 1 •••1 as Ileia-sel à 1 •••1 às
transcreve-se Ileia-sel transcrevernrse
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"estatuto/leia-sei "Estatuto
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as Ileia-sel às
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sócios, 1 •..1 o Ileia-sel sócios 1 •••1 ao

centravam Ileia-sel Centrav~se
estado Ileia-sel Estado
verificam Ileia-sel verifica
cooperativa, ';leia-selcooperativa, em cujo
sofrem Ileia-sel sofre
palco à Ileia-sel palco de
constatou-se Ileia-sel constatar~se
deposto Ileia-sel deporto
crizes Ileia-sel crises
muito Ileia-sel muitos
a Ileia-sel à
a Ileia-sel à
estado Ileia-sel Estado
a ,má Ileia-sel à má
isso é, Ileia-sel isto é,
propicia-se Ileia-sel propiciam-se
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" a Ileia-sel à
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" facista Ileia-sel fascista
" isso é, Iléia-sel isto é,

observe Ileia-sel abservem
um Ileia-sel urna
destaca-se Ileià-sel desta~se .
a Ileia-sel à
oferece Ileia-sel oferecem
tecnoburocrático Iléia-sel tecnoburocratas
universidader Ileia-sel universidades
tecnoburocráticos Ileia-sel tecnoburocratas
cercea .Ileia-se! cerceia
isso é,/leia-sel isto é,
cujas decisões fins Ileia-sel de cujas deci-

londe se,lêl o Ileia-sel do
II " 11 as Ileia-sel às
" 11 ,-exemplol.•.lefeitos/leia-se/exemplo ,I•../efeito
",11 Tratam-se Ileia-sel Trata-se

11 a Ileia-sel à
11 a/ •••1 as Ileia-sel à I •••1 às
" Tratam-se Ileia-sel Trata-se
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" iEjsoé Ileia-sel isto é,
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" Deve Ileia-sel Devem
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londe se
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" " 15 a.1. :
" " 26 a.l. :
.p.106; 3 a.l. :
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" " 4 a.1. : " "
" " 5 avL, : " "situação
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.p.llO; 5 e 17 a.l.:
.p.lll; 5 e 13 a.l.:
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lê/da qual Ileià-sel das quais
" 'instatutário Ileia-sel estatutário
" a 'jieia-se/à
" tem/leia~sel têm
" 'estado Ileia-sel Estado
~Itratares Iléia-se/tratores
" 'isso é, Ileia-sel isto é,
li, inicia Ileia-sel iniciam
!I ocozrem Ileia•...ee/ ocorre
li. a/ .•. 1 rentosos Ileia-sel à 1 •••1 rendosos
11 a/ •••1 seriam Ileia-sel à 1 .••1 seria
lI· alteradas. Uma situação Ileia-sel alterado,

kuprima-sEf, I...I ,
!9uprima-se!0 abate para/e coloque/o abate/após/comercializar
londe se lêl isso é, Ileia-sel isto e,

" " "tem I .•.1 isso é, Ileia-sel têm I ..•1 isto é,
" !I.:·" encerram I I.'produto f írn Ileia-sel encerra

londe se ,lê isso é, I I decisões fins Ileia-sel isto



.p.l13; .7 e 10 a.l.:
administrativas 1... 1
.p.114; 9 a.l.:
"" 21 a.l.:
sões-fins
.p.116; 9 a.l.:
.p.117; 4 a.l.:
"" 10 a.l.:
"" 14 a.l.:
.p.118; 4 a.l.:
"" 20 a.l.:
.p.119; 6 a.l.:
"" 9 e 10 a.l.:
dos I...I provocam
.p.120; 25 a.l.:
.p.121; 9 e 13 a.l.:
" " .:13a.l.:
nais/.•./aquilatar
.p.121; 19 a.l.:
'dos I .•.•1 consiste no
.p.122; 3 a.l.:
"" 10.a.l.:
"" 23 a.l.:
"" 25 a.l.:
.p.123; 1 e 22 a.l.:
"" 25 a.l.:
isentam
.p.124: 4 a.l.:
"" 19 a.l.:
ras 1...1 elaboram
.p.125; 18 a.l.:
.p.127: 11 e 18 a.l.:
"" .24 a.1.:
"" 25 e 26 a.l.:
.p.129: 4 a.l.:

"" ,5 a.l.:
"" 7a.l.:
"" 8a.l.:
"" 17 e 19 a.1.:
"" 22 a.1.:
"" 23 a.l.:
.p.130i 3 e 8 a.l.:
.p.132: 3 a.l.:

11 n 13a.l.:
.p.133; 13 e 15 a.l.:
temente 1...1 à
.p.134; 9 a.l.:
"" 11 e 23 a.l.:
"" 12a.l.:
.p~135; 3 e 9 a.l.:
"" 15 a.l.:
.p.136: 2 a.l.:
.p.138: 5, 7, 10 e 13 a.l~:
"" 19 a.l.:
.p.139: 12 a.l.:
"" 18 a.l.:
"" 24 a.l.:
.p.140; 5 a.l.:
.p.141; 3, 13, 16 a.l.:
isto é, 1...1 à
"" 25 e 26 a.1.:
tararnrse1...1 Estado

londe se lêl administrativos 1 •••1 isso é, Ileia-selisto é,
londe se lêl adiciona-se Ileia-sel adic~onam-se

" " " isso é, decisões fins/leia-se/isto é, deci-
11 11 11 o Ileia-se/\ao
11 11 11 revelam Ileía-sel revela
11 11 11 ilrportantes.Ileia-sel ilrportante.
11 11 11 impulsionado Ileia-sel impulsionada
11 11 11 isso é, Ileia-sel isto é,
" 11 11 muito Ileia-sel muitos
11 11 " isso é, Ileia-sel isto é,
" " " adequado 1 •••1 provoca Ileia-sel ad~-

" isso é, Ileia-sel isto é,
11 tem I •••I devido Ileia-sel têm I •••I devida
11 profissional/.../aquilar/leia-se/profissio-

I

11 I' ''''enquan~ os 1 •••/ sobressai o /l~ia-sel um
" " "se~dol ...I/leia-se/Segundol ...I ,,.suprima-seI,' ..

;.londe se'leJ prever Ileia-sel prevê
" 11 "colocou-se./leia-sel colocaram-se

lacresc~tar .trema em,!conseq{lenteIrente
londe se,lêl tempo 1 .••1 isenta Ileia-sel tempo em 1 •••1

11

"
11

"
"

11

11

"

\

" \ "\ cobertos Ileia-se/cobertas
executora, 1 •••1 elabora Ileia-sel executo-11 'li

11 " "isso é, Ileia-sel isto é,
11 11 " isso é, Ileia-sel isto é,

;Suprima-se/segundo
londe se lêl a 1 •••1 decisório Ileia-sel à 1 •••1 decisório,
/.Suprima-se/SegundoIleia-sel AUOZANI (2),
londe se lêl FEOOTRIGO,/leia-sel FEOOTRIGO,
/suprirna-s~
londe se lêl ocupando Ileia-sel ocupa

" 11 "cx::Orre I .•,.1 Segundo Ileia-sel ocorrem 1 •••1 O
11 11 " isso é, 1 .••/ a Ileia-sel isto é 1 •••1 à'
11 11 11 cujo Ileia-se'/cuja

acn~scer trema em frequência I...I conseoÜe.ncia,kuprirna-se/os
londe se lêl Acrescenta-se Iléia-sel Acrescentarorse

11 11 11 consequenterrente1 •••1 a Ileia-sel conseqiien-
londe se

11 11

.11 11

" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "

"

lê; relação a Ileia-sel relação à
" a Ileia-sel à
" o Iléia-sel ao
" frequência Ileia-sel freqliência
" a Iléia-sel à
" isso é, Ileia-sel isto é,
" refere-se Ileia-sel se refere
" as Ileia-sel às
" transofonnação 11eia-sel transformação
" isso é, Ileia-sel isto é,
" à Ileia-sel a
" financeiro Ileia-sel financeira
" tem I ...1 isso é, 1 ...1 a Ileia-sel têm I .••1

" " constatou-se 1 •.•1 estado Ileia-sel consta-



·p.142; 1 a.1.: londe se lêl estado Iléia-sel Estado
.p.143; 1 a.1.: " consequência Ileia-sel consegUência
" " 17 a.L, : " estado Ileia-sel Estado
.p.144; 6 a.l. : " distribuido Ileia-sel distribuída
.p.145; 8 a.l. : " instalado Ileia-sel instalada
" " 13 a.l. : " evidenciou-s~ Ileia~sel evidenciararnrse
.p.146; 3 e 12 a.l.: " a 1 ...1 forrnàr-se-a Ileia-sel à 1 ..•1 for--rnar-se-a
.p.146;
"
"
.p.147;
isto é,
.p.149;
"
"
"
.p.150;

11 11

"
"
.p.152;
.p.153;
isto é
"
.p.154;
"
.p.155;
.p.156;

" ti

.p.157;
"

6 a.l.: "
16 e 25 a.l.: "
18 a.l.: "
1, 14 e 24 a.I.: "

I ...1 rodoviárias 1 ...1 à
3 e 25 a.l.: londe se lêl isso é, Ileia-sel isto é
9 a.l.: " " "rentosos Ileia-sel rendosos

16 a.1.: j.:;uprima-sejurn
22 a.l.: londe se lêl dÍvidas Ileia-sel dÍvidas de
9 a.1.: " " "?presentou-se Ileia-sel apresentaranrse

14 a.1.: " " "isso é, Ileia-sel isto é
22 a.l.: " " "Por exerrplo Ileia-sel Por exemplo,
26 a.1.: ,.suprima-se;o
8 a.l.: londe se lêl as Ileia-sel às
1 e 20 a.l.: """ restou 1 ...1 isso é, Ileia-sel restaram 1 ...1

"
"

"
"
"

"
"

"

"

"

1... 1 à
.p.160; 24 a.l.:
.p.161; 6 e 18 a.l.:
,,11 8 a.l.;
.p.162;5a~1.:

fi ti 25 a.l.:
.p~.163; 4 a.l.:
.p.T65; 3 e 23 a.l.:
.p.166~ 10 e 25 a.l.:',,- . 'conseouencaas
~p.l~7; 1, 17 e 19 a.l.:
"" 10 a.l.:
.p.168; 1 e 2 a.l.:
é, 1... 1 conseqUentemente
.p,169; 1 a.l.:
" ,,' 6 e 19 a.l.:
.p.170; 3e 8 a.l.:

••consequent~ente
.p.171; 10 a.l.:
"" 12, 13 e 23 a. ~.:
,," J.6f 17 e 18 a.l.:
\\ \\ 20 E:hL t

" à Ileia-sel a
Por exemplo Ileia-sel Por exemplo,
isso é, Ileia-sel isto é
isso é, 1 ...1 todoviária 1 ..•1 a Ileia-sel

"
" "
" "
" "

londe se,lêl constatou-se Ileia-sel constataranrse
" quéixava-se Ileia-sel se queixava
" habilitária Ileia-sel habilitaria
" Mas, no entanto Ileia-sel .No entantO,
'lI a 1 .••1 os Ileia-sel à I ..•/aosl
" consequenternente Ileia-sel conseqüentemente
" as 1 ...1 crescente Ileia-sel às 1 ••.1 crescente,
" consequenterrente Ileia-sel conseqüerrternent.e
" Lní.cf.a.L 1 1 econômico Ileia-sel iniciam I •.•1

londe se lêl Tratanrse 1 1 trabalho Ileia-sel Trata-se
issO 'é, 1 ...1 os Ileia-sel isto é, 1 ...1 aos
descredito Ileia-sel descrédito
Cons~entemente Ileia-sel conseqUentemente
réfere Ileia-sel se refere
senta levanta Ileia-sel senta-levanta
asj .'••1 tem I ...1 a Ileia-sel às I. ~~Itêm

~, , ' - -

londe se
"
"
"
"
",
"
"

"
"
"

lêl mora Ileia-sel moram "
" copsequenterrente Ileia-sel consequenternente
" as fleia-se/" às
" éujas Ileia-sél de cujas
" Constata-sc= ileia~sel Constatanrse .
" ,Tratanrse IleiÇl-sel Trata-se
" minuciosa 1... 1 a Ileia-sel minuciosamente 1... 1
" a I..~I consequências Ileia-sel à 1 ..•1

" ." a Ileia-sel à
latifunciários Ileia-sel latifundiários
isso é 1 ...1 consequentemente Ileia~sel isto

23 a.1.:
7 a.L:

17a.L:
7 e 19 a.l.:
7, 8 e 12 a .1.:
5 a.L:

21 e 26 a.l.:
27 a.1.:

.p .158; 1 e 7 a.1.:
econômica
.p.lS8; 9, 11 a.l.:
I...I trabalho
.p.lS8; 12 e 22 a~l.:
.p.lS9; 8 a.l.:
"" 10 a.1.:
.p.160i 10 e 23 a.l.:
"" 17 a.l.:
"" 23, 24 e 27 a.L:

" "
" ;"

londe se lêl A Ileia-sel À
" " " isso é, Ileia-sel isto é, :
" " "a 1 ...1 consequenterrente Ileia-sel à I ..•1

"
londe se lêl

" "
economico Ileia-sel econômico
a 1 ...1 ~quela Ileia-sel à 1 •..1 àquela
estado Ileia-sel Estado
evidenci9u~se Ileia-sel evidenciaranrse

"
"

" "
" "



acontecer
.p.180; 4 a.l.:

11 11 11 a.l.:
11 11 16 e 18 a.l.:
exemplo, 1...1 isto é,
.p.181; 15 a.l.:

11 11 22a.l.:
.p.182; 2 a.l.:

11 11 8 e25 a.l.:
11 11 13 a .1.:
.p.183; 9 a.l.:

11 11 24 a.l.:
.p.184; 12 a.l.:
"" 25 a.1.:
.p.18S; 1 e 21 a.1.:
.p.188; 13 e 22 a.l.:
.p.190; 11 e 20 a.l.:
Por exemplo,
.p.191; 8 a.1.:
.p.192; 20 e 25 a.l.:
.p.194; 4 a.l.:
" 20 a.1.:
.p.195;13 e 15 a.l.:
à 1...1 poderiam
.p.195i23 a.l.: fouprima-s~'
.p.198; 6 a.l.: londe se lê; consequentemente Ileia-sel conseql1entemente
" "',·.·,11e 18 a.l.: "" 11 ai •••1 isso ê Ileia-sel à 1 ••.1 isto é
" "18 a.l.: .11 " 11 tecnoburocráticos Ileia"':seltecnoburoçratas

199 "1 14 1 11 11· ," a·'/lel'a-se! a".p. ; . e· a..:
,,'''.' 5 e 20 a.l.: "" "isso é 11eia-sel isto é
"" 16 e 19 a.l.: ." ,.,. ",":foi projetado/ .../foi montado/leia-se/foram
projetadOs / •••/ foram montados '. .,

.p.171; 22 a.l.:
"" 20 a.l.:
.p.172; 2 a.l.:
"" 4 a.l.:
"" 16 e 18 a.l.:
Por exemplo,
.p.172; 17 a.l.:
.p.173; 5 e 15 a.l.:
.p.174; 1 a.l.:
"" 27 a.1.:
.p.175; 1 a.l.:
"" 12 e 16 a.1.:
1...1 formam
"" 14 e 15 a,l.:
.p.176i 10 a.l.:
"" 15 e 16 a.l.:
prorrovido
.p.177: 2 a.l.:
"" 3 a.l.:
"" 5 a .1.:
"" 8 e 27 a.l.:

.p.178i 16 a.l.:
"" 17 a.l.:
"" 18 a.l.:
carn1...1 definem
.p.178i 25 a.l.:
"" 26 a.l.:
.p.179; 1 a.l. :
" " 5 a.1. :
" " 14 a.l. :
" " 15 a.l. :

londe se lêl Tratarnrse Ileia-sel Trata-se
,kuprima-se/ no entanto,
londe se lêl isso é, Ileia-sel isto é

" " "relaciona Ileia-sel relacionam
" " "sócio 1 ..•1 Por exemplo Ileia-sel sócio,/ •••/

/suprima-sE'í, \
londe se lêl o 1 •••1 às Ileia-sel ao 1 •..1 com as

" " "Por exemplo Ileia-sel Por exemplo,
,kuprima-sEt,

" os
10nde se lêl Tratarnrse 1 •••1 forma Ileia-sel Tra~7se

londe se lêl todos I ..•1 a/leia-sel todas 1 •.•1 à I

" " 11 a Ileia-sel à
" " "toda I •.•I pronovida Ileia-sel todo I •••I

,Amprima-se/as
londe se lêl asjleiá-sel com as

" " "a Ileia-:-se/ à
" " "a 1 •••1 as Ileia-sel com 1 •••1 às
" " "acordo Ileia-sel acordo com
" " "isso é, Ileia-sel isto é
" " "identifica 1 •..1 define Ileia-sel identifi-

londe se'lêl instancia Ileia-sel instância
" " "decisões fins Ileia-sel decisões-fins

j.mprima-se/ a
londe se lêl decisões fins Ileia-sel decisões-fins

" " " isso é, 1 •.•1 dar Ileia-sel isto é,I •.•1 dá
" " "quem faz acontecê-los Ileia-sel quem.as faz

londe se lêl verifica-se Ileia-sel verificarnrse
" à'jleia-sel pela
" Por exemplo 1 •••1 isso é, Ileia-sel Por. . I

" "
" "

,suprima-se/os .
londe se lêl às Ileia-sel com 'as

oU'sejam Ileia-sel ou seja
~sso é Ileia-sel isto é
curtissimo Ileia-sel curtissimo
à Ileia-sel a
e venda /leia-sel e a venda
Por exemplo /leia-se/ Por exemplo,

11 ci~enta /leia-se/.cinqÜenta
" onde 1 ...1 isso é /1eia-sel quando / •••1 isto é,
" isso é 1 .••1 a Ileia-sel isto é / ... 1 à
" Lsso é / ... /Por exemplo Ileia..,.se/ist:oé 1... 1

londe se lêl isso é Ileia-sel isto é
" isso é Ileia-sel istó é
" poderia Ileia-sel poderiam
" reacionalização Ileia-sel racionalização
" as 1 ...1 a/ ...1 poderia Ileia-sel às.I...1

" 11

" "
" "
" "

.~ .



.p.199j
11 li

.p.200j
" "
.p.20lj

ti li

" "" ..
.p.202j
" ".. "

.p.203;
" "
" "
.p.204i

fi ••

" ,lI

" "
.p.205;
" "
li "

" ".. "
.p.206i
" "
.p.208j

" 11

n "

" "
.p.209j

" 11

.p.2l0;
" "
" "

.p.2lli
" "
" "
" "
" "

.p.2l2j
" "

20 a.l.:
26 a.l.:
6 a.l.:
9 a.l.:

13 a.l.:
14 a.l.:
19 a.l.:
22 a.l.:
12 a.L:
16 a.l.:
17 a.l.:
3e4a.l.:
5 a.l.:

19 a.l.:
7 a.l.:

13 a,l.:
17 a.l.:
19 a.l.:
2 a.l.:

23 a,l.:
24 a.l.:
27 a.l.:
31.a.l. :
6 a.l.:

20 a.l.:
2, 19 e 28 a.1.:
4 a.l.:

13 a.l.:
lia.l.:
4 a.l.:

15 e 19'a.l.:
4 a.l.:

17 a.l.:
26 a.l.:
.5a.l.:
6, 8 e 27 a .l.:
11 a.l.:
14 e 17 a.l.:
14 e 16 a.l.:
4~ 7, 36 e 35
4 e 20 a.l.:

resumem
.p.2l3i 1, 2 e 27 a.l.:
DanÚbio
.P.213i 4 e 24 a.l.:
.p.2l4j 1 e 17 a.l.:
"If 7 a .1.:
.p,.2l5j 2 a.l.:
'" 4, 7 e 8 a.l.:

obtêm I .•. 1 à
.p.215; 5 e 17 a.l.:
I...I consideram
.p.215 31 a.1.:
"" 35 a.l.:

.p.216; 14 e 24 a.1.:

.p.2l7i 5 a.lo:

"" 13 a.l.:
"" 21, 26 e 30 a.l.:
é, 1 •••1 legal, 1 ..•1 a
.p.218; 9 e 12 a.l.:
poderiam

londe se lêl tecnoburocráticos Ileia-sel tecnoburocratas
fouprirna"":sEf,
londe se lêl medida que Ileia-sel medi.daemque

" " "econornica/leia-seleconôrnica
" " "social Ileia-sel sócio

'/';uprirna-sEf, \
londe se lêl consequentementeIleia-sel conseqÜentemente

" " "decisões fins Ileia-sel decisões-fins
" " "consequenternente Ileia-sel conseqüentemente
" " "contrairem Ileia-sel contrairem

).:;uprirna-sEf,
londe se lêl tem 1 •••1 tornaremIleia-sel têm 1 •••1 tornaram

" " "consequenternente Ileia-sel conseqÜenterrente
" " "é Ileia-sel são I

" exerce-lo Ileia-se/ exercê-lo
" sugere-se Ileia-sel suger~se
" estqdo Ileia-sel Estado
" p§s "irrpeachmentIleia-sel pÓs-"impeachrnent"
" Tra~se Ileia-sel Trata-se
" isso ê /leia-sel isto é

/suprirna-se! o
londe se lêl a Ileia-sel à

" " " tecnoburocrático Ileia-sel
" " " isso é, Ileia-sel isto é,

/suprirna-:sef,
londe se lêl isso é, Ileia-sel isto é,

" poderia Ileia-sel poderiam
" juntos Ileia-sel junto

umIleia-sel num
isso é, Ileia-sel isto é,
Tratam-se I ... I as /leia-sel Trata-se 1...1 às
acordo as ·/leia-sel acordo comas
estado Iléia-sel Estado
auto-gestão Iléia-sel autogestão

"" a 1 ••.1 as Ileia-sel ã 1 •••1 às
"" as Ileia-sel às
"" capaz Ileia-sel capazes
"" mantêmI...1 estado Iléia-sel mantêmlo. oi Estadc

/suprima-se/um.
a.lo:/onde se lêl a 1 ••.1 o Ileia-sel à 1 •••1 ao

" " -" produz 1 .•.1 resume Ileia-sel produzemI •.•1

tecnoburocráticos

londe se lêl isso é I.~.I Danilo Ileia-sel isto é, 1 .••1

" onde 1 •..1 a Ileia-sel que 1 •.•1 à
isso é, 1 •••1 as Ileia-sel isto é, 1 •••1 às
etc.; prevalece Ilei.a-sel etc. prevalecem
consequências Ileia-se/conseqÜências
as 1 ••.1 obtém 1 •..1 a Ileia-sel às 1 .••1

" "
" " "
" " "
"
"

"
"

"
"

londe se 1~1 Íevaria 1 ••.1 considera Ileia-sel levariam

" " alto-denorninadas Ileia-sel auto-denomí.nadas
veraneiando Ileia-sel veraneando
a 1 •••1 assena Ileia-sel à 1 ••.1 acena
cooperativa, cuja Ileia-sel cooperativa-,de cuja
desfavoráveis Ileia-sel desfavorável
isso é, 1 .••1 legal 1 •••1 a /léia-sel isto

" " "
" " "
" " "
" " ".,
" "

londe se lêl ditarem 1 ••.1 poderia Ileia-sel ditar 1 •••1



.p.218; 16 a.l.: londe se lêl 'abidicar Ileia-sel abdicar
"" 26 a.l.: /':;uprima-se/o
"" 27 a.l.: londe se lêl brazões Ileia-sel brasões
"" 37 a.l.: " " "o Ileia-sel no

.p.219; 1 a.l.: lapásl atitudes lincluirl McCLELLAND (84) 1... 1
"" 4 a.l.: londe se lê" ;Por isso escolheu Ileia-sel Por isso que escolheu
"" 8 a.l.: " " "elas Ileia-s'E:!eles
"" 9 a.l.: "tuprima-se,lcontudo,
"" 21 a.l.: londe se lêl as 1...1 os 1...1.Mas, no entanto, Ileia-sel
às 1...1 aos 1...1 no entanto
.p. 220; 18 e 21 a.l.: londe se lêl sórnenteI .. ~I isso é, Ileia-'sel somente1...1
isto é,
.p.221i
"
"leis",

.p.221;

.p.222;
"
"
"
.p.227;
balaio
.p.228;
.p.229;
.p.230;
.p.231;
.p.232;

"
3 a.l.:

14 e 15 a.l.:
1... 1 ao
16 a.l.:
2 a.l.:

11 a.l.:
17 e 26 a.l.:
21 a.l.:
8 a.l.:

" .consequentementeIleia-se/conseqÜenternente
as 1...1 "leis" 1...1 o Ileia-sel às 1...1

" "
" " "

"

londe se lêl isso é, Ileia-sel isto é,
" " "os Ileia-sel aos
" " "decisQes fins Ileia-sel decisões-fins
" " "tem I. ~:1 porque Ileia-sel têm I .•. I porque~

/suprima-seta., .
londe se lê/ ASSOCENA 1 •••1 baloio Ileia-se IASSOCENE 1...1

"
"

26 a.l.:
4 a.l.:
4 a.l.:
9, 18 a.l.:

11, 19 a.l.:

lê/ esturtura, Ileia-se/ estrutura
" r. jleia-sel R.
" rninifindis Ileia-sel rninifundis
" s, 1 1 UNISINAS Ileia-sel S. 1...1 .UNISINOS
" g. 1 1 b. Ileia-sel G.I~..1 B•

londe se
" "
" "
" "
" "

~DAERRATA:

.p.8~;
" lI·

.p.88;
•p.89i
.p.98;
" "

.p~lOO;

.p. roi,

.p.l03;

.p.l07;

.p.l08;

..p.111;

.p.112;

.p~113;

.p.li5;

.p.1l6;

" .

"
"
" " "
" " ....



·p.118;
" "
•• ••
" ".p.119;
.p.125;
.p.127;
.p.129;
.p.132;
.p.149;
.p.158;
.p.160;
.p.163;
.p.170;
.p.183;
.p.194;
.pI212;

LOOENDA

- exenplo 1:
.p. 222:

••
'-4

página

S,.a.l.:
14 a.l.:
18 a.l.:
24 a.l.:
20 a.l.:

2 e 23 a.l.:
6 a.l.:
22 a.l.:
7 a.l.:
7 a.l.:

16 a.l.:
20 a.l.:
18 a.l.:
14 a.l.:
25 e 27 a.l.:
12 e 18 a.l.:
17 a.l.:

Ibnde"'selêl frequência Iléia-sel freqÜencia
" " " - cooperativa Ileia-sel cooperativa,
11 11 11 ,que Ileia-sel que,
11 11 11 diminuia Ileia-sel diminuía

, foupriroa-se/ , . ,
londe se lêl consequentemerrte Ileia-sel conseqüentemente

, 11 consequencí.a Ileia-sel conseqüencí.a
11 "Conse.lhoFiscalll Ileia-sel "Conselho Eí.scal,";

.' 11 sÕInenteIleia-sel sorrente
11 consequência Ileia-se/ conseq{lencia

,11 sõmente Ileia-sel somente
" consequência Ileia-sel conseqÜênc;i,a '
" consequentemente /leia-sel consequenternente
" possuia Ileia-sel possuía
" sÔInente/leia-sel somente
li isso é 1....1 tem /leia-sel isto é / •.• 1, têm
" isso é / ••. I/leia-sel isto é

"
"

" "
11 11

11 11

~ __ 'o /

li 17é26á.l. :
2 a.l.: londe se lê/os

linhas

li

léia-sel aos

'1," I'~?r~jleia-sel têm I""~I porque,

+errata linha 26
, texto

número

li li,

\

.errata linha 17

- exa?p10 2:
.• 167; '1, 17 ê 19à~l.: ./onde SE3 lê/

página, linhas

Ileia-sel à

1
ezrátacomom às linhas 1, 17 e 19

" ...

"



~DAERRATA

.p.2; 20 a.l.:
se de um problema

.p.5; 9 a.l.:
te/ .tanto. •. quanto

.•p.12;5 a.l.: /onde se lê/ utilizou das /leia-se/ empregaram-seas
.p.12; 10, 11 e 12 a.l.: fonde se lê/ data /até/ econômico. /leia-se/ passava
por difíceis crises institucional e econômica,cujas situações negativas foramconstata-
das na prÕpria "AssembléiaGeral de SÓCios",enquantopesquisador e convidadoa partici-
par da mesapresidencial .
•p.13; 7 a.l.: /suprima-se/ emgeral .
•p.14j 3 a.l.: /onde se lê/ Isso evidencia um procediIrentocontrário /leia-
sei Trata-se de um procedimentoinstitucional contrário •

•p.15; 1 a.l.: /suprima-se/ ,se encontram/leia-sei consequênciase encontram
.p.17; 4 e 5 a.l.: /suprima-se/, desde 1930, /leia-se/ Por outro lado desde 1930
" "; 13, 14 e 15 /onde se lê/ detenninada/até/ detrimento da /leia-se/ mais
a classe. de fazendeiros /especuladores/ S9cióS, devido às possibilidades dentro e fora
da cooperativa, à produção extensiva. Alémdisso dificulta a
.p.17; 17 a.l.: /onde se lê/ se agrava ainda mais /leia-se/ é levada à frente
.p.20;3 a.l.: . /onde se lê/ os RCX::HDALEanos/até/ a arrumá-los /leia-se/ os
próprios RICHDALEanosfizeram sua adaptação .
•p.20; 17, 18, 19, 20, 21 /onde se lê" Por exemplo:/até/ Social". /leia-se/ Prova é
que, no caso da "CcoperativaAgropecuáriada Regiãode Casa Branca- COAPOCAB",o "Insti-
tuto Nacional de Colonizaçãoe RefonnaAgrária - INCRA" nomeouum"técnico" para sistema-
tizar o seu "Estatuto Social", em1979, época de sua fundação.
.p.37; 18 a.l.: /onde se lê/ dós "Pioneiros de Rochdale", /leia-se/RCX::FIDA-
LEanos
.p.37;

/onde se lê/ Esse problemainstitucional /leia-se/ trata-
institucional que

/apÕs/ sócios, ... dirigentes /acrescente-se respectivamen-

19 e 20 a.l.: /suprima-se/, em1895. /leia-se/ a partir de 1895, com a
criação
.p.67; 8 a.l.: /onde se lê/ Verificam-se, também,/leia-se/ Tambémse ve-
rifica
.p.69; 5 a.l.: /onde se lê/ própria Política nacional /leia-se/ Política
de PoderCentral
.p.84; 17 a.l.: /onde se lê/ Nesse caso,/leia-se/ Por isto
.p.85; 19 a.l.: /suprima-se/ Por exemplo,
.p.86; 18 a.l.: /onde se lê/ vez'Lf.í.cou-se/leia-se/ verificou-se que
.p.87; 2 a l.: " " " se nórmat.íza/leia-se/ é nonnatizado
"" 4 e 5 a.l.: "" li. Mas,nocaso, /até/ antecipavam-se/léia-se/
nesta Ccoperativa, os Conselheiros antecipavam-se
.p.88; 25 e 26 a.l.: /onde se lê/ de cooperativas /até/ segundoFLEURY/leia-se/
a esta ou àquela cooperativa por RegiãoBrasileira. Fato que FLEURY
.p.89; 21 a.l.: /onde .se lê/ social /leia-se/ econômica
" " 27 a.l.: " " " m::xielode Inspiração /leia-se/ Modelooriginal

.p.92; 10 e 11 a.l.: "" " É emfunção /até/ defendê-lo corro/léia-se/
É por essa razão que considerama "OCB"corroórgão
.p.94; 5 a.l.: /onde se lê/ foi /leia-se/era
.p.95; 15 a.l. " " " Tratam-se das /leia-se/ são as
"" 17 e 25 a.l.: "" " 39/ /leia-se/40/

.p.96; 8 e 9 a.l.: " li " Dessa forma, /ate/ EBAPianoao /leia-se/ Portanto,
quandose relaciona a observaçãoEBAPianaa institucionalização do .
.p.96; 11 a.l.: /onde se lê/ tambémestá /leia-se/ é possível que esteja
.p.96; 12 e20 a.l.: "" li 40/ /léia-se/4l/
.p.97; 20 a.l.: li " " üffi poder institucional jaté/ centralizado.
/leia-se/ a institucionalização das cooperativas agropecuárias/industriais brasileiras
sob um"PoderCentral" .

•p.97i 22 a.l.: /onde se lê/ Umacontradição jleia-se/ Trata-se de uma
contradição



~··DA.ERRATA

.p.99; 15 a.l.: /onde se lê/ utilizam /leia-se! empregam
"" 16 a.l.: /onde se lê/. Por exerrplo:"cooperadoparticipe, a /leia-se/
: cooperadoparticipe. A ,

.p.99: l7 e 18 a.l.: /onde se lê/ Trata'7se/até /refletindo a /leia-se/ Trata-se
de artifIcios organizacionais, cuja finalidade é disfarçar os direitos iguais na coope-
rativa. Similar à _ '!y '. '42/
.p.lOO; 3 e 21a.l.: /onde se le/'42//1ela~se/~3/
"" 16 e 27a.l.: """ - /leia-se/ --
" "; 10 a.l.: "" " "No caso, /leia-sel Nessecaso
" "; 12, 13 e 14 a.l.: """ Por exemplo,/até / técnicos e /leia-se/ Também
os insumose os bens de produçãosimilares; os serviços técnicos
• p.lOO; 21 a.l.: /onde se lê/ às vivenciadas/leia-se/ as observadas
.p.102; 10 a.l.: "Nesse caso, se supóe/leia-se/ Isso podesupor
.p.l07; 3 a.l.: "No caso, /léia-se/ Nessecaso
" "; 15 a.1. : "No caso, /leia-se/ Nessacircunstância

.p.l08; 8 a.l.: "No caso, /leia-se/Nesse caso

.p.l09; 15 a.l.: "No caso, /leia-se/ Nessecaso

.p.112; 9 a.l.: "Âs cotas /leia-se/ Por sua vez, às cotas

.p.114; 3 a.l.: "No caso, /leia-se/ Nessecaso
•p.116; 2 a.1. : "deeisoriais /leia-se/ de tornadade decisões
" "; 9 a.l.: / suprima-seise coloca

.p.119; 27 a.l.: /onde se lê/ Por outro lado, /leia-se/ Alémdisso

.p.120; 4 a.l.: " " "Por fim,./leia-se/ Enfim

.p.131; 19 e 20 a.l.: """ econômica/até/ Ordinária". /léia-se/ institu-
cional e econômica,conformeconstatou-seno decorrer de sua "AssembléiaGeralOrdinária",
realizada em30 de marçode 1994.
.p.132; ,18 e 21 a.l.: /onde
.p.140; 2 a.l.: "
comoparte desse financiamento,
.p.140; 5 a.l.: /onde se lê/ Diante da proposta de financiamento/leia-se/
Diantedesta proposta financeira
.p.140; 23 a.l.: /onde se lê/ constata-se /até/ corte, de /leia-se/ a produ-
ção de gadode leite, de corte e
.p.143; 19 a .1.: /onde
.p.144; 3 a.l.: "
.p.145; 13 a.l.: "
meiodas
.p.145; 26 a.l.: /onde se lê/ Nessecaso /leia-se/ Neste caso
.p.146; 2 e 22 a.l.: /onde se lê/ '44/ /leia-sej45/
.p.149; 7 a .1.: /onde se lê/ Por umlado, /leia-se/ Comooonsequência
"" 9 a.l.: " " "Por outro /leúl-se/ Alémdisso

.p.149; 17 a~l.: /onde se lê/Essas /léia-se/ Estas

.p.150; 18 a.l.: " " "e recomeçaro /leia-se/ a partir da formaçãodo
" "; 21 a.l.: " " "Essa /leia-se/ Esta

.p.151; 11 a.l.: " " "acirradas, /até/ administrativas, /leia-se/
acirradas nas eleições, por outro aplicam-setécnicas de administração
.p.152; 4 a.l.: /onde se lê/ Isso /leia-se/ Isto
.p.153; 6 a.l.: foi constatado /leia-se/ constatou-se
.p.154; 14 a.l.: Nessecaso /leia-se/ Neste caso
.p.155; 4 a.l.: Nessecaso /leia-se/ Neste caso
.p.158; 13 a.l.: Nocaso, /leia-se/ Neste caso
"" 21 e 23 a.l. :45/ /leia-se/46/

.p.159; 8 a.l.: o descrédito total /leia-se/ o total descrédito
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1

1. INTRODUÇÃO

1.1. O motivo do tema e o problema da pesquisa

A pesquisa sobre o movimento cooperativo brasilei-

ro, em especial das cooperativas agropecuárias/industriais,

se prende a dois aspectos básicos. O primeiro porque são inú.

meras e constantes as críticas sobre o mau desempenho econo-

mico e/ou político e/ou social do sistema cooperativo Nacio-

nal 1/, li, 1/, i/, 2~ cujas questões levantadas ainda nao se

tem resolvidas nesta ou naquela Região brasileira ~/, 1/. O

segundo, porque o cooperativismo com base no modelo dos Pio-

neiros de Rochdale tem evoluido em países como os Estados Uni

dos, a Itália, a França e a Inglaterra, o que nao tem ocorri-

do no Brasil .!!/.

11 1JXJREIRO (77), em "COoperativisrroagrícola e capitalisrrono Brasil".
2/ RIOS (111); em "Cooperativas agríCOlas no nordeste brasileiro e mudan-
- ça social".
y IAUSCHNER (80), em "Cooperativisrrono Brasil".
y PINHO (103), em "O estado brasileiro e o cooperativisrro".
y FLEURY (39), em "Cooperativas agrícolas e capitalisrrono Brasil".
6/ ZYLBERSZTAJN (125), em "Dificuldades de gerenciamento".
7/ RODHIGUES (113), em "A cooperativa em crise de identidade".
y SCHNEIDER (122), em "Democracia - participação e autonomia cooperati-

va" .



De modo geral o desempenho insatisfatório das co~

operativas, abordado nas mais diversas ireas do saber, .sempre

conduz para uma reflexão sobre os interesses antagônicos den-

tro da organização e, até mesmo;sobre ó acirramento das rela

ç~es gerais pela disputa de poder. Um desgaste na associaçio

que se inicia, por exemplo, a partir da apresentaçio de chapa

única às eleições, quando elaborada exclusivamente pelos so-

cios que se encontram no exercIcio do poder. Com os mesmos

personagens na direçio da cooperativa, o processo de elabora-
çâo das decis~és fins na associaçio passa a ser unilateral. Por

exemplo: a partir da "ordem do dia", às "Assembléias Gerais

dos S6cios", quando elaborada frnicamente em funç~o de interes

ses da administraç~o.

Uma pritica administrativa que emperra a emancipa-

çao dos associados na Lnst.í.tuf.çâo , cujo mecanismo de controle
~
e facilitado pela "Legislaç~o Cooperativista" em vigor.

Com isso, muitas vezes, até o quadro funcional contratado p~

ra prestar serviços aos cooperados, quando pouco, influencia

no processo de tomada de decisões.

Esse problema institucional termina enfraquecendo a

economia da ·cooperativa. De um lado poique o associado insa-
tisfeito se utiliza de um benefIcio qualquer na associaç~o e,
ao mesmo tempo,desviasua produçãopara .terceiros,quandoconvém em ter-

mos de preço. E,deoutro;o d.í.rí.qen+e que tenta cada vez mais ex-

cluir esse sócio a partir de um rIgido controle e/ou ·da re-

dução no uso de serviços da própria cooperativa.

No entanto o modelo ROCHDALEano, objeto de ins-
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piração do cooperativismo agropecuário/industrial brasileiro,
. 9/prever certos princIpios de Cooperação - exatamente contrá-

rios aos pro~lemas em tela. O primeiro princIpio se refere
ao próprio ato de se Associar, isso é; trata da . -unlao para
.satisfazer, por uma emancipação comunitária, as necessidades

e/ou os interesses comuns do grupo. É a condição primeira e
necessária para manter o grupo unido em torno e um objetivo
qualquer.

Normalmente o motivo que leva as pessoas a se uni-
rem, na forma de cooperativa, é o exercIcio do trabalho em co

mum, cujo objetivo reflete a Rentabilidade no negócio envol-

vido. Trata-se de obter o êxito econômico por meio da nego-

ciação com terceiros, diferentemente da transação entre si.

9/ Segundo MLADENATZ (90), foi o primeiro modelo de cooperativa oficial-
- mente registrado, surgido a partir de um ambiente de crise, polItica,

social e econômica na Europa. Segundo JOUVENEL (66), a crise polIti-
ca porque só cidadãos a partir de determinada renda tinham o direito
de votar, isso é, o mecanismo do voto censitário. Segundo COLE (26),
a crise social porque a maioria dos operáriOs se originava da região
rural, fazendo surgir as periferias das cidades industriais, onde as
fam1lias se amontoavam na maior situação de pobreza e total ausência
de infraestrutura urbana. A crise econômica porque foi nos distritos
de algodão e de lã de Yorkshire e de Lancashire,na região de Rochdale,
Inglaterra, locais onde se encontravam os que mais sofriam com a crise
da fome, do desemprego e da exploração do trabalho. Nesse ambiente,
no final de 1843, apÓs fracassada greve de tecelões e da demissão de
mais ou menos dez corrpanheirosse formou o grupo dos RCX:HDALEanos. Em
torno de 28 a 32 operários, entre tecelões, alfaiates, carpinteiros,
etc., realizaram frequentes reuniões durante as quais se discutiu e
amadureceu um modelo de organização cooperativa, com base nas idéias
cooperativistas de William Kí.nq , Robert CMen, dentre outros. Inicial
mente criaram um armazém para o oonsurrode farinha, de azeite, de açu-
car, etc., com o objetivo de instalar uinaindústria. Portanto ,foi em
15 de agosto de ·1844 que surgiu a primeira cooperativa oficialmente
registrada de "Friendly Society" na cidade de Rochdale, Inglaterra.
Por isso ser conhecida pelo nome de "Pioneiros de Rochdale".
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Esse é o segundo princípio necessário à formação da sociedade
cooperativa.

Mas os ROCHDALEanos previam também o princípio da
Eqnidade, is~o é, o pr6prio sistema de distribuição dos resul

tados econ6micos, que deve ser considerado por todos o~ mem-

bros do grupo como justo. Por exemplo, nas transações do s6-

cio para com a cooperativa se destina hum por cento do 'valor

da produção de cada um para gerar um fundo, cujo retorno e

proporcional ao volume comercializado individualmente. Esse é

o terceiro princípio dos Pioneiros que vem caracterizar a co-
operativa como uma sociedade sem fins lucrativos.

Com o objetivo de gerir interesses e/ou necessida
des comuns e, ao mesmo tempo, fazer render e distribuir eqni-

tativamente os esforços do trabalho comunitário os Pioneiros

adotaram também o princípio da Organização Democrática. Refe

re-se a quarta condição do cooperativismo e necessária ao go-
verno da associação. Por exemplo, ao invés de contratar ter-
ceiros para dirigir a organização, se elege entre os pr6prios

integrantes da associação os conselheiros administrativos. A
função desses conselheiros se resume em deliberar sobre as de

cisões fins da cooperativa, previamente acertadas nas Assem-
bléias Gerais' de S6cios. Da mesma forma se elege os s6cios
Conselheiros Fiscais, cuja função é exercida na forma de -or-
gao consultivo, para fiscalizar as deliberações dos Conselhei

ros Administrativos. ! dessa forma que se institucionaliza a
organização e a fiscalização da cooperativa.
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"Estatuto Social", foram transplantados para o Brasil, a par-

tir de 1891, onde se aplicou pela primeira vez à formação de

uma cooperativa na cidade de Limeira, no estado de são Paulo.

Durante mais ou menos quatro décadas o movimento cooperativo

Nacional, com base nos Princípios ROCHDALEanos,funcibnou de
maneira autônoma.

A partir de 1930 o Estado interferiu na autonomia

das cooperativas, no que se refere a autorização para o fuh-

cionamento e a respectiva fiscalização de suas operações.Atra

vés de uma "Legislação Coope rat.Lví.s t.a!", isso é, da "Lei 5.764",

de 16 de dezembro de 1971, o Estado inseriu uma série de res-

trições ao ex~rcicio da autogestão cooperativista. Tratam-se

de regulações cooperativistas literalizadas. nos "Estatutos

Sociais" de todas cooperativas agropecuâriasjindustriais bra-
sileiras.

Mas com a nova "Constituição Federal", de 1988(32),
o Estado deixou de interferir tanto na autorizaçãQ para o fun
cionamento das cooperativas, quanto na sua fiscalização. No
entanto o legado ideológico de caráter centralizador e contro

lador das cooperativas ainda permanece. Em primeiro lugar po~
que a "Leqí.s Laç âo Cooperativista" continua com as mesmas res-

trições para o exercício da autogestão. Em segundo lugar po~

que confere à "Organização das Cooperativas Brasileiras-OCB",

e às "Organizações das Cooperativas Estaduais - OCES~ o di-

reito de obrigar o registro de todas as cooperativas e de

cobrar as respeétivas taxas para o seu funcionamento.

'j



7

Vale lembrar que essas organizaçõessao denominadas repre-
sentativasda classe cooperativistaporque são:sustentaàas:financeiramen

te por todas cooperativas brasileiras. Mas, no entanto, fo-

ram criadas por Decretos na ~poca do Estado interventor, quer

dizer, de cima para baixo das bases comunit~rias. Por isso

con tinuam reproduzindo as relações de poder central e de' contro-

le. Prova ~ que ao mesmo tempo que defendem urna proposta a

autogestão: "qu~ o cooperado, atrav~s da sua participação at!

va~ direcione as atividades das cooperativas para os interes-

ses que lhes dizem respeito"; tamb~m restringe por meio de

urna diretriz, a nível de política de controle: "o sistema,atr~

ves da coordenação nacional (OCB), definir~ as diretrizes que

embasarão a execuçao da autogestão ...". (97)

Adernais, se por um lado o Governo Federal deixou de

intervir no funcionamento e na fiscalização das cooperativas,

por outro os diferentes Orgãos estaduais ditos de apoio ao c2

operati vismo continuam exercendo esse papel. Fato ~, quando se
impÕe urnasérie de restriçõesà formaçãoe para o ,funcionamen to das

cooperativas. Por exemplo, o "Instituto de Cooperativismo e

Associativismo" (52), 6rgão vinculado a "Secretaria da Agri-

cultura e Abastecimento do estado de são Paulo", no encaminha

mento institucional das cooperativas coloca o seguinte: "a

sociedade cooperativa adquire personalidade jurídica quando

do arquivamento de seus documentos de constituição na Junta
Comercial (53) e posterior publicação, deste arquiva~ento, e~

jornal, ficando desta forma habilitada a iniciar suas ativida
des. Mas, no entanto, fazem lembrar aos comunitãrios a obri-
gatoriedade de registro na "OCB", conforme o "art. 107 da Lei

J
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5.764/71". A partir desse registro ocorrem uma série de Íimita

çoes a começar pela imposição do número mínimo de sócios para

se iniciar uma cooperativa.

Como se nao bastasse, o registro da cooperativa na

"Junta Comercial"; esse 6rgao estadual se utiliza de uma"Lei" ,
cujas normas ã formação de uma cooperativa qualquer inibe to-

da a iniciativa para o exercício da autogestão. Por exemplo,

instrui am interessados da ação comunitária elaborar um

"Estatuto Social" (54), conforme os moldes daquele na época

do Governo Central interventor. Para ser preciso, trata-se

de um esclarecimento à instituição da cooperativa que, como

pano de fundo, se reflete mais numa exigência. Principalmente

àqueles comunitários que possuem um mínimo de corthecirnento

a questionar esse modelo e respectiva "Lei".

~ um "Estatuto Social" questionável porque o es

quema de normas facilita os interesses antag5nicos dentro da

cooperativa. Possibilita a superposição do poder deliberati-

vo/executor sobre o poder institucional. Propicia o descom-

promisso do poder deliberativo/executor com as próprias deci-
soes e açoes. E, por fim, favorece a sucessiva cooptação do

poder fiscal da própria cooperativa pelo poder deliberativo/

executor.

Portanto, e a partir desse quadro a institucionali-

zaçao do cooperativismo brasileiro que se formulou o problema
da presente pesquisa: o modelo de organização e de fiscaliza

çao das cooperativas agropecuárias/industriais brasileiras

j
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permite ou nao o exercício da autogestão, conforme se prever

no modelo de inspiração ROCHDALEano? Esse é o enfoque que

conduziu ~ delineação de objetivos da pes~uisa.

1.2. Os objetivos da pesquisa

1.2.1. Os objetivos críticos

- Verificar onde, como, quando e porqueocor-

rem os desvios da autogestão e, conseque~

temente, a inversão decisória envolvendo

os poderes institucional, deliberativo e

e executor da cooperativa.

1.2.2. Os objetivos alternativos

Propor mudanças nas "Leis" que regem o

cooperativismo agropecuário/industrial bra

sileiro capaz de permitir o exercício da
autogestão;

- Desenvolver um modelo para o cooperativi~

mo agropecuário/industrial brasileiro ca-

paz de permitir o exercício da autogestão.

1.3. As estratégias para o alcance de objetivos

1.3.1. A estratégia comparativa de modelos

Nesta pesquisa se buscou atingir os objetivos ge-
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rais a partir de três analogias básicas entre os modelos de

cooperativas Precursor e Nacional. A primeira se refere a
formação do movimento, levando-se em conta os motivos dos co-

operativistas, os cenários físicos onde se desenvolveram os

respectivos movimentos e as origens econômicas, sociais e po-

líticas de seus, personagens. A segunda se refere a natureza

ideológica que 'conduziu a formação de cada movimento, consid~

rando-se os respectivos princípios. A terceira se refere ao

esquema e a operacionalização desses princípios em cada movi-

mento.

1.3.2. A estratégia metodológica da pesquisa

Para alcançar os objetivos metodológicos da pesqui-

sa inicialmente se identificou quatro dimensoes comuns a to-

das cooperativas agropecuárias/industriais brasileiras. CRO-
Z10 (:~5). A primeira, a organi zação, se refere as "Leis" a

formaçao e o funcionamento de uma sociedade cooperativa, isso

é, o "Estatuto Social" com base ria "Legislação Cooperativis-

ta" Nacional. A segunda, a estrutura, se refere a própria ex

pansao de unidades organizacionais, a partir~do aumento do nu

mero de sócios na cooperativa; do volume das operações comer-

ciais, do volume de trabalho interno e do acréscimo de empre-

gados na cooperativa. A terceira, a administração, se refere

as formas e os meios empregados para conduzirem as tarefas,

as atividades e as funções no dia-a-dia da cooperativa. Tra-
ta-se da missão, dos objetivos e das políticas da associação
em rel.aç áo às técnicas utilizadas para racionalizar os recur-

sos financeiros, produtivos, mercadológicos e da mão-de-obra~
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A quarta, a fiscalizaçao, se refere ao próprio mecanismo de

controle operacional e administrativo da cooperativa. Trata-

se do órgão fiscalizador geral da organização na forma.de con

selho consultivo, isso ~, o "Conselho Fiscal" e suas incum-

bências.

Em seguida se associou as dimensões da organização,

da estrutura,da administração e da fiscalização cooperativis-

ta, respectivamente, às dimensões do objetivo da pesquisa: o~

de, como, quando e porque ocorrem os desvios da autogestão. A

operacionalização dessas quatro dimensões se deu mediante a

reprodução do modelo de organização e de fiscalização das co~

operativas agropecuários/industriais, ou seja, do "Estatuto

Social" em Vigência. Tamb~m a partir do desenvolvimento de

um modelo de estrutura e de administração para as cooperati-

vas do setor primário. Em seguida, se confrontou os dois mo-

delos a partir de prováveis situações cooperativistas, cujo

desenvolvimento envolveu desde o exercício à formação de uma
sociedade cooperativa, seus momentos de expansão estrutural

e da condução de objetivos pela administração; at~ o momento

em que ~ deflagrada sua insolvência.

Mediante a exposição de situações cooperativistas,
t t d t d d t d " - I' d 10/an o o es u o e caso quan o e pesqulsas Ja rea lza as -- ;

10/ Pesquisa realizadaem dez cooperativasagropecuárias/industriaisdo
- Estado da Bahia, sobre os problemasorganizacionaise administrati-

vos, CROZIO (23).Pesquisa realizadaem dez cooperativasdo roesrrose
tor no estac:bde Rond3nia,sobre os problemasestruturaise decisó=
rios, CROZIO (24).
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e dos resultados de pesquisas de terceiros, se evidenciou on

de, como, quando e porque ocorrem os desvios da autogestao e;

consequentemente, a inversão decisória envolvendo os poderes

institucional, deliberativo e executor da cooperativa. 11/

Posteriormente se utilizou das mesmas estratégias à

anãlise do estudo de caso, envolvendo a "Cooperativa Agrope-

cuária da Regiao de Casa Branca - COAPECAB". Essa Cooperati-

va foi fundada em 30 de junho de 1979, no município de Casa

Branca, estado de são Paulo. Até o dia 30 de fevereiro de

1994, data em que se tomou parte .de sua "Assembléia Geral Ordi

nária", enquanto pesquisador e convidado a constituir a mesa

presidencial, passava por sérias crises institucionale econômico.

1.4. As críticas básicas extraídas da pesquisa

Com relação a implantação do modelo "ROCIIDALEano,
os motivos que levaram à formação da cooperativa "Friendly

Society" foram as adversas situações econômicas, políticas e

sociais no decorrer da "Revolução Industrial". Problemas re-

fletidos no dia-a-dia do trabalho do operariado em geral, na

cidade de Rochdale na Inglaterra; cujas situações levaram

11/ O sentido de reproduzirsituaçõescooperativistascomo de fato elas
acontecemse prende as observaçõesde r-DRGAN(83)sobre os viés tão,
comuns produzidosnas pesquisas.A organizaçãoé vista na perspectiva
ora da máquina,ora dos sistemaspolíticos,ora do sistema cerebral,
ora da prisão psíquica,etc.
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eles mesmos ao de senho de sua Cooperativa. Embora tenham

aproveitado as id~ias cooperativistas de intelectuais corno:

Willian King, Robert Owen, dentre outros, rediscutiram e adaE

taram-nas para resolver os seus problemas. Prova e que no

início da "Er Lend Ly Socí.e t.y " o objetivo consistia no armaze-
;..

namento de viveres, em vista aos baixos salários e as cons-

tantes demissões do operariado em geral.

No caso das cooperativas' agropecua-

rias/ industriais brasileiras, antes de 1930, qualquer inici~

tiva à implantação de determinado modelo cooperativo, seja do

tipo Rochdale, Raiffeisen (cooperativas de cr~dito), etc. se

tinha a liberdade para adaptá-lo aos interesses e/ou as neces

sidades dos comunitários. Por exemplo, o caso das cooperati-

vas vinículas do Sul do Brasil, fundada a partir de 1912, p~

ra amenizar os problemas enfrentados pelos imigrantes italia-

nos.

Mas a partir de 1930,o cooperativismo no Brasil, tanto

os motivos quanto os atores foram alterados. Por exemplo, o

Estado fomentou o cooperativismo de inspiração ROCHDALEano no

Nordeste brasileiro, por~m por iniciativa das "Intendências

Provinciais", isso ~, os Governos estaduais impostos pelo Go-

verno Central. Por isso, o desenho das cooperativas acompa-

nhou a linha de Poder Central, onde os dirigentes eram, nor-

malmente, indicados pelo Poder local e perpetuados nos cargos
das cooperativas. Ademais a partir de 1937, principalmente
no "Estado Novo", a liberdade de organização e de funciona-

mento de todas as cooperativas era condicionada por meio de
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Decreto, submetendo SUiJS operaçoes a f.í.scal.Laaçiioe o contro

le dos diversos 6rg~os do "Minist~rio da Agricultura".

Isso evidencia um procedimento contrário ao do mod~

lo de Inspiraç~o, tamb~m reproduzido na cooperativa inyestig~

da. No caso da "Cooperativa Agropecuária da Regi~o de Casa

Branca - COAPECAB", surgiu de uma linha de crédito oficial, .

conforme a "política de Crédito" governamental à formaç~o de

cooperativas do setor primário, via intermediaç~o do "Banco

·do Brasil S/A".

A "COAPtCAB" antes era um "NGcleo de Produtores" da

Regi~o de Casa Branca,· onde os produtores realizavam suas,

transaçoes comerciais diversas. Durante a pesquisa se consta

tou inGmeros fatos que chamaram à atenção. Por exemplo: em
1979, da t.a em que se realizou a sua primeira "Assembléia Ge-

ral Ordinária", participaram 23 s6cios, quando o quadro so-

cial era composto de 60. Na "Assembléia Geral Ordinária" de
1994 o numero de participantes foi de 12 s6cios, enquanto o

quadro social era composto de 1.515.

Fato idêntico foi constatado por outros pesquisado-

res, no caso. das cooperativas tritíco1as do Rio Grande do Sul,

nas cooperativas de sojiculturas da Região Centro-Oeste e da

Região Oeste da Bahia. O crescente numero de s6cios se deve
a política de estímulos ao crédito oficial, isso e, os recur-

sos financeiros subsidiados sob a condição de os produtores

se filiarem nessas Cooperativns.
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Como consequência, nos seus quadros sociais se en~

t . d í t· d -. 12/13/ d d /con ram os malS lversos lpOS e SOC10S -- --: eputa os f~
zendeiros/sócios, prefei tos/proprietários de haras/sócios, la-

tifundiários/arrendadores de terras/sócios, funcionários pu-

blicos/sitiantes/sócios, etc. Também se verificam aqueles s~

cios que produzem ao nível da sobrevivência. Se filiam na co-

operativa ou, em alguns casos, fundam a mesma a fim de

uma economia de escala 14/ na atividade agrícola e/ou

obter

pecua-

ria. Os sócios que exercem diferentes atividades dentro e fo.

ra da cooperativa, normalmente, são os que ocupam os cargos

de direção. Também são os que mais se beneficiam da economia

de escala via cooperativa, porque podem remanejar recursos de

uma atividade para outra sem, contudo, comprometer o patrim5-
nio geral de seu negócio 15/, 16/ Por outro lado, os que

exercitam a produção no nível da subsistência acreditam na co

operativa e se endividam a fim de prosperar no próprio nego-

cio mantido com essa.

Mas acontece que esses sócios, com o decorrer dos

tempos, são obrigados a pagar os prejuízos gerais verificados

na cooperativa com a própria benfeitoria. Por um lado devido

12/ NOVAES (95), em "Ccoperat.í.ví.srroe acumulaçãoe mundo social".
13/ ARAOJO (1), em "...um estudo sobre a ideologiada participação".
14/ Sequndoos economistasFER:;USCN(37)e SALVATORE (120) a eoonomia de
-- escala refletea reduçaodos custos medianteo aumento da escala de

produção.
15/ BENEITI (17) em "Origeme formaçãodo cooperat.í.ví.snoempresarial no
-- Rio Grande do Sul"~
16/ F1..EURY(39),em "Cooperativasagríoolase capí.t.alí.srrono Brasil".
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a instabilidade da política de crédito, cuja prática de juros

e/ou de amortização do principal quase sempre fora do alcance

da grande maioria de pequenos produtores, normalmente, os que

possuem de 1 a 50h de terras 17/,18/. Por outro porque os di-

rigentes, normalmente com fins empresariais na cooperat:Lva,t~

mam decisões na ótica do capital empresarial, isso é, similar
a forma administrativa da sociedade anônima 19/.

Em suma, um modelo montado de cima para baixo, das

bases comunitárias, cujo esquema e operacionalização estatut~

ria favorecem aqueles sócios que podem submeter os. seus negó-

cios ao risco do capital. Além disso um modelo que dificulta

o progresso daqueles que trabalham, muitas vezes, até no

vel da sustentação. Nesta pesquisa se identificou o referido

modelo de cooperativas nos moldes "tecnoburocráticos" ~/, si
milar ao cooperativismo empresarial observado por pesquisado-
res do tema 21/, 22/, ~/.

Com relaçao a ideologia do 'modelo ROCHDALEano, a c~
operativa "Friendly Society" foi idealizada a partir de Prin-

cípios para amenizar a fome, a falta de moradia, o desemprego

em vista as demissóes em massa, o baixo salário, etc. Um co-

17/ SCHNEIDER (122):,em "DeITOcracia-participaçãoe autonomia cooperati-
va".

18/ FURrAID (41),em "A economiabrasileira".
19/ BENETI'I(17),em "Origeme formaçãodo cooperativí.srro empresarial..."
20/ BRESSER (105),em "Tecnoburocraciae contestação"
21/ CAVENDISH (22),em "COoperativí.srro e dominação".
22/ FRANTZ (40),em "COoperativí.srro empresariale desenvolvirrentoagríco-
- la...".
23/ CORADINI (21),em "Agricultura,COoperativase Multinacionais".
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operativismo, cuja ideologia é constituída de Princípios repre

senta tivos dos interesses e/ou das necessidades dos próprios

emancipadores da ação comunitária.

Por outro lado, as cooperativas agropecuárias/indus

triais brasileiras, desde 1930, se encontram revestidas dos

Princípios ROCHbALEanos. Isso porque se utiliza dos princí-

pios Precursores enquanto o ideário do movimento partiu de uma
!

açao interventora de "Governo Central", isso é, da idéia de
controle sobre o potencial para o trabalho nas associações de

base. Ademais, se trata de um pensamentoficcionadonos grandes proj~

tos. Por exemplo, o "PlanoMestre" do Governo de 1955 que previa

tornar o País auto-suficiente na produção de trigo. Um progra-

ma que tem favorecido determinada classe de sócios,cujo poder
econômico permite investir na produção extensiva em detrimento

da produção de culturas locais, na grande maioria, desenvolvi-

das pelos pequenos produtores cooperativistas.

Uma situação que se agrava ainda mais porque se por

um lado o Estado deixou de intervir no movimento, conforme a

"Constituição Federal" (22) de 1988,por outro continua por vias

indiretas. Por exemplo,o programa de ensino e de pesquisa de

uma das mais conceituadas Universidades Federais do País é vol

tado exclusivamente para o incremento da produção extensiva.
"Trata-se do "agribusiness"que, segundoMULLER (89),é formado por

vários elos e/ou funç6es: a função de insumos, a função de pr~
dução,a função de processamento, a ,função de acondicionamento,
a função de armazenamento,a função de distribuiçãoe a função de consurro,

As funç6es ligadasao setor secundário e terciário, no Brasil, se
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encontram satisfatoriamente desenvolvidas.

Mas ocorre que o projeto do "agribusiness", :nos moI

des atuais, n~o t~m favorecido o pequeno produtor que trabalha

no nIvel da própria sustentaç~o, normalmente; no exercIcio de
lt I . 24/ .cu uras ocalS -- Vla cooperativa; Nesse sentido resta-lhes

duas alternativas: a primeira ~ partir para o cultivo da pro-

dução extensiva.: Mas,no caso, a grande maioria de pequenos
produtores poss~em no m~ximo de 1 a 50 ha de terra, em grande

parte arrendada. Nesse caso recorre ao trabalho braçal nas

grandes fazendas dos sócios cooperativistas, arrendadores de
"terras, conforme MULLER (89). Pois sõmente essa classe de ar-

rendador de terra/latifundi~rio/sócio consegue,via cooperativa, os meios

fIsicos e o capital necess~rio para acompanhar a demanda tecno
lógica do "agribusiness".

24/ Segundo DUARTE (34), trata-se de um modelo de cooperativismo empresa-
- rial baseacb no rrodelo "famer" norte-americano com a transferência de

tecnologias sem a necessária adequaç~o à realidade cultural e tecnolõ
gica do pequeno produtor rural. A transferência se realiza segundO
critérios de modernização, onde se elimina a tecnologia local a pre-
texto de ultrapassada, bem como a agricultura diversificada que aten-
dia as necessidades da pequena propriedade familiar. Em sua substi-
tuição se requer crescente uso de máquinas e irrplementos agrícolas,
de insumos, de defensivos e de adubos para a implantação da monocult~
ra. A aquisição desta tecnologia está além da capacidade de autocapi-
talizaçao do pequeno e médio produtor rural, vindo a favorecer espe-
cialmente, a indústria nacional e multinacional de modernos ,insumos.
Consequentemente, como as cooperativas serrpreapresentam reais proble
mas de autocapitalização, passam a depender do sistema financeiro of!
cial ou privado à obtenção do crédito. Por isto geram crescente de-
pendência em relação a terceiros e aos critérios definidos pelo sis-
tema financeiro. Uma dependência que se torna mais grave para· os
76,53% dos pequenos produtores rurais associados e que possuem entre
1 a 50ha de terra.
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Uma situação constatada também na Cooperativa pe~

quisada. Determinadoss6cios da "Cooperati~a Agropecu~ria da

Região de Casa ~ranca - COAPECAB" partiram para investir na

produção de cana-de-açúcar, cujo cultivo e influenciado pelo

programa do "agribusiness" na Região. A consequ~ncia é o des-

vio do objetivo principal da "COAPECAB" , isso é, da comercial!

zação de algodão e da assist~ncia técnica e de serviços afins.

Um desvio que se reflete no trabalho da maioria de pequenos

produtores s6cios, cujas atividades no campo também são desen-

volvidas em torno de culturas locais, como: o arroz, o milho,

o feijão, a batata, etc.

Em suma, a ideologia do cooperativismo brasileiro p~

ra o setor prim~rio é fundamentada sob princIpios fora da rea-

lidade e do alcance da maioria de pequenos produtores associa-

dos. PrincIpios que são formulados de cima para baixo das ba-

ses comunit~rias, frontalmente contr~rios aos PrincIpios do

modelo de inspiração l2/.

Uma ideologia, cujos princípios refletem o "Teatro do Absurdo" de
IONESCO, (51). Na peça, "O rinoceronte", "as pessoas não se preocupam
com o rínoceronte" - a forre,a miséria, etc. - "correndo pela cidade,
mas a discutir se o rresrroé uní.côrní.oou bí.eôrní.o"- qual o setor da
economia: seCtmd~rio e/ou terciário mais vantajoso para o retorno fi-
nanoeí.roem funçâo das cadeias produtivas do "agribusiness"? Ademais
reflete as observações de HANDY (45),em os "Deuses da administração":
coloque um deus e sua respectiva crença no terrploinadequado para ver
a confusão gerada. Essa desordem se reflete nas insolvências encadea
das de cooperativas, desde a mais eficiente até a mais lucrativa, res
pectivarrente,"CarlA" e "SUL BRASIL", conforrrematéria no j<Drnal Ga=
zeta Mercantil, de 6 de abril de 1994, sobre a crise geral do coopera
tivisno brasileiro (62). Com relaçao ao programa de~nsino e de pes=
quisa voltam exclusivanente para o "agribusiness" merece destaque as
c:bservaçõesde FONSECA (38): "os gastos sociais do governo acabam
sendo capt.uraôospelas famílias de renda média e alta, em detrirrento



20

Com relação ao esquema e a operacionalizaçao dos

Princípios cooperativis~as, na cooperativa "Friendly So~iety~
os ROCHDALEanos foram os próprios a adaptar e a arrumá":'losna;

forma de "Estatuto Social". Nesse caso,a lógica de estrutura-I

çao,na forma de -artigos,reflete os interesses e/ou as rtecessi

dades deles mesmos.

Por outro lado, nas cooperativas agropecuárlas/in-:

dustriais brasileiras, desde 1930 que o esquema e a operacio-

na1ização estatutária vem de cima para baixo das bases comuni

tárias. Uma estruturação adaptada do modelo ROCHDALEano, mas

operacionalizada por "tecnoburocratas", ligados is institui-

çoes controladoras do movimento, na época do Estado interven-

toro Uma estruturaçao que ainda prevalece na forma e esquema

da "Legislação Cooperativista", cuja reprodução de Poder Cen-

tral se realiza :via "Organização das Cooperativas Brasilei-

ras -OCB" e "O~ganizações das Cooperativas Estadbais -OCES".

Por exemplo, no caso da "Cooperativa Agropecuária

da Região de Casa Branca - COAPECAB", em 1979, período de sua

fundação, o "Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrá-

ria - INCRA" nomeou um "t~cnico" para sistematizar o seu "E!

tatuto Social". Em 1989, período em que o Estado deixou d~·in

dos grupos de renda que mais precisam deles. Conforneestudo do Ban-
co Mundial o jovem brasileirode família rica, recebe,em nédia, qua-
tro vezes mais subsídiosdo governopara financiara sua educação do
que um jovem de famfLí.a pobre. Corroconsequência,a carênciae odes
preparo das famíliasmais pobres faz com elas deixem de investirà ge
ração dos mais novos, cujo ciclo de pobreza se reproduzirána forma
de incompetênciaprodutivada geração seguinte.
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tervir no movimento, a "COAPECAB" instituiu uma "Assembléia

Geral Ordinária" para reformular o referido ''EstatutoSocial".

Após comparar o Estatuto primeiro e o reformulado se consta-

tou que a mudança ocorreu apenas na redação. Uma esquematiza

çao estatutária:que vem sendo mantida pela influência da "Le-

gislação Cooperativista" via "OCB" e "OCES", em função do re-

gistro obrigatório. Trata-se de um esquema estatutário con-

trário aos qos ROCHDALEanos porque,na operacionalização, gera

dubiedades nos direitos e nos deveres dos associados; a supe~

posição de poder entre as intãncias institucional, delibe-

rativa e executora; e o descompromisso com as responsabilid~

des nas decisões fins da Cooperativa.

Por exemplo, ao mesmo tempo que se determina, aos

conselheiros administrativos os poderes para deliberar, ape-

nas sobre as decisões tomadas em "Assembléia Geral de Só-

cios", também lhes concedem poderes às decisões fins da Socie

dade. A partir dessa superposição de poder o "Conselho de Ad

ministraçao" passa a decidir, em dado momento, muito mais do

que e permitido estatutariamente. Existem situações em que

até o quadro funcional contratado interfere nas decisões fins'

da "COAPECAB". Com isso se gera um processo de inversão'de~

cisória, envolvendo os poderes institucional, deliberativo e

executor.

Outra ~ontradiçáo estatutária se refere a responsa-

bilidade administrativa. Por exemplo, ao mesmo tempo que se,
normatiza aos administradores eleitos e/ou contratados', ares

ponsabilidade solidária pelas obrigaçoes que fizerem em nome



22

da "COAPECAB"; também se legaliza que os prejuízos da Socieda

de serão rateados entre os associados, mesmo que nao tenham

usufruidos dos serviços da mesma. Nesse caso, o Presidente

pode se valer das contas de despesas indiretas, em acordo com

os demais Conselheiros; cujo poder funcional isenta-os de qúa!

quer prejuízo administrativo. Por exemplo, a compra de siste

mas de "ar condicionado", de "Telex" de "PABX" , etc., ~ efe-
tivada e, só depois, colocada em "AssernbLê í.a Geral de Sócios".

Por outro lado nos pr í nc Lp í.os ROCI-IDALEanos,refletidosna Missão da

"COAPECAB" ,esse processode decisão deveria acontecer de

inversa.

forma

são contradições, dubiedades, etc., levadas à fren-

te porque o "Conselho Fiscal", cuja função ~ fiscalizar minu-

ciosamente os atos administrativos, em relação aos interesses

dos associados; na prãtica, ~ cooptado pelo "Conselho de Ad-

ministração". Em primeiro lugar porque não ~ dotado de recur

sos próprios para contratar uma auditoria externa, quando ne-

cessário. Em segundo lugar, porque enquanto os prazos de man

datos dos membros do "Conselho de Administração" podem variar
de I a 4 anos, os dos "Conselho Fiscal" é de no máximo I ano.
A partir dessa desigualdade de mandatos se desencadeiam uma

s~rie de contradições, cujos embaraços estatutãrios dificul-

tam o exercício da autogestão.

1.5. As réflexões básicas extraídas da pesquisa

As reflexões extraídas da pesquisa se convergem pa-

ra tres poritos básicos:
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- O primeiro se refere ao refazer da ULegislação cooperahi~i~

ta" (82) em vigor. a partir da participação dos pr6prios i~

teressados e/ou necessitados da ação comunitária de base.

Trata-se 'de uma mudança para propiciar a autonomia das co-

operativas agropecuárias/industtias brasileitas e do coope-

rativismo em geral, frente aos registros e ressarcimento de

taxas obrigatóriast nesta ou naquela !nstituiç~o de contro-

le. Além disso, favorecer o exercício da atitogestão a par-

tir dos pr6prios interessados e/ou necessitados da ação co-

munitária de base.

Conforme defende MLADENATZ (91); um dos maiores his

toriadores do cooperativismo, a cooperação é uma açao eman-

cipadora através da organização de interesses do trabalho.

A organização do trabalho realiza o seU caráter emancipador

através da própria iniciativa dos interessados.Trata-se de

uma açáo de auto-ajuda, bem distinta da ajuda, de caráter

fi1antr6pico e de ajuda do poder público, em defesa dos in-

teresseS dos mais fracos. portanto; cabe ao poder público

e/ou privado apoiar as iniciativas de auto-ajuda, sem ihte~

ferir na administração interna, seja pela forma de controle

e/ou de registro e/ou de pagamento de taxas obrigat6rias.

Em suma, trata-se do livre arbítrio a quem se filiar.

_ O segundo se refere a contribuição do Estado e/ou da inici~

tiva privada no desenvolvimento de cooperativas autogesto-

ras, a partir da reformu1ação estatutária. Por exemplo, se

tem exercitado em alguns Centros de Assistência ao menor e

de adolescentes na cidade de são Paulo, a formação de co-
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operativas autogestoras. A partir de um ofício qualquer:

marcenaria, artesanato em geral, etc., se identifica a mis-

são do negócio, os objetivos e as políticas a conduzirem o

próprio negócio. Em seguida, se determina os direitos, os

deveres dos associados e os poderes na associação, de forma

clara e sucinta. Tudo isso ~ realizado tom os próprios in-

teressadose/ou necessitados da ação comun í, Lâ rí.a , cuj a orien-

tação se resume num dbrainstormingH, isso ~, um estímülo de

id~ias e de situações cooperativistas pertinentes ao nego-

cio. Mediante o uso de uma linguagem acessível e/ou quase

coloquial às possibilidades de conhecimentos dos comunitá-

rios,se procura provocá-los ao próprio exercício da insti-

tuiçao cooperativa.

- O terceiro se refere a "inferiçãó para novos estudos sobre

os fenômenos cooperativistas. Por exemplo: por que coopera-

tivas como a "Cooperativa Agropecuária de Holambra" e a

"Cooperativa Agrária de Entre Rios~, embora regidas pela

mesma "Legislação Cooperativista" Nacional, mant~m um bom

desempenho econômico, político e social com relação as de-
mais do sistema? Seriam os próprios mecanismos organiza~

cionais a reproduzir e projetar os valores culturais dos -"he
róis-civilizadores" cooperativistas, neutralizando os meca-
nismos dos "anti-heróis"? ~/ Como são operacionalizados e

26/ "Anti-herôí" ~ uma expressãoutilizadapor MATrA(92) em "Carnavais;
malandrose heróis", cuja denominaçãorepresentafração de classe na
sociedadebrasileiraque, tamb~Í' se refletenas c:x:>operativas.A fi-
gura do "anti-herói"no oontexto socialbrasileiro normalmente se
associa a figurado coronel,cuja procedênciaquase senpre se atri-
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quais os meios a reprodução?

A partir dessas inferições sUgere-se novos estudos
sobre o cooperativismo, levando-se em conta a ideologia econô-
mica, política e social mas a partir da perspectiva do indivI
duo em particular. Pois; como defende ANSART (5) j Um dos as-
pectos mais visíveis dos conflitos ideológicos é a violência
pessoal das relações e o grau de implicação dos interÍocuto-
res. Por exemplo, um estudo que relacione o significado da
ideologia econõmica, política e soc í.a L do "herói civiiizadoi::i'
do cooperativismo de autosustentação,em correspondência ao
psiquismo ideológico econômico, político e social do "anti-he
rói" cooperativista nos moldes do coronel, do principado, do
poder central. Tudb i~so levandó-se em cohta ~~ imagem de su
perioridade alJl,to~riada>a partir da origem, da' raça I do sobre-
nome, dos trejeitos, etc.

bui ao Nordestebrasileiro.Mas, no enbarrto, eonforrrematéria intit.u-
.1ada:"políticados roronéissobreviveno interiordo estado -de são
Paulo", no jornal a Folha de são Paulo (61)i em 29 de agosto de 1994í

sighifica-dizerque esse fenômenoperpassaas frohteirashordestinas,
inclusivenas cooperativasem geral.
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2. REFERENCtAL DA FORMAÇKo; DA íOEOLOGIZAÇÃO E bA E5'i'Rtl'i'URÀ-
çÂO COOPERATIVA

2.1. O modelo ROCHDALEano de cooperativas

:2.1.1. Os motivos, os atores e a imp1antàção

O movimento cooperativista surgiu, segundo MLADE-

NATZ (90), como consequência de inúmeros problemas políticos,
econômicos e sociais, concomitantes a Revolução Industrial;em

especial às classes de operários e de campesinatos. Na area

polltica, segurido JOUVENEL (66), porque a "Lei dos Pobres";

na Europa, discriminava as eleições, is~o e, o "voto censitá-

riort, onde s6 cidadãos a partir de determinado nlvel de renda'

tinham o direito de votar e de ser votado. Na área econômica

porque houve uma polarização da sociedade em duas classes
opostas. A primeira ; dos capitalistas-proprietários dos.meios

de produção e a dos proletários~vendedores da força de traba
lho, cujas relações se conflitavam devido a exploração do ca-
pital sobre o trabalho. Na área social, segundo COLE (26) ,

porque a maioria dos operários se originava da região
fazendo surgir as periferias das cidades industriais.

tuação onde as famílias se amontoavam em condições de

rural,
Uma si
total
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pobreza e em função da falta de infra-estrutura urbana •

.Uma época e cenário onde o capital exerceu absoluta he-

gemonia sobre os demais fatores de produçao, 1sso é, a força

delineadora das decisões a partir dos excedentes gerados na

atividade econômica. Por isso os conflitos sociàis e a luta

de classes que; de um lado, fizeram sUrgir os movimentos so-

cialistas a partir do s~culo XIX; et de outto, os sindicàtos

e as cooperativas. O fundamental desses movimentos consis-

tia na mobilização do proletariado em torno de cooperativas

de produçao e de consumo, onde o operário passaria a ser dono

dos seus meios de produção e de seus excedentes gerados no

processo produtivo. Uma luta contra o predomínio da política

de concentração de poder e de renda nas mãos de uma classe bur

guesa, exaustivamente analisada e denu~ciada
Marx,~/i 28/, ~/.

por Karl

Portanto, as primeiras experi~ncias cooperativistas

surgiram a partir de 1763. Por exemplo, os trabalhadores das

docas estatais das cidades Woolwich e Chatan, na Inglaterra,

visando a aquisição coletiva de uma indústria moageira e de

urna padaria, foram os primeiros a fundar urna associação na

forma de cooperativa. Em 1796, os trabalhadores da cidade de

Rull, na Inglaterra, forçados pelo aumento no pte~o da fari-

27/ ANDERSON (9),em "As Unhas do estado absol.utc",
28/ BOBBIO (14), em "Estado,Governo, Sociedade...ii.
29/ DUVERGER (35),em "Dermcraoí.a Liberal".
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nha e do pao naquele ano, adquiriram umà indústria moageiraí

também na forma de associàção cooperativa. Segundo COLE(26) ;

dentre as diversas cooperativas surgidas no período de 1763

a 1821, a primeira a adotar a norma da distribuição das ~o-

bras, proporcionais às transações comerciais efetivadasí foi

a de Lennoxtown, na Inglaterra, em 1811.

A partir de 1825 as cooperativas criadàs por todá

Ing1a~erra foram de iniciativa de Willian King e dos seguido~

res de Robert Owen, principalmente àS cooperativas de consu-

~o. A linha de Willian King diferia de Robert Owen porque

qceitava recursos de terceiros e, especialmente, de doações

de pessoas ricas à constituição de cooperativàs. Por outro

lado, a de Robert Owen visava a constituição de seitas de ca-

ráter religioso, preocupada apenas com a implantação de urna

religião racional, baseada na filantropia universal. Comuni-

dades para propor a cooperação em geral, mas sem fazer refe-

rências às causas do cooperativismo e dos sindicàtoS. Na ép~
ca tanto os sindicato~ quanto às cooperativas se preocupavam

em expandir colônias cooperativistas autônomas, onde mu1tip1i

cadas poderiam transformar a sociedade capitalista e competi-
tiVà numa sociedade solidárià e fundàdà no processo da coope-

raçao. Por isso que os owenistas exerciam significativas in-
fluências nas duas linhas do movimento. Idêntico movimento
cooperativo; no mesmo período, também ocorreu nà França com

os cooperativistas Chàr1es Fourier, Michel Derrion; Phi1ippe

Buchez e Louis B1anc, principalmente; com àS iniciativas das

cooperativàs para o setor de produção.
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Mas foi nos distritos de 'aigàd~o e de 1ã de York-

shire e de Lancashire; na regiao de Rochdale; onde se encon-

traVam os que mais sofriam com a crise da fome, do desempre-

go, da exploração do trabalho e das precárias condições habi-

tacionais e de assistência humana, que surgiu a primeirá co-

operativa oficialmente registrada. Conhécido~ pelos os ripio-

neiros de Rochdale", após fracassada greve dos tece1ões em

1843; em torno de 28 a 32 operários. entre teceióes, álfaia-

tes, carpinteiros e marceneiros, que iniciaram as

reuniões.

primeiras

o ideal do grupo nao era apenas constituir coopera-

tivas de consumo corno forma de superar a situação em que es-

tavam mas, também,continuar as idéias de colônias cooperati-

vas autônomas, democráticas e auto-suficientes. Associações

onde prevalecesse a ajuda mútua, a igualdade social e a fra-

ternidade. Alguns dos integrantes do grupo por terem partic!

pados dos movimentos anteriores, desejavam criar Um novo mo-

delo de organização cooperativa mas aproveitando as experiên-
cias vividas. Por exemplo, as iniciativas educacionais de R~

bert Owen, à criaçao de colônias agroindustriais pelos operá-
rios. As idéias de cooperativas de consumo de Williah King

e de Feargus Oi Connor, que promoviam a criação de cooperati-

vas agrícolas. Foi assim que o RocnDA.tEanos fundaram e regi~

traram a cooperativa "Friendly Society"~ Em 1~ de agosto de

1844, na cidade de Rochdale; na "Rua Beco do sapo"; numa sala

alugada, onde armazenaram farinha, aieitej .EtC.
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2.1.2. Os Princípibs e â autogestào cooperativista

Segundo LAMBERT (78) os PrincIpios à autogestão de-

senvolvidos pelos Pioneiros, de forma resumida; são:

· a democracia - se refere as eleições de dirigen-

tes e respectivos mandatos; cujos critérios são determinados

e aprovados pelos votos da maioria de sócios em ássembléiá g~

ralo Refere-se também a autogestão, cujos critérios àelabo-

raçao de decisões fins da sociedade e o controle de SUa execu

ção ocorrem por conta dos próprios cooperados.

· a livre adesão - se refere ao livre ingresso de

pessoas na cooperativa, desde que se comprometa seguir as nor
mas estatutárias e seja aceito pelos votos da maioria dos só-

cios em assembléia geral. No caso da livre adesão os Pionei-

ros fixaram provisoriamente um limite de 250 sócios por ra-

zões técnicas, geográficas e profissionais.

• a livre saída - se fere ao livre desligamento do

associado na cooperativa, desde que pague eventuais débitos

com a mesma.

· as compras e as vendas a vista - se refere a for-
ma de pagamento das compras e das vendaS na cooperativa, isso

e, todas as compras da cooperativa devem ser pagas a viata.

bem como todas as Vêndas .da ~6m~iciiaiização dos as-
sociados.



31

. o juro limitado ao capital e o retorno - se refe-

re a formação do capital social e a distribuição dos excedeh~

tes com os associados, isso é, um juro anUal máximo de 5% pa-

ra formar o capital social na forma de quotas-partes e o pag~

mento dos excedentes aos associados na proporção das compras

feitas na cooperativa.

. a operaçao com terceiros - se refere ao destino

dos excedentes realizados com terceiros, isso é, a aplicação

do excedente na redução do valor das mercadorias estocadas.

. a formação intelectual dos associados - se refe-

re a criação de um fundo de 2,5 dos excedentes líquidos des-
tinados à educ~ção dos associados e de seus familiares, a ma-

nutenção de biblioteca e à criação de outros meios necessa-

rios à instrução .

. a devolução desinteressada do ativo líquido - re-

fere-se a possível dissolução da cooperativa, isso é, no caso

de encerramento da sociedade uma vez saldadas todas as dívi-

das e os compromissos legais e estatutários, o excedehte que

houver, será aplicado para fins caritativos decididos em pu-

blico.

Ressalva-se que todos os critérios que envolvem as

compras, as vendas, o juro do capital investido são discuti-
dos e aprovados pelos os votos da maioria reunidos em Assem-

bléia Geral.
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2.1.3. O esquema e a operacionalização estatutárià

dos PrincIpios cooperativistas

Os Princípios cooperativistas dos Pioneiros de Ro-

chdale foram operacionalmente esquematizados na forma de "Es-

tatuto Social". De acordo LAMBERT (78) do Artigo 2 a 12 as

disposições estatutárias visavam a dinâmica do Princípio da

democracia cooperativa. Os Artigos 13 e 14 se referiam ao

Princípio da livre adesao. Os artigos de 15 a20 se referiam

ao Princípio da livre demissão. A arrumação e o conteúdo des

~es Artigos seguem o seguinte esquema:

a) O numero de integrantes da direção, a eleição e o período

de mandato com possibilidade de reeleição:
do presidente, secretário e tesoureiro e mais três admi-

nistradores, a serem escolhidos na assembléia geral de

jane iro;
- de cinco diretores a serem escolhidos na assembléia ge-

ral de julho, também com possibilidade de releição; caso

por qualquer razão uma das funções ficar vacante, se

convocará uma assembléia geral extraordinária para a es-

colha de quem irá preencher a vaga (art. 2).

b) Designar-se-ão dois auditores com mandatos de seis meses

cada um, para a avaliação e fiscalizaçao trimestral da con
tabilidade, devendo, sob pena de multa, apresentar contas

a cada assembléia geral trimestral (art.3).

c) Os administradores deverão reunir-se semestralmente. Quin-



33

ze minutos apos o inIcio da reuni~o, o secret~rio

uma lista de presenças e manter~ um controle das

ças, devendo aplicar-se uma multa a cada dirigente

te (art. 4).

passara

presen-

ausen-

d) As assembléias gerais se realizar~o na primeira segunda-

feira dos meses de janeiro, abril, julho e outubro na

qual os dirigentes dever~o apresentar seu relatório

que deve especificar a importãncia dos fundos e o va~

lor das mercadorias estocadas pela cooperativa (art.5).

e) A realizaç~o de uma assembléia geral anual, em cu~

ja ocasi~o se promovera um jantar de confráterniza-

çao, devendo os participantes dar sua contribuiç~o em

dinheiro com oito dias de antecedência (art. 6).

f) A funç~o do presidente e de presidir a todas as

assembléias gerais e as reuniões da cooperati-

associa-va, e na sua ausência, os diretores

um substituto

e

dos presentes escolher~o para

funç~o, devendo no final firmar a ata da

a

as-

sembléia geral (art. 7).

g) A funç~o de secret~rio é de controlar as presenças e ausen-
cias nas reuniões, lavrar~ as atas de cada reuni~o, orga-

nizará e controlará toda a documentação e convocar~ as as-

sembléias gerais (art.8).

h) O tesoureiro administrar~ e regiétrar~ o controle de todos
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os recursos financeiros da cooperativa (art. 9).

i) Os administradores cuidar~o dos bens da cooperativá, bem

como receberao qualquer cessa0, transmiss~o e seguro de

propriedade da cooperativa e a entrada e retirada de qual-

quer dinheiro da cooperativa junto aos bancos, mas sempre
na presença dos três (art, 10).

j) Os administradores serao conjunta e solidariamenterespo~

sâveis por todos os fundos, atos, efeitos ou contribui-

ções que tenham recebido para uso e finalidade da coopera-

tiva. Nunca poderao nem individual ou conjuntamente fa-

zer uso injustificado dos bens recebidos. Caso houver al-

gum abuso, e o presidente e os diretores, depois da devi-

da comprovação, dar~o ao administrador faltoso um prazo de

14 dias para que entregue todos os fundos, atas,

buiç6es que possua e que pertencem a cooperativa.
contri-

Se re-
cusar fazê-lo, os diretores devem obrigâ-lo a devolver OS

bens segundo a lei vigente (art. 11).

k) Todos os títulos recebidos e todos os investimentos e com

pras efetuados pelos administradores ou em seu nome e todo

o dinheiro conseguido estarao sob o controle dos gereNtes

e diretores; todas as ordens dadas por escrito pelos ge-

rentes e pelos diretores e que afetam a gest~o ou a nego-
ciação dos citados títulos, inversões ou compras, devem

ser comunicadas aos administradores da cooperativa, ser

analisados por eles e constituir uma justificaç~o e cober-

tura para eles; se atuarem segundo a mencionada ordem, to-
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dos os administradores deverão, se assim o pede a maioria

de diretores e gerentes, firmar, selar e fazer tantas de-

claraçaes certificadas sinceras relativas aos bens, aos

títulos; às liquidaçoes e efeitos que lhes tenham confia-

do por conta da cooperativa, como exija a maioria dos dire

tores e gerentes (art. 11).

1) Qualquer pes~oa nomeada para um cargo que se relacj.one de

umã forma ou de outra com o caixa, a gestão ou o gasto de

dinheiro recolhido por conta da cooperativa, deverã, se

assim se decidir e antes de entrar em função, constituir

uma fiança que se julgue suficiente pela maioria dos asso-

ciados presentes numa assembléia geral (art. 12).

m) Todo candidato a associado deve ser proposto e apresenta-

do a assembléia geral e caso eleito, sua admissão definiti

va e submetida a votaçao na seguinte reunião semanal, de-
vendo, em caso positlvo, começar a depositar a prlrnelra

parcela das quotas-partes subscritas que devem ser progre~
sivamente integralizadas com contribuiçaes mensais. A nao

contribuição por três meses seguidos, salvo os casos de de

semprego ou de doenças, é punido com uma multa e a nao cort

tribuição por seis meses seguidos é caso de exclusão da co

operativa, devolvendo-se-lhe a parte devida, ap6s descont~
dos os custos das operaçaes até então havidos (art. 13).

n) Um associado com comportamento reprovável e prejudicial

aos interesses da cooperativa deve ser advertido pelo pre-

sidente e, se persistir no seu comportamento, é excluído
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da cooperativa (art. 14).

Os artigos de 15 a 18 do "Estatuto Social" origi-

nal, segundo Ll\MBERT (79), estabelecem os detalhes dos proce-

dimentos a serem adotados pelo associado e pela cooperativa,

no caso da saída de algum membro. Os artigos de 19 a 20 ver-

sam sobre os casos de litígios entre um oU vários associados

ou dos associados com algum dirigente, prevendo-se então as

instâncias às quais recorrer, ou seja, normalmente a direção

e em filtimo caso a assembl~ia geral, para dirimir o conflito.

Em caso de impasse, previa-se o recurso a arbitragem. Neste

caso, a seguinte assembl~ia geral escolheria cinco árbitros,

não envolvidos direta ou indiretamente na questão a ser arbi-
trada. Em caso de desacordo na escolha de árbitros, se proce-

dia a uma votação secreta, e os três primeiros nomes retira-

dos da urna por um dos guarelantes ou alguªm por eles indica-

do, se tornariam os arbitros e cuja decisão seria definiti-

va. Portanto, todas as quest6es e controvªrsias nas decis6es
da Cooperativa eram solucionadas na seguinte ordem e forma:

num primeiro momento pelos diretores, depois por apelação a

assemblªia geral e, por fim, por meio da arbitragem.

Nas emendas estatutárias de 1854, segundo LAMBERT

(78),se direcionou ao Artigo 19 um dispositivo que estabele-

cia um capital de 1.000 libras a serem subscritos por um nfim~

ro de associados que não superasse o nfimero de 250 membros.

Outros acrªscimos foram realizados, como o dispositivo que
dinamizava o Princípio de "um homem, um voto", isso ª,"os mem

bros presentes nas assemblªias gerais trimestrais e anuais te
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qualquer

Com relação ao Artigo sobre o aperfeiçoamento inte~
lectual dos associados se acrescentou: "deve constituir-se

um fundo separado e distinto para o aperfeiçoamento intelec-
tual dos associados e de sua família, para a manutenção da

biblioteca já estabelecida e, para a criação de outros meios

de instrução que possam considerar-se desejáveis. o fundo
destinado a isto se constituirá de uma dedução fixada na base

de 2,5% anual dos excedentes e pela acumulação de todas as

multas percebidas por infrações destes estatutos. A gestão

deste fundo se confiará a um conselho de onze membros design~

dos para este fim na assembléia geral anual; qualquer desis-

tência ou baixa que se possa produzir em sua composição se

complementará na próxima assembléia geral trimestral".

2.1.4. O desenvolvimento e a propagaçao do modelo
pelo mundo

Os PrincIpios cooperativistas dos "Pioneiros de Ro-
chdale", foram disseminados em todo o mundo a partir da cria-

ção da "Aliança Cooperativa Internacional - ACI" (6),em 1895.

Uma iniciativa de líderes cooperativistas ingleses, france-

ses e alemães. O objetivo da "ACIri era criar um órgão repre-

sentativo-gremial a nível internacional, que intensificasse o

intercâmbio entre cooperativas dos diversos países, inicial-

mente a nível doutrinário, educativo e técnico, conforme

LAMBERT (78).·
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A partir do 109 Congresso da "ACI", realizado em

1921, na Basiléia, com a participação de 400 delegados de 23

paIses foi aprovada a orientação da pr6pria "ACI" sob os Prin

cIpios ROCHDALEahos. Em seguida; foi institucionalizado os

critérios à admissão de cooperativas na ilACI"; isso e, qual-

quer cooperativa para se filiar deveria incluir nos seus es-
tatutos sociais os PrincIpios dos "Pf.on e Lr o s de Rochdale".

No 139 Congresso da "ACI", realizado em 1930, em

Viena, sob a iniciativa da delegação francesa e apoiada pelas

cooperativas agrícolas, de crédito, de serviços e de produ-

ção industrial; foi proposto à "Assembléia Geral" de sócios

um reestudo dos Princípios ROCHDALEanos. Os motivos da reava

liação foram os impactos da guerra mundial no processo de ex-

pansao das cooperativas e, logo após, a retomada do movimento

por toda Europa e a crescente ampliação nos países do Tercei-

ro Mundo. Também devido as transformações econômicas, tecno-

lógicas e políticas ocorridas num período de 30 anos, a par-

tir da "guerra fria" e da independência da grande maioria das

antigas colônias européias no mundo subdesenvolvido.

No 229 Congresso da "ACI", realizado em 1963, em
Bournemonth, na Inglaterra, se nomeou uma Comissão Especial

para examinar a aplicação dos Princípios cooperativistas nas

diversas partes do mundo e em diferentes sistemas econômicos.

Tinha como objetivo apontar uma correta formulação e, em se-

guida, adaptá-los aos tempos atuais e as condições especIfi-

cas de cada PaIs. Integrada por cinco cooperativistas da
Grã-Bretanha, da Alemanha, dos Estados Unidos, da União Sovié
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tica e da índia, essa Comissao verificou os seguintes pon-

tos: todos os cooperativistas professavam uma ideologia co-

operativa comum, da qual derivavam sentimentos e atitudes co-

muns, embora com métodos as vezes diferentes. Todas as coope~

rativas do século XX tem passado por um processo econômico,

politico e social idªntico ao vivenciado pelos os "Pioneiros

de Rochdale" no inicio do XIX, em especial, aos desafios dã

"Revoluç~o Industrial".

Dos filiados na "ACI" também foi consenso a neces-

~idade de reavaliar os Principios ROCHDALEanos, pelas seguin-

tes razoes: redimensionar as atividades e a estrutura das

cooperativas para fazer frente a economia de escala e as com-

plexas e gigantescas empresas capitalistas e estatais. Pela

perda de identidade do sócio para com a cooperativa e a dimi-

nuiç~o da corresponsabilidade, devido a expans~o da organiza-

çao e, consequentemente, do afastamento do processo de elabo-

raçao das decisoes fins da própria sociedade. Também devido
ao progressivo envolvimento do poder público, direta e/ou in-
diretamente,na gestão e na economia das cooperativas, princi-

palmente, nos Paises do Terceiro Mundo.

Em funç~o dos referidos argumentos WATKINS (128),

cooperativista ingles e nomeado membro relator da Comissão,

fez a seguinte colocação: os Principios cooperativistas sao

idéias gerais que inspiram e governam a apliQaç~o da organi-

zação econômica, social e técnica das cooperativas. Resultam

da reflexão indutiva sobre a experiência da realidade econômi

ca e social vivida pelos "Pioneiros de Rochdale" e orientam
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a busca de soluções cooperativas para os problemas enfrenta-

dos em cada contexto. Nâo sâo o resultado da elaboraçâo int~

lectual de um teórico, de um lider político ou carismãtico,

mas o produto brotado do senso comum e da experiência de um

grupo de operãrios, decididos a superar a situaçâo econômica

e social adversa em que viviam. Em vista disso, criaram nor-

mas prãticas comuns a toda forma de cooperaçao em qualquer

tempo e lugar. sâo flexíveis e, ao mesmo tempo; possíveis

à adequaçao a novas existencias e circunstàncias. Ademais,

porque possibilitam uma inspiraçào nos próprios valores de

justiça, de democracia, de eqüidade e de solidariedade de ca-

da grupo envolvido na açâo comunitária.

2.2. O modelo ocnni~no de cooperativas

2.2.1. A implantação do cooperativismo no Brasil

Segundo LUZ FILHO (74), na regiâo de imigraçâo euro

péia nao lusa, houve várias experiências de associaçao econô-

mica, algumas inspiradas no modelo de "falanstérios" de Char-

les Fourier, nos anos 40 e 80 do século XIX. Outras associa-

ções foram instruídas já nos modelos de cooperativas,como nas

frequentes recomendaçóes em favor da organizaçâo cooperativa
do padre José Maria Jacobs, que atuava junto a imigraçâo ale-

mâ de Blumenau, no Estado de Santa Catarina.

Mas é a partir da proclamaçâo da república, em 15

de novembro de 1889, que o ambiente à formaçâo de cooperati-
vas é favorecido. Portanto, as primeiras cooperativas no Bra



41
sil, baseadas no modelo ROCHDALEano, foram'implantadas a par-

tir de 1891 em Limeira, são Paulo; em 1892, no Rio Grande do

Sul; em 1894, no Rio de Janeiro; em 1895, em Camaragibe, Per-

nambuco; e em 1897, em Campinas, Sao Paulo. A única do setor
primário era a "Società Cooperativa delle Convenzioni Agrico-

li Industriali", no Estado do Rio Grande do Sul. As demais
eram cooperativas de consumo. A do setor primário foi funda-

da por imigrantes italianos, enquanto as de consumo pela ini-

ciativa de setores da classe média urbana, de funcionários de

órgaos públicos, e de funcionários de empresas privadas.

No Rio Grande do Sul, Estado com significativa con-

centraçao de imigrantes alemães e italianos, se fundou em

1902, a primeira cooperativa de crédito rural do sistema Raif

feisen, por iniciativa do Padre suíço Theodoro Umstadt. O co-

meço foi precedido por um trabalho de articulação dos agricu!

tores com a realização de "Semanas Rurais", durante as quais

$e discutiam os problemas dos agricultores e mais outras ini-

ciativas. Por exemplo permitir aos agricultores alemães sua

organização e sua defesa em vista o abandono, a exploração e

a ameaça de marginalizaçao em que se encontravam. Após a pri-

meira coopera tiva de crédi to se sucedeu a criação de várias

outras que, em 1912, passou a ser a "Sociedade de União Popu-

lar" .

Na r~gião de colonização italiana, por iniciàtiva

de Stéfano Paternó, funcionário do "Ministêrio do Exterior da

Itália", em missão de assessoria técnica no Sul do Brasil ju~

to aos imigrantes do seu PaIs, se fomentou a criação de va-
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rias cooperativas vinIcolas agrIcolas e de laticinios, desen-

volvendo está atividade até 1913. Com o seu retorno à Itá-

lia as cooperativas por ele fundadas uma após outra se invia-

bilizaram, encerrando suas atividades.

2.2.2. A ingerência e os motivos do Estado sobre o

movimento

A partir de 1929, no meio da crise econômica mun-

dial, surgem novamente cooperativas vinIcolas no Sul do PaIs.
Enquanto que no Nordeste brasileiro, em 1930, surgiram as pr!

meiras cooperativas agrIcolas. Uma iniciativa lançada e acom

pDnhadD pelo poder pfiblico, Dtrav~s das "Intend~ncias Provin-

ciais", isso é, governos estaduais impostos pelo governo cen-

tral e pelas suas "Secretarias de Agricultura". Fato ocorri-

do no decorrer do "Governo Revolucionário" que, com Getúlio

Vargas, se instalou no poder central em 1930, e que desde 1937

se transformou numa ditadura de inspiraçao facista. Desde en

tão houve uma intervenção do governo nas organizações da so-

ciedade e da economia e cuja orientação intervencionista e

instrumentalizadora dos sindicatos passou a se refletir tam-

bém nas cooperativas, conforme levantamento histórico de SCH-

NEIDER (122).

No Governo de Juscelino Kubscheck, a partir de 1955,

dentro do "Plano Mestre" houve a intenção de tornar o PaIs au

tosuficiente na produção de trigo. Com isso ocorreu a libera

çao de financiamentos e de subsIdios fiscais para os produto-

res de trigo, passando a estimular o aumento da produção. No
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condição

de os produtores se filiarem nas cooperativas. Foi assim que

especialmente no Estado do Rio Grande do Sul, desde esta da-

ta, começaram a surgir as diversas cooperativas tritícolas,

atribuindo o Governo para si o monopólio da compra do tri-

go.

Desde meados da década de 1960, começaram também a

operar a soja como uma nova atividade produtiva, e esta igual

mente passou a contar com o apoio financeiro e técnico do Go-

verno, preocupado entáo em irivestir em uma atividade que,mais

do que atender as necessidades do mercado nacional, receberia

estímulos para se orientar em direção ao mercado externo. Ten

do a soja como atividade principal, surgiram desde então co-

operativas nos outros dois Estados da Região Sul, Santa Cata-

rina e Paraná. A parti r da década de 1980, as cooperativas de

sojicultores se implantaram também na Região Centro-Oeste do

Brasil e no oeste da Bahia, todas caracterizadas pela ocupa-

ção de novas fronteiras agrícolas.

As cooperativas da Região Sul dedicadas basicamen-

te ã monocultura do trigo-soja, face aos estimulos governameg

tais de créditos fáceis e a juros abaixo do indice da infla-

ção e, também, pela política de preços e de exportações. Por

issb se tornaram logo o segmento mais moderno, dinâmico e pu-

jante das cooperativas brasileiras. Muitas delas passaram a

filiar de mil a vinte mil assocaidos, com características de

cooperativas de porte médio e grande, com a implantação de

complexas estruturas administrativas e incorporando frequent~
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mente ao processo de produç~o prim~ria, n~6 só atividades de

recebimento e comercializaç~o de grãos "in natura", mas tam-

b~m da atividade de beneficiamento industrial, para agregar

mais valor ao produto e assim poder reverter mais renda ao

produtor rural. Uma grande parte dessas cooperativas passou

a manter modernas instalações industriais, ampla rede de si-

los e armaz~ns, conforme SCHNEIDER (122).

As cooperativas da Região Sudeste mais expressivas

sao as formadas por produtores de café e de leite. Se destaca

as de laticínios devido as suas modernas indústrias sob o

controle de m~dios e de grandes produtores. Na atual d~cada

de 1990 se consolida ainda mais a modernizaç~o do parque in-

dustrial de algumas cooperativas, principalmente, do Estado

de são Paulo. S~o cooperativas, cujas indústrias buscam acom

panhar o novo perfil agrícola estabelecido por duas grandes

monoculturas: a da cana sustentada por programa do governo e

a da laranja com base no mercado externo. Produtos como boi,
caf~ e algodão migram para o Centro-Oeste, atr~s de infraes-

trutura e terras mais baratas, enquanto no interior
se fixam via cooperativas, as culturas selecionadas

"agribusiness" capazes de oferecer maior rentabilidade

paulista
pelo

por

hectare.

Na Regiao Nordeste, o cooperativismo do setor prim~

rio reflete condições de pobreza e de subdesenvolvimento re-
gional. Por~m, nas duas últimas d~cadas, o apoio do Governo

atrav~s de pr.ojetos específicos como o do "PROAGRO" e do "PO-

LONORDESTE" , e atrav~s de um órgão de assistência t~cnica das
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cooperativas da região e com apoio técnico e financeiro da
I

"Fundaç~o Friedrich Nauman, a "Associaç~o de Orientaç~o as

Cooperativas do Nordeste ASSOCENE", algumas cooperativas

tiveram um desenvolvimento significativo, especialmente as d6

setor do algodão,s~ implantando em algumas delas atividades

de beneficiamento e industrialização do algodão e derivados.

No entanto, o setor mais significante na Região e o dos prod~

tores de cacau, que orientam à exportação grande parte de sua

produç~o. Com exceção das últimas, todas as demais têm graves

problemas de auto-capitalização, dependendo para sua expan-

são dos recursos de terceiros, sejam públicos ou de organis-
mos privados.

N~s Rcgi~cs Norte c Centro-Oeste ~s coopcrntivns clo

setor prim&rio são recentes devido a colonização e ocupaçao

humana de migrantes da Região Sul e do Nordeste ter ocorrido

a pouco tempo. são Regi6es onde se verificam os mais graves

conflitos de terras do País, com frequentes enfrentamentos

violentos de posseiros, agricultores sem terra e pequenos

propriet&rios contra os grandes propriet&rios rurais, pessoas

físicas ou jurídicas, que muitas veze~ expandem as suas areas,

graças aos incentivos concedidos pelo Governo de forma priv!

legiada e predominante aos grandes propriet&rios, preocupado

com a política de ocupnç~o dn Amaz6nia. Na Regi60 Norte se
destacamas cooperativas de produtores de castanha-do-pat&, de
pimenta do reino e de juta. Na Região Centro-oeste, devido ao

processo de surgimento da atividade agrícola predominantemen-
te da Região Sul, onde procede boa parte da corrente migrató-

ria, se implantaram em ~poca recente poderosas e modernas co-
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operativas de trigo, de soja, de arroz e de leite.

2.2.3. Os princIpios e a "tecnoburoc~atizaçio" do

movimento cooperativo

Segundo PERIUS (104), nas primeiras tr~s ou quatro

d~cadas de desenvolvimento cooperativista, desde 1981, o Esta-

do pou~o interferiu no movimento. Os anicos dispositivos le-

gais emanados do Estado, o Decreto n9 979 de 1903 e a Lei

n9 1.637 de 1907, conferiam às cooperativas uma grande autono-

mia. A partir de 1932, com o Decreto n9 22.239/32, que conso-

lidar~o juridicamente as cooperativas, .definindo-as indepen-

dentemente do tipo, como sociedade de pessoas e n~o de capi-

tal e com forma jurIdica "sui generis", inserindo-as fielmeu-

te, como empresa e c6mo soc{edade, na filosofia do cooperati-

vismo ROCHDALEano. O Decreto conferia ampla autonomia às co-

operativas, que puderam, por~m, usufruir por pouco tempo: devi

do a natureza autorit~ria e centra1izadora do regime ent~o vi-

gente no p~{s, em especi.~l ~ p~rtjr do "Estndo Novo" de 1937.

Por isso a liberdadede orqaní.zaçâo e de funcionamento foi

condicionadacom o Decreto n9 581 de 1938 estabelecendoque a fiscalização
das cooperélUvasdeveria ser cxcrcldapelos MJnist~riosda Agricultura,
da Fazenda,do Trabalho,e da Indústriae Comércio. O referido Decreto
n9 6.980 de 1941 e pela Lei n9 5.154 de 1942, que impun~a a

fiscalizaç~o, o control.e, a interv~nção e o registro das co-

operativas por interm~dio de 6rgão especIfico do "Minist~rio

da Agricultura". O mesmo Governo, através das "Ihtenden-
clas Provincl~.i.s" sobre nS'ql1~is exercia total controle, fo-
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mentou no período de 1938 a 1942, a implantação dos "Departa-

_mentos de Assistªncia ao Cooperativismo - DACs", que atravªs

de 6rgãos competentes, deviam fomentar a implantação e o acom

panhamento de cooperativas de produtores rurais e de outros

setores.

Desde o final da dªcada de 1930, o Estado ao Legi~

lar, insere o movimento cooperativista nos quadros do planej~
mento nacional e manifesta interesse no sistema, valorizan-

do suas possibilidadese fixando seus limites. Segundo PI-

NHO(103), o Estado brasileiro apresentou uma atitude parado-

xal, isso e, ora favorece o trabalho em prol de maior particl

paçao e controle por parte do associado, ora retira esse apoio

e volta a fomentar um cooperativismo que seja eficiente e qúe

dª resultados na produção prim5ria, para atender as metas da
economia definidas pelo Estado e interferindo no funcionamen-

to interno, atravªs de 6rgãos de controle. Ora e generoso em
conceder financiamentos, incentivos e isenç6es fiscais e sem-

pre para as cooperativas do setor primãrio, ora repentinamen-

te suspende esse apoio, quando define novas prioridades na
concessao de recursos e incentivos, abandonando as cooperati-

vas a sua pr6pria sorte, sem ter contribuIdo para que estas

pudessem criar sõlidos sistemas de autocapitalização ou um

sistema financeiro pr6prio.

A partir de 1966 sob o Decreto n9 59/66 atª a Lei

5.764/71 o Estado se apresenta com uma intensa intervenção,

cancelando estimulos tributãrios e restringindo o crªdito

cooperativista. Segundo PINHO (103), ao mesmo tempo que o Es-
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tado mantinha urna orientação ROCHOALEana, conservando a posi

ç~o doutrinãria estabelecida em 1932, na pr~tica os desconsi-
dera na medida em que interfere na autonomia das cooperati-

vas. No perIodo de intervenção são instituIdas algumas inova~

çoes cerceadoras, corno a autorização prévia para funcionar,

concedida pelo Estado, através de órgãos normativos especiais

corno o "Banco Central" e as "secções de crédito das cooperati

vas agrIcolas". Uma situação que, segundo BULGARELLI(18) ,"co~

centuou-se em Lei a polItica cooperativista, num sentido pa-

ternalista de orientação estatal, quando a polItica cooperati

va deve ser o conjunto de diretrizes gerais que presidem e

orientam a atividade do movimento, e não a sua própria ativi-

dade". Embora seja ponto pacIfico em certos setores da ativi-
dade econômica e social, notadamente nos paIses desenvolvi-

dos, o cooperativismo deve se integrar aos planos governamen-

tais, mas não a sua subordinação ao poder público.

A crItica especializada sobre a evolução do movimen

to cooperativo brasileiro, com frequência, aponta a interven-

çáo do Estado corno um fator impedidor do próprio progresso e,

especialmente, com relação a sua existência autêntica. No pl~

no polItico o perIodo de intervenção coincide com o repressi-

vo regime militar, cujo caráter centralizador coloca o desti-

no do cooperativismo sob o poder de um grupo de militares e

civis "tecnoburocratas". Por isso, a total marginalização das

lidera~ças polIticas civis quer seja na forma de
cooperativista, sindicatos, etc.

associação

Segundo PINHO (103), a partir de 1971, apos cinco
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anos de forte intervenção estatal, a Lei atual se apresenta
simultaneamente liberal, paternalista e moderadamente inter-

vencionista. Eliminou o longo capitulo de proibiç6es, porem
manteve a complexa ingerªncia estatal na constituição e fun-

cionamento das cooperativas, através de múltiplos órgãos de

controle. Para MOURA (86), a Lei 5.764 é ~simultaneamente li-

beral, paternal e intervencionista'í, destacando as seguintes

consequencias: progressiva diminuição da autonomia, devido ao

volume de ingerªncias especialmente na constituição e funcio-

namento das cooperativas: perda de representatividade pro-
pria, como decorrªncia da Lei, o que vai contra a filosofia

do cooperativismo, pois a integração tem que ser institucio-

nal, brotando e crescendo dentro do sistema e "de baixo para

cima" e nao por outorga legal. Nesse aspecto, houve, segundo

PINHO (86), um afastamento da tradição ortodoxa, ao institu-

cionaliz~r a representaç30 de cGpula do movimento cooperativo

brasileiro, a "Organização das Cooperativas Brasileiras"

OCB", com a criaç~o de registro obrigatório d~s cooperativas

nessa organização, bem como a "contribuição cooperativista"
compulsória a seu favor.

Conforme a Lei Cooperativista vigente desde 1971 es
tão previstos os seguintes 6rgãos de apoio, de fiscalização
e de acompanhamento ao cooperativismo do setor primário: o

"Conselho Nacional de Cooperativismo", criado pelo Decreto

n9 46.438/59, como instância máxima do cooperativismo, inter
preta e regulamenta a Lei cooperativista nacional. Dele par-

ticipavé'lm,até 1984, oito membros, dos quais cinco represen-
tavam o governo (dois do "Ministério da Agricultura" e um dos
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"Minist~rios do Planejamento", da Fazenda e do Interior) e

trªs. representavam o cooperativismo, indicados pela "Organiz~

ção das Cooperativas Brasileira - OCB". Só em 1984 se quebra

a hegemonia governamental do "Conselho Nacional de Cooperati-

vismo", por insistência e pressáo das cooperativas, quando se

introduziu a participaçao prioritária e quando se ampliou pa-

ra 14 o nGmero de integrantes desse Conselho, dos quais sete
representam o governo e sete as cooperativas.

o "Banco Nacional de Crédito Cooperativo", subordi
nado ao "Ministério da Agricultura" e fundado em 1951 para e~

timular e apoiar as cooperativas através da concess~o de fi-

nanciamentos. Deveria ser um banco das cooperativas, mas de

fato, o governo entra com 54% do capital e as cooperativas com

46%, assegurando assim o controle oficial sobre essa institui

çao. Houve época em que o Governo entrava com 69% e as coope-
ra t ivos com opcnns 31?; elo c.lpital. 1\ composi.ç':loda di:teç50 do

Banco expressa muito bem o total dominio que o Governo exerce

sobre ele. Trªs dos diretores são nomeados diretamente pelo

Governo e somente um pelas cooperativas, através da "Organiza

çao das Cooperativas Brasileiras - OCB". Ao contrário dos ban

cos comerciais, se orienta por um estatuto especial, não pode

funcionar em regime de contas correntes e por isso não pode

captar recursos de particulares que lhe permitiriam uma ex-
pansao autônoma conforme SCIINEIDER (122).

o "Instituto Nacional de Colonização e de Reforma
Agrária - INCRA", subordinado ao "Ministério da Agricultura",
que até o ano de 1988 se encarregava da autorização de fun-
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cionamento, da fiscalização, do apoio e do acompanhamento de

todas as cooperativas do setor primário. Desde 1984, por su-

gestão e press~o das cooperativas, atrav~s do Decreto n9

90.303, se criou um 6rgão estatal encarregado do cooperativi~

mo com mais poder e autonomia, sendo at~ 1990 uma das quatro
secretarias do "Mí.n í st é r í o da Agricul t.u ra!", a "Secretaria Na-

cional de Cooperativismo" - SENACOOP", transformada pelo Go-

verno deposto de 1990 no "Departamento Nacional de Cooperati-
vismo DENACOOP", com menos poder e atribuiç6es do que an-

teso O objetivo da "SENACOOP" era coordenar, atrav~s de uma

polItica Gnica e definida, o desenvolvimento do cooperativis-

mo, em estreita colaboraçáo com a "Organização das Cooperat!

vas Brasileiras - OCB" e as "Organizaç6es Estaduais de Coo pe ra

tivas - OCEs". 'l'ambém detectar sistematicamente os principais
problemas e canalizar os recursos disponIveis para supera-
los, privilegiando as necessidades de conscientização e de

educação cooperativista, para que o s6cio assumisse de fato a

sua organização. Igualmente pretendia colaborar na participa-

çao de dirigentes, t~cnicos e funcionários, segundo um princi
pi~ de coordenação descentralizada.

A nIvel dos Governos Estaduais, e vinculado a alg~
ma "Secretaria do Governo ES,tadual", se encontra o "Departa-

mento de Assistência ao Cooperativismo - DAC", encarregado da

política estadual de apoio e assessoria às cooperativas, mas

sem o poder de interferência no cooperativismo de que gozam
os órgaos do governo federal. Tamb~m uma entidade não estatal
e sobre o controle do movimento cooperativo, a "Organização
das Cooperutivas Brasileiras - OCB" com suas ramificações es-
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taduais, ou sejam, as "Organizações das Cooperativas ·Esta-
duais - OCEs". ;~irriratam-sedeórgãos técnicos e consu1 tivos do

Governo e criados por Lei, de cima para baixo. Instituições

destinadas para representarem os interesses do cooperativismo

nacional conforme critérios geogr~fico-administrativos, cabe~

do a cada Estado somente um representante na "Organização das

Cooperativas Brasileiras - OCB'" com sede no Distrito Federal.

Segundo SCHNEIDER (122), apesar das limitações, a

Lei em vigor deu um tr~tAmento moderno ao sistema operacional

das cooperativas, permitindo diversificar suas atividades, in

gressar na agroindGstria, constituir empresas com sociedades

não cooperativas, para agilizar certas operações e serviços,

abrindo as possibilidades legais para concorrer com as empre-

sas capitalistas no mercado. Permitiu também as operaçoes com

terceiros dentro de certos limites, e a implantação de sec-

ções de crédito nas cooperativas agrIco1as mistas. Igualmente

se valorizaram os fundos de reserva, de assistªncia técnica,

de educaçao e social e a isenção do imposto de renda. E dura~

te a vigªncia dessa nova Lei que o cooperativismo agr~rio bra
sileiro verificou o seu extraordin~rio processo de moderniza-

ção e de desenvolvimento, em especial na Região Sul e Sudeste

do PaIs, em grande parte graças a uma política creditícia, de
assistência técnica e de incentivos fiscais patrocinada pelo

Governo Federal. Uma política que lhe era benéfica enquanto
havia dirigentes políticos favor~veis ao cooperativismo, e re
cursos financeiros a baixos custos e em abundância. Quando co

meçaram a escassear nos inIcios da década de 1986 e simulta-
neamente os demais estímulos oficiais começaram a se retrair,
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o cooperativismo agrãrio, especialmente o de graos, entrou em
profunda crise.

Mas a total emancipaç~o do cooperativismo com re1a-
çao ao Estado sé deu a partir da nova "Constituiç~o Fede-
ral" (32), promulgada em 5 de outubro de 1988. Com re1açâo .a

autonomia das cooperativas, "a criaç~o de associações· e; na

forma da lei, a de cooperativas independem de autorizaçâo, ve

dada a interferªncia estatal em seu funcionamento". Com rela-

çao ao papel do Estado, "a lei apoiarã e estimularã o cooper~
tivismo e outras formas de associativismo". Portanto, a par-

tir de agora, as funções do Estado se restringem às ãreas dos

incentivos gerais, fomento e estImulo, nâo podendo mais inter
ferir na vontade autogestionãria das cooperativas.

Com relaçâo ao regime tributãrio a nova "Constitui-
ç âo " do PaIs estabelece: "Cabe a lei complementar: estabele-
cer normas em mat~ria de legislaçâo tributãria, especialmente

sobre adequado tratamento tributãrio ao ato cooperativo pra-

ticado pelas sociedades cooperativas". Nesse aspecto nâo hou
ve nenhuma alteraçâo porque tanto se atendia as expectativas
dos reinvindicadores cooperativistas, quanto havia pareceres

f avorâvojs do "Tribunal f'ed<=;raJ de Recursos" I ao reconhecer
no ato cooperativo nenhuma caracterIstica da operaçâo mercan-
til e que, portanto, nâo pode ser gravado com impostos e em
particular com o "Imposto ele Circulaçâo sobre Mercado-
rias rCM". No que se refere a participaçâo do cooperati-
vismo na polItica agrãria, a nova Constituiçâo do PaIs esta
belece: "a polItica agrIcola sera planejada e executada na
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forma da lei, com a participação efetiva do setor de produ-

ção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como

de setores de comercialização, de armazenamento e de transpo~
tes, levando em conta: ...o cooperativismo".

2.2.4. o esquema e a operacionalização estatutária
dos Princípios cooperativistas

Os Princípios cooperativistas dos "Pioneiros de

Rochdale" transplantados às cooperativas brasileiras, atual-

mente são operacionalizados na forma de "Estatuto Social". O
esquema e a dinamização desse Estatuto seguem as recomenda-
çoes da "Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB" , com

base na "Legislação Cooperativista" (80). Portanto, e único
para todas as cooperativas agropecuárias/industriais brasile~
ras, alterando-se apenas nos desdobramentos de artigos em re-

lação aos objetivos específicos de cada cooperativa, bem como

na determinação de taxas 5 formação de fundos e/ou outras pe-

culiaridades afins. O controle do mesmo, quanto a funcionali-

zaçao, se dá mediante o registro obrigatório de todas as co-
Operativas do se.tor primário nesse Órgão. Em seguida, transcr~

ve-se de forma resumida os principais Artigos que constituem
30/o modelo de "Estatuto Social" OCBniano (98)-, no seguinte.

esquema:

Vale ressaltarque o esquema desse "EstatutoSocial" ao longo dos
anos, vem sofrendoalteraçõesna redação.Por exenplo,na versao mais
atualizada,conforneo "Institutode Cooperativisnoe Associativis-
no", órgão da "Secretariade Agriculturae Abastecimento do Estado
de são Paulo':se rrodí.fí cou o artigo 459, com relação as despesas. No
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a) Com relaçâo a formaç~o de uma sociedade coopera-

tiva é obrigado constar no "estatuto Social" a denominaçâo, a

sede, o foro, a área de aç~o, para efeito de admissâo de as-

sociados; a abrangªncia dos municípios da comercializaçâo; o
prazo de duração e o ano social, (art. 1).

b) Com relação aos objetivos sociais da cooperativa
é obrigado constar no "Estatuto Social": "a sociedade objeti-
va, com base na colaboraçâo recíproca a que se obrigou seus

associados, promover o estímulo, o desenvolvimento progressivo
e a defesa de suas atividades econômicas em caráter comum; a

venda, em comum, da sua produç~o agrícola ou pecuária nos mer-

cados locais, nacionais ou internacionais, "'l'ambém"...transpo~

tar, do local da produção para as suas dependªncias, os produ-

tos de origem vegetal ou animal de seus associados; classifi-
car, padronizar, armazenar, beneficiar, industrializar e re-
gistrar, se for o caso, as marcas de tais produtos; adquirir,
na medida em que o interesse social o aconselhar, gªneros e ar
tigos de uso doméstico e pessoal para fornecimento a seus as-

sociados, assim como implementos, máquinas agrícolas, fertili-
zant.e s , etc.; (] pr oduç âo , ,1 indl1striiJLi.Z'lÇil0, o benef:iciilmento

"EstatutoSocial" (54)redigidanãomnsta, por exerrplo,que os associa-
dos terão que cobrLr os custos operacionaisdiretos e indiretos,
tenhamou não usufruí do dos serviçosda cooperativa.Mas, no entanto,
permaneoemimplícitosnosart. 57, art. 58 e art. 59 do modelo atualiza
do. Por exerrplo, quando se colocaque as despesasda sociedade serão
cobertaspelos associadosrredianterateio,na proporçáodireta da frui
ção dos serviços.Da mesma forma,se o "Fundode Reserva" for insu=-
ficientepara cobrir os prejuízosoperacionais,serão rateados pelosassociados.
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ou a embalagem de produtos; "e que" ... a cooperativa efetuará

suas operaçoes sem qualquer objetivo de lucro", (art. 2).

c) Com relaçao aos direitos, aos deveres e as res-
ponsabilidades dos associados e obrigado constar no "Estatuto

Social": " ... poderá ingressar na Cooperativa, salvo se hou-

ver impossibilidade técnica de prestação de serviços, qualquer

pessoa que se dedique .~ atividade agrícola, pecuária ou extra-

tiva, ... , que concorde com as disposições deste estatuto e

que não pratique outra atividade que possa prejudicar os inte-
resses e objetivos da entidade ou com estes colidir. o nu-
mero de associados não terá limite quanto ao máximo, mas -nao
poderá, em hipótese alguma, ser de menos de 20 (vinte) pessoas
físicas .... 0 associado tem direito a tomar parte nas assem-
bléias gerais, discutindo e votando os assuntos que nela se

tratarem, ... votar e ser votado para membro do Conselho de Ad
ministração ou de Fiscalização ...; demitir-se da sociedade
quando lhe convier; ... solicitar, por escrito, quaisquer in-
formações sobre os negócios da Cooperativa e, ... , consultar,
na sede da sociedade, os livros e peças do Balanço Anual. O as

sociado tem o dever e a obrigação de: ... contribuir com as

taxas de serviço e encargos operacionais que forem estabeleci-
dos; respeitar resoluções ,regularmente tornadas pelo Conse-
lho de Administração e as deliberações das Assembléias Gerais;
concorrer com o que lhe couber; ... , para a cobertura das des-
pesas da sociedade; O associado responde subsidiariamente
pelos compromiss6s da Cooperativa até o valor do Capital por
ele subscrito. A responsabilidade do associado ... pelos compr2
missos da sociedade, em face de terceiros, perdura para os de-
mitidos, eliminados ou excluídos, até que sejam aprovadas as
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contas do exercício em que se deu o desligamento, mas so pode-

rá ser invocado depois de judicialmente exigida da Cooperati-

va", (art. 3, art. 4, art. 5, art. 6 e art. 7).

d) Com relaç~o a admiss~o, a eliminação e a exclu-

sao de associados ~ obrigado constar no "Estatuto Social":~ ...

a eliminaçao do associado, que será aplicada em virtude da in-

fraç~o da Lei ou deste Estatuto~ será feita por decis~o do Con

selho de Administraç~o ... , Al~m de outros motivos, o Conselho

de Administração deverá eliminar o associado que: ...houver le
vado a Cooperativa â prática de atos judiciais para obter o

cumprimento de obrigações por ele contraídas; ... A exclus~o

do associado, será feita por decis~o do Conselho de Administra

ç~o, aplicando-se no caso, ..." o mesmo dispositivo da elimina-

ção de associados. "... em qualquer caso, como nos de demis-

s~o, eliminaç~o ou exclus~o, o associado só terá direito â re~

tituição do Capital que integralizou, ... , depois de aprovada

pela A~sembl~ia Geral, o Balanço do exercício em que o associa

do tenha sido desligado da Cooperativa". "... ocorrendo demis

sões, eliminações ou exclusões de associados em número tal

que as restituições das importâncias ... possam ameaçar a esta-

bilidade econômica-financeira da Cooperativa, esta poderá res-
tituí-las mediante crit~rios que resguardem a sua continuida-

de", (art.8, art.9, art.10 e art.ll).

e) Com relaç~o ao capital da cooperativa ~ obrigado

constar no "Estatuto Social": "... a cooperativa reterá 1%
(hum por cento) do movimento financeiro de cada cooperado, que

terá por fim o aumento de seu capital social; o Conselho de Ad

ministração reverá, sempre que necessária; a taxa do perce~
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tual. .." à formação do Capital Social" ... , submetendo-o a apr~

vação pela Assembléia Geral", (art. 12 e art. 13).

f) Com relaçao à "Assembléia Geral" de associados é

obrigado constar no "Estatuto Social": "... a assembléia ge-

ral de associados ordinária ou extraordinária, é o órgão supr~

mo da Cooperativa; ... , tomará toda e qualquer decisão de inte-

resse da sociedade e suas deliberações vinculam a todos, ainda

que ausentes ou discordantes, poderá também ser convocada pe-

lo Conselho Fiscal, se ocorrerem motivos graves e urgentes ou,

ainda, por 1/5 (um quinto) dos associados Não poderá parti-

cipar da Assembléia Geral o associado que: esteja na infrin

gência ..." das normas que regulam o ingresso de novos sócios

à Cooperativa. " o quorum para instalação da Assembléia Ge-

ral, é ... 2/3 (dois terços) do número de associados ... As deli

berações das Assembléia Gerais somente poderão versar sobre

os assuntos constantes no Edital de Convocação .... Em regra a

votação será por aclamação, mas a Assembléia pode optar pelo

voto secreto, ... ... , poderão comparecer pessoalmente às as~

sembléias para exercer o seu direito de voto; os que integram

Grupos Seccionais, mas que não forem delegados, também poderão

fazê-lo, privados, porém, de ma~ifestação e voto. Prescreve em

quatro (quatro) anos a ação para anular as deliberações da As-

sembléia Geral viciadas de erro, dolo, fraude ou simulação, ou

tomadas com violação da lei ou estatuto, contado o prazo da da

ta em que a Assembléia tiver sido realizada", (art.14, art.15,

art.16, art.17, art.18, art.19, art.20, art.21, art.22, art.23

e art. 24) .
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g) Com relação a "Assembléia Geral Ordinária" e

obrigado constar no "Estatuto Social": "... se realizará obri-

gatoriamente uma vez por ano, .;. deliberará sobre ... :- a pre~

tação de contas dos órgãos de administração, acompanhado do p~

recer do Conselh? Fiscal, compreendendo; relatório de gestão;

balanço; demonstrativo das sobras ... ou das perdas decorren-

tes da insuficiência das contribuições para cobertura das des-

pesas da Sociedade ...; plano de atividade da sociedade para o

exercício seguinte; destinação das sobras ... ou rateio das

perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para co-

bertura das despesas da Sociedade, deduzindo-se, no

caso, as parcelas para os Fundos obrigatórios;

primeiro

fixação

do valor da gratificaç~o de representação para o Presidente da

Cooperativa, bem como o da cédula da presença, para os demais

Conselheiros Administradores e Fiscais, pelo comparecimento às

respectivas reuniões; a aprovação do Relatório, Balanço e Con-

tas dos órgãos de administração desonera seus componentes da

responsabilidade, ressalvados os casos de erro, dolo, fraude

ou simulaçao, bem como de infração da Lei ou deste

(art. 25).

Estatuto,

h) Com relação a "Assembléia Geral Extraordinária"

é obrigado constar no "Estatuto Social": "t; da competência ex-
clusiva da Assembléia Geral Extraordinária deliberar ... : - re

forma do Estatuto; fusão, incorporação ou desmembramento; mu-

dança do objetivo da Sociedade; dissolução voluntária da Socie

dade e nomeaçao de liquidante: contas do liquidante. são neces
sários os votos de 2/3 (dois terços) dos associados presentes,

para tornar válidas as deliberações de que trata este artigo",
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(art.26 e art.27).

i) Com relação a "Conselho de Administração'; é obr í.

gado constar no "Estatuto Social": "a Cooperativa será admini~

trada por um Conselho de Administração composto por sócios ..~

eleitos pela Assembléia Geral ... sendo obrigatória, ao térmi-

no de cada período do mandato, a renovação de, no mínimo, 1/3

(um terço) dos seus componentes ... Os administradores;eleitos

ou contratados, nao serao pessoalmente responsáveis pelas obri

gações que contrairem em nome da Sociedade, mas responderão s~

lidariamente pelos prejuízos resultantes de seus atos, se agi-

rem com culpa o~ dolo ... A cooperativa responderá pelos atos

a que se refere o parágrafo anterior, se houver ratificado ou

deles logrado proveito ... O associado, mesmo ocupante de cargo

eletivo na sociedade, que em qualquer operação tiver interesse

oposto ao da Cooperativa, não poderá participar das delibera-

ções que sobre tal operação versarem, cumprindo-lhes acusar o

seu impedi~ento. Os componentes do Conselho de Administração,

do Conselho Fiscal ... , assim com os liquidantes, equiparam-se
aos administradores das sociedades an6nimas, para efeito de

responsabilidade criminal .... O Conselho de Administração ...
delibera validamente com a presença da maioria dos votos dos

presentes;. .• ... No desempenho das suas funções, cabe-lhes,
.... programar as operações e serviços, estabelecendo qualida-
de e fixando qUantidades, valores, prazos; taxas, encargos ... ,

deliberar sobre a admissão, demissão, eliminação e exclu-

sao de associados ... ;... adquirir, alienar ou onerar bens imó-

veis da sociedade, com expressa autorização da Assembléia Ge-

ral; contrair obrigaçoes, transigir, adquirir, alienar e one-
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rar bens imóveis, ceder direitos e constituir mandatários;

elaborar o plano anual de atividade da Cooperativa",

art.29, art.30~art.3l, art.32, art.33 e art.34).
(art.28,

j) Com relaç~o ao "Conselho Fiscal" ~ obrigado cons

tar no "Estatuto Social": liAadministração da sociedade sera
fiscalizada assidua e minuciosamente, por um Conselho Fiscal,

constituído de 3 (três) membros efetivos e 3(três) suplentes,

todos associados, eleitos anualmente pela Assembléia Geral,

sendo permitida apenas a reeleição de 1/3 (um terço dos co~po-
nentes) ... O Conselho Fiscal reúne-se ordinariamente uma vez

por mês e extraordinariamente sempre que necessário,... As

reuniões poderão ser convocadas, ainda, por qualquer dos seus

membros, por solicitação do Conselho de Admimistração ou da

Assembléia Geral ... Compete ao Conselho Fiscal exercer assídua

fiscalização sobre as operações, atividades e serviços da co-

aperativa,cabendo-lhes, ... : conferir, mensalmente, o saldo

do numerário existente em Caixa, ... ; verificar se os extratos
de contas bancárias conferem com a escrituração da Cooperati-

va; examinar se os montantes das despesas e inversões realiza-

das estão de conformidade com os planos e decisões do Conselho
de Administração; verificar se as operações realizadas e os
serviços prestados correspondem ao volume, qualidade e valor
as previsões feitas e as conveniências econômica- financeiras
da Cooperativa; averiguar se existem reclamaç6es dos asso-

ciados quanto aos serviços prestados; inteirar-se de que o re-

cebimento dos créditos é feito com regularidade e os compromi~

so~ sociais são atendidos com pontualidade, averiguar se há

problemas com empregádos; averiguar se os estoques de ma-
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teriais, equipamentos e outros estao corretos, bem como se os

inventários periódicos ou anuais são feitos com observância de

regras próprias; estudar os balancetes e outros demonstrativos

mensais, o balanço e o relatório anual do Conselho de adminis-

tração, emitindo parecer sobre estes para a Assembléia Geral;

dar conhecimento ao Conselho de Administração das conclus6es

de seus trabalhos, denunciando a este, à Assembléia Geral ou

as autoridades competentes, as irregularidades constatadas e

convocar a Assembléia Geral, se ocorrerem motivos graves e ur-

gentes. Para os exames e verificaç6es dos livros, contas e do-

cumentos necessários ao cumprimento de suas atribuiç6es, pode-

rá o Conselho Fiscal contratar o assessoramento de técnico es-

pecializado e valer-se dos relatórios e informaç6es dos serv~-

ços de auditoria externa, correndo as despesas por conta da

Cooperativa", (art. 35, art.36, art.37 e art.38).

k) Com relaçao a representaçao de cooperados é obr!

gado constar no "Estatudo Social": "... Para fins de represen-

taçao, o mandatário deverá comparecer ao local da Assembléia

Geral munido de instrumentos e, ao assinar o Livro de Pre-

sença, ... , também os nomes dos respectivos mandantes .... A

representação caducará com o encerramento dos trabalhos da

Assembléia Geral para a qual foi passada", (art.39) .

1) Com relação aos "grupos seccionais e da delega-

ção" de poderes aos associados representantes é obrigado cons
tar no "Estatuto Social": ~... Os Grupos Seccion~is serao com
postos exclusivamente de associados no gozo de seus direitos
sociais e se constituirão, em caráter permanente, com igual nu
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mero de componentes .... Os cooperados, ... , eleger~o, entre

os seus membros, l(um) delegado, o qual, nas Assembléias Ge-

rais, os representarã com tantos votos quantos sejam oscompo-

nentes do Grupo que o elegeu", (art.40 e art.4l).

m) Com relaçao aos fundos, ao balanço, as despesas,

as sobras e as perdas é obrigado constar no "Estatuto Social":

"... A Cooperativa é obrigada a consti tuir: - o Fundo de Reser

va, destinado a reparar perdas e atender ao desenvolvimento de
slilasatividades, constituído de "no mínimo 10% (dez por cen-

tq)" das sobras líquidas do exercício; o Fundo de Assistência

Técnica, Educacional e Social destinado à prestaçao de assis-

tência aos associados, seus familiares e a seus próprios empr~

gados, constituído de "no mínimo 5,0% (cinco por cento)" das

sobras líquidas apuradas no exercício .... As despesas da so-

ciedade serao cobertas: os custos operacionais diretos e indi-

retos, pelos associados, quer tenham ou não usufruído dos ser-

viços da cooperativa, durante o exercício. As sobras líqu~

das apuradas no exercício, depois de deduzidas as taxas para

os fundos indivisíveis, serao rateados entre os associados, em

partes diretamente proporcionais aos serviços usufruídos da
cooperativa, no período, salvo deliberaçao diversa da Assem-

bléia Geral .... Os prejuízos de cada exercício, apurados em
Balanço, serao cobertos com o saldo do Fundo de Reserva ....Se,

porem, o Fundo de Reserva foi insuficiente para cobrir os pre-

juízos referidos ... , esses serao rateados entre os associados,

na raz~o direta dos serviços usufruídos, (art.42, art.43, art.

44, art.45, art.46 e art.47)."
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n) Com relação aos documentos constituintes da cooPs::

rativa é obrigado constar no "Estatuto Social": "... os livros

de matrícula" dos associados, as "Atas de Assembléias "Gerais

e outros documentos fiscais obriqatórios. "... No livro de ma-

trícula os associados serao inseridos por ordem cronológica de
admissão ...", (art.48 e art. 49).

o) Com relaçâo a dissoluçâo da cooperativa é obri-

gado constar no "Estatudo Social": "a cooperativa dissolver-

se-a voluntariamente, salvo se o número de 20 (vinte) associa-

dos se dispuser a assegurar a sua continuidadej quando: - de-

correr o prazo de sua duração; houver atingido os objetivos

previamente estabelecidos; tenha alterado a sua forma jurídi-

ca; quando o seu número de associados se reduzir a menos de

20 (vinte) ou o seu capital social minimo se tornar inferior

ao estipulado ... , salvo se até a Assembléia Geral subsequente,

realizada em prazo não inferior a 6 (seis) meses, eles não fo-

rem reestabelecidos; - pelo cancelamento da autorização de fun
cionamento; pela paralizaçâo de suas atividades por mais de

120 (cento e vinte) dias .... Quando a dissolução da sociedade

nao for promovida voluntariamente, nas hipóteses previstas ... ,"

a medida dever~ ser tornada judicialmente a pedido de qualquer

associado ...", (art.50) .

p) Com relação as disposições gerais e transitórias

é obrigado constar no "Estatuto Social": "... os Fundos ... ,são

indivisíveis entre os associados, ainda no caso de liquidação
da sociedade, hipótese em que serão, juntamente com o remanes-

cente, destinados ao Banco Nacional de Crédito Cooperativo -
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BNCC ... 0 Os casos omissos serao resolvidos de acordo com a

Lei e os principios doutrinãrios, ouvidos os 6rg~os assisten-

ciais e de fiscalização do Cooperativismo", (art.5l, art.52 e
art. 53) .

2.2.5. As justificativas "tecnoburocráticas" para
manter o atual sistema

Conforme dados do "Minist~rio da Agricultura - su-
PLAN/PLANAVE" (85) desde fins da d~cada de 1970, o cooperati-

vismo de preparação e de participaç~o do quadro social em suas

cooperativas agropecuárias indicava, por exemplo, que em 1975,

dos produtores sócios, 57% apresentavam condições educacionais

muito precárias para acompanhar o processo cooperativo, dos

quais 10% eram analfabetos e 47% tinham curso primãrio incom

pleto. Acrescentando que 28% possuiam o curso primário comple-

to, e 85% dos sócios, tinham dificuldades para se relacionar

com uma organização mais racional, complexa e moderna e com

um processo produtivo e comercial mais moderno e adequado a um

mercado competitivo.

Portanto, o desconhecimento sobre a natureza da or-
o - o b o ~ dO dtO o - 31/ d· .ganlzaçao cooperatlva e o alXO ln lce e par lclpaçao -- OS

31/ Os projetistasdo cooperativisIlDnos IIDldes"tecnoburocráticos"tentam
de qualquer forma justificara sua intervenção,sempre a determinar
as necessidadesdos cooperadose a respectiva ~cnica burocrática à
ação. Por exemplo:o baixo índice de participaç~oem vista o analfa-
bet.í.srro , Por outro lado se exmtradizconfonreo próprio levantamento
do "Minist~rioda Agricultura- SUPLAN/plJ\NAVE(85),de 1973 a 1975:
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sócios nas "Assembléias Gerais Ordinárias" e nas "Assembléias

Gerais Extraordinárias" levou os dirigentes e técnicos das co

operativas,juntamente com a "Organização das Cooperativas Bra

sileiras - OCB", a privilegiar a implantação do serviço de

educação de com~nicação cooperativa, esperando em troca maior

participaçao e fidelidade do sócio.

Dentre esses programas de educação/capacitação, re~

pectivamente, de associado/dirigentes, segundo FRANTZ (40) ,os

primeiros foram aplicados pela "Cooperativa Tri ticola de Ijuí-

COTRIJul", em 1966, e pelas cooperativas do "sistema FECOTRI-

GO", a partir de 1973. Se centravam, principalmente, em torno

do processo de conscientização do quadro social sobre a condi
ç ao de -"co-proprietário" e de Itusuário"~/

Segundo SCHNEIDER (122), em "auto-avaliação do tra-

balho e educação e comunicação", conforme os responsáveis pe-

as razões do associado para não participar das Assenbléias Gerais é
porque 43,8% nas Regiões Sul/Sudeste e 65,0% no Nordeste diziam não
ficar sabendo das reuniões. Outros 27,7% no Sul/Sudeste e 8,0% no Nor
deste alegaram que não tinham interesse ou porque não adianta particI
par, desde que não vai mudar nada. --

32/ Programa' similar foi aplicado em 1988 na "Cooperativa Agropecuária
Mista Regional de lrece Responsabilidade Ltda.,no estado da Bahia ,CRÚ
ZIO (23). Em 1990, nas cooperativas do estado de Rondônia via"OCER'~
CRUZIO (24). Tratam-se de "pacotes"sobre a educação/capacitaçao de
associados/dirigentes, elaborados por "tecnoburocráticos" alheios a
realidade das bases comunitárias. Uma instrumentalização do cooperat!
vismo pODque qualquer idéia e/ou inovação parte de cima para baixo
das bases comunitárias, sem a mínima participaçao do associado.
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lo "Departamento de Comun i.c aç áo e Educação" das cooperativas en

trevistadas, eis os principais prob~emas que ainda persistem:

"verificam-se ,tentativas de instrumentalização do trabalho de-

senvolvido junto ao associado. ~ pretexto de imobilizá-lo e

fazê-lo participar, a direção e os administradores querem pri~

ritariamente que o associado entregue mais produção e use mais

os diversos serviços da cooperativa".

Verificam-se, também, a existência de muitos ..reSl-

duos do paternalismo, que a direção da cooperativa e o gover-

no introduziram e mantiveram durante as primeiras décadas

existência da cooperativa, C~cujo contexto se concediam

de

cre-

ditos com excessiva facilidade (para produtores médios e gran-

des) e a cooperativa era apresentada como a SOlUÇa0 para todos
os problemas. A expectativa paternalista do s6cio se manifes-

ta na atitude do deixa a direção fazer tudo, e passa a parti-

cipar nas reuni6es s6 quando fortemente convocado. Entretanto,

de fato boa parte das reuni6es deveria ser da iniciativa dos

s6cios e não s6 da direção ou dos diversos departamentos da

cooperativa.

"Uma cooperativa manifestou que, em certos nGcleos,

há baixa participação de associados nas reuni6es, contribuindo

para sua ausência as distâncias entre a residência e o local

da reunião, pouco tempo e, às vezes, a improvisação na prepar~

çao das reuni6es, devido a falta de planejamento das ativida-

des dos responsáveis do Departamento de comunicação e de Educa

ção" . "Outro problema apresentado por uma das cooperativas: o

associado durante anos participou do processo de mobilização
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nos nGcleos, deu sugestões e entretanto, constatou poucos re-

sultados em sua participação, voltando a ver novamente a coop~

rativa corno qualquer casa comercial (embora, segundo o infor-

mante, o associado reconheça que a cooperativa presta benefi-

cios relevantes na ãrea da saGde)". "Precisa-se de urna direto

ria que saiba escutar os associados. Hoje o presidente da co-

operativa tem demasiadas atribuições e não encontra mais espa-

ço para o contato com os associados: precisamos de dois presi-

dentes, um para nos e outro para viajar". "Por outro lado, co

mo um problema geral das cooperativas do setor primãrio, a

perpetuidade no poder de umas poucas e mesmas pessoas ~ outro
importante entrave ao trabalho da educação, comunicação e mobi

lização do quadro ,social: tais dirigentes temem que, com a mo-
bilização, o poder lhes escape das mãos e por isso, com fre-

quªncia, quando começa a constituir uma ameaça, desmobilizam o

setor" .

"Uma das cooperativas que tem Conselho de Represen-

tantes se ap6ntou com problemas recente a elitização de um gr~

po restrito de sócios, os representantes, com os quais se tra-
balhou muito e com inGmeras reuniões, enquanto que o trabalho

nos nGcleos sofrem certa marginalização. Esperava-se que os

representantes fossem multiplicadores, junto a suas regiões,

do trabalho de formação e conscientização realizado com eles,
mas, exceto no nGcleo da residªncia do representante; isto não

aconteceu. Vários representantes nas reuniões ainda continuam

a falar como individuos e nao como representantes de seus elei

tos" . E "nas reuniões de associados agrupados por produto, há

o predomínio quase total de reuniões técnico-comerciais,poucas
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reuniões sobre ternas politico-administrativos da cooperativa.

Por outro lado, o papel da "Organizaç~o das Cooper~

tivas Brasileiras - OCB" e das filiadas, "Organizações das Co-

operativas Estaduais - OCEs", no referido processo de educaç~o

e de capacitação,segue conforme a própria Poli tica nacional para

o movimento cooperativo: "integrar o sistema cooperativista,

visando a promoçao humana, através de treinamento, cursos, se-

minãrios, encontros, etc., e criar comissões, por segmento a

nivel estadual e nacional, às quais cabe: traçar as linhas de

capacitaç~o para as cooperativas do respectivo segmento, pro-

gramar com as OCEs e a OCB os eventos a serem realizados nessa

area e acompanhar a execuç~o do programa OCB" (97).

A propósi to da referida "PoLf t í.c a de Lnt.eqraç ào."

em 1990, quando se realizava urna pesquisa nas cooperativas agri

colas do Estado de Rondônia, participou-se de um desses proqra-

mas a convite da "Organização das Cooperativas do Estado de
Rondônia - OCEH". O referido evento reunia todos os repr~

sentantes das cooperativas da Região Norte indicados pelas suas

respectivas "OCES". O local selecionado foi o suntuoso "Hotel

Hilton", na cidade de Belém, onde se acomodaram todos os par-

ticipantes e, também, palco a apresentação dos referidos trei-
namentos, cursos, etc.

Um dos cursos, o "MATCOMi
', por exemplo, tratava de

um projeto que "prepara e publica material para a capacitação

de gerentes e pessoal administrativo de cooperativas. O pro-

jeto também colabora na preparaçao de versões adaptadas desses
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materiais para o uso em di~ersos países". Outro material,

apresentado e distribuído entre os participantes, era o "cur-

so de formaç~o bãsico de gerªncia para cooperativas OCB"

(97). ;'Jj? conteúdo de ambos <:~tratava de técnicas ~a to-

mada de decis~ó e à compreens~o do composto mercadológico, a

exemplo do que :se vª em qualquer literatura de curso superior

de Administração.

No decorrer do encontro se constatou inúmeras re-

clamaçóes. Por exemplo: alguns sócios se queixavam sobre a

aplicaçao do conteúdo desses cursos em relaç~o aos problemas

ora enfrentados nas cooperativas de origens. Outros se q ue í.xa

b d d~· d 33/ .-so re o esper lCl0 e recursos -- , Ja que as coo~er~vam

tivas se encontravam em situaç5es financeiras difíceis.

2.2.6. A recente crise econômica e institucional

do cooperativismo brasileiro

Em opjni30, publicado em 25 de maio de 1993, no jo~

nal "O Estado" de S~o Pa0lo, o Presidente da "Sociedade Bra-

sileira" e ex-Presidente da "OCB" (112) diz: "a crise da Co-

33/ Vale observar que a conta do referido encontro foi custeada pelo "CQ
- vemo Federal", cuja liberação de recursos se deu na qes+áo do pre-

sidente deposto de 1990. Associa-se a referida oferta de recursos
financeiros pÚblicos às prãticas políticas eleitoreiras t~o comuns
junto aos produtores rurais, via cooperativa. Uma forma para dissi~
lar a ingerªncia do Estado no movimento cooperativo. Ademais, na
época, se preparavam as OCEs", via "OCB" em Brasília, às mudanças de
seus dirigentes, cujos candidatos se perpetuam nos cargos de acordo
a col.í.qaçáo eleitoreiras com os prováveis governos municipais, esta
duais, etc.
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operativa Agrícola de Cotia (CAC) , a maior do País, deixa em

perigo nao so o cooperativismo nacional mas também urna impor-

tante parcela da agropecuária. Este episódio, é bom deixar cl~

ro, não tem semelhança com outras crizes - marcadas, em al-

guns casos, por escândalos financeiros - que afetaram cooper~

tivas na primeira metade dos anos 80. A diferença nao

urnaquestão de tamanho e de peso econ6mico".

e so

"Não se trata, agora, apenas de urna organização de

grande porte, . Trata-se de urna entidade com tradição de

eficiência comercial e grande capacidade inovadora, que levou

a agricultura a regiões de fronteiras e modernizou a ativida-

de em termos técnicos e mercadológicos".

Em matéria da revista VEJA, de 26 de maio de 1993,

o Presidente do BANESPA (87), maior credor da "CAC", defendeu

que os problemas da Cotia são proporcionais a seu gigantismo.

"Os bancos querem ajudar". "Se a cooperativa quebrar, muito

de nós ficaremos sem receber. Pressionar agora é a pior saída

para a empresa e para o sistema financeiro".

Segundo o Presidente da "Sociedade Rural do Para-

n â " (125), matéria publicada no jornal "O Estado", em 27 de

maio de 1993: "hoje, parte das cooperativas não obtém lucro

operacional, apenas resultado financeiro. Para que isso oco~

ra, os produtores são obrigados a esperar em média 20 dias,

apos a entrega do produto, receb~ndo sem correção, o que deve

ria ser pago a vista. Uma prática usual pelo simples fato de

que a cooperativa precisa aplicar este dinheiro no mercado fi
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nanceiro, para poder fazer frente a todas as suas despesas. No

entanto, quando o mesmo produtor compra determinados insumos

na cooperativa, tem prazo para saldar sua dívida, pagando ju-

ros diários".

Segundo ele, é "Ilusão pensar que os setores admi-

nistrativos estão saneados .... Enquanto na área privada um

excelente administrador de empresas ... não tem vencimentos aci

ma de U8$3 mil mensais, diretores das cooperativas, ... , chegam

a pro-labores superiores a US$ 5 mil dólares". "Enquanto isso,

o cooperado, que se tornou por força das circunstâncias um de-

pendente passivo da organização, assiste a falência de um sis-

tema que foi criado justamente para atendê-lo". "o cooperado

não pode arcar com o ônus de má administração e deve reivindi-

car um melhor gerenciamento de seu patrimônio, ...".

Conforme o depoimento de um agricultor e ex-cooper~

do da "Cotia", no jornal "O Estado" de são Paulo (59), em 27

de maio de 1993, aguarda decisão judiciária sobre a correçao

do dinheiro que ele deve à cooperativa. Em 1989 conta que rom-

peu com a "CAC" por discordar dos juros cobrados pela Institui

ção. "Desde aquela época eles procuraram nos tirar o máximo".

Ele e outros produtores da região de são Gotargo (MG) criaram

uma associaçao que substituiu a "CAC": "Discutimos na Justiça,

pois há cinco anos reivindicamos à cooperativa a mesma

que ela hoje pede aos bancos".

coisa

Em matéria intitulada: "em defesa do sistema coope-

rativo", publicada no jornal "O Estado de são Paulo", em 29
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de maio de 1993~ o Presidente da "Organizaç~o das Cooperativas

do Estado do Paraná - OCEPAR" (42) , diz que a crItica feita pe-

lo presidente d~ "Sociedade Rural do Paraná", apresentada ant~

riormente, ª leviana e generalizada. Pois, dna agricultura br~

sileira as cooperativas surgiram corno urna alternativa à explo-

raç~o selvagem praticada pela intermediaç~o e, diga-se de pas-

sagem, vem cumprindo papel preponderante no segmento primário,

sempre em defesa do agricultor". O mesmo atribui a crise do

cooperativismo "a aç~o do lobby daqueles que insistem em invia

bilizar a produção nacional pela importaç~o do trigo e algodão

subsidiados ... enfrentam as sobretaxas na importação de máqui-
nas e insumos, o que aumenta os custos de produção de alimen-

tos" .

Em 2 de junho de 1993, na revista "ISTO É", o asses

sor da presidência da "CAC" (46), em matªria "O colapso da

Cooperativa Cotia" diz: "não podemos mais repassar para os nos

sos cooperados os custos dos juros altIssimos. É corno injetar

veneno e liquidar os associados da Cooperativa".

O Presidente da "Organização das Cooperativas do Es

tado, de S~o Paulo - OCESP" (64), em matªria publicada no jor-

nal "O Estado de Sáo Paulo, em 11 de junho de 1993, diz: "so-

mos, sempre fornos, pela iniciativa privada, pela menor interf~

rência possIvel do poder público na economia. Neste momento,pQ

rªm, sentimo-nos na contingência de reivindicar a interferên-

cia do governo para a solução da crise porque passa a Coopera-

tiva Agrícola de Cotia (CAC) ... ela chegou a essa situação por

causa do próprio governo, pelos desencontros e desacertos da
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política econômica dos últimos ano s!". "Outro fato que precisa

ser ressaltado é que muitas empresas têm recorrido à sonegaçao

de impostos como meio de sobrevivência. Não e o que acontece

com o sistema cooperativista, hoje obrigado a enfrentar uma

concorrência desleal por nao fugir ao cumprimento da lei"."Sua

eficiência empresarial, a capacidade de seus dirigentes e a fi

delidade que cer:tamente não faltará por parte dos cooperados

levarão, com certeza, a Cooperativa Agrícola. de Cotia à recup~

raçao, se lhe for dado o amparo de que necessita agora ..."i!/.

Em matéria publicada no jornal "Folha de são Pau-

lo (60), em 29 de junho de 1993, um ex-cooperado da "CAC" , da

cidade de Barreiras, no Estado da Bahia, diz: "aqui na região

o maior erro da cooperativa foi agir de maneira irresponsável

e perdulária. Ela não funcionava como cooperativa e sim como

agente financeiro". Por outro lado, a "CAC" além de manter uma
grande infra-estrutura para recepção, a armazenar e o benefi-
ciamento de sementes também alguns escritórios na cidade. Em

reunião com os produtores baianos a gerência dessa cooperativa,

alegando falta de caixa, comunicou que vai pagar apenas 30%

da soja que foi entregue.

34/ Vale observarque uma das condiçõesdo "BANESPA"para ajudar
- seria a Lndí.caçâode um rrembropara conpor um novo "Conselho

nistração"dessa Cooperativa.Fato interessanteé a criação,
um culpadopara o fracassoda mesma, por exemplo:não sonega
como as empresasprivadas,é eficientee, ao mesrroterrpose
em declínioeconômico/financeiro.Entao aqui cabe perguntar:
ciente em nome de quem e para quem?

a "CAC"
de Admi-
senpre,de
irrpostos
encontra
foi efi-
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Noutra matéria, nesse mesmo Jornal: "por trás de um

rombo calculado em US$ 900 milhoes sempre paira a suspeita de

enriquecimento ilícito e desvio de verbas ... O que se apurou,

no máximo, foi a existência de tratamento priviiegiado para

grandes cooperados da comunidade japonesa, além da existência

de salários elevados - próximo dos US$ 15 mil - para membros

da diretoria". Também diz que a presidência anterior, até 1987 ,

ficou "a frente desta entidade durante 31 anos". Sobre a mais

antiga cooperati~a central do País, "Leite Paulista" ex-coope-

rados da cidade de Lins e de Campinas, estado de são Paulo, "cr!

ticam a falta de álternâncias do poder na Paulista. O preside~

te atual por exemplo, faz parte da diretoria há 15 anos". Com

relação a "Frutesp" na cidade de Bebedouro, estado de são Pau-

lo, ex-cooperados dizem que os motivos que deflagaram a crise

e, consequentemente, a sua venda foi a " ... rivalidade interna,

. t f· -. I" t . d' -. dm i t t.í " 35/~n er erenc~a po ~ ~ca e lvergancla a mlnlS ra lva ... -- .

Conforme matéria publicada no Jornal "Folha de são

Paulo" (60), em 29 de junho de 1993, o caso da "Cooperativa

Agropecuária Mista Canarana Ltda", no Estado de Mato Grosso,t!

nha data marcada até o dia 3 de julho de 1993 para ser liquid~

Interessante rrencionarque essa Ccúperativa seria, inicialrrente,o o~
jeto de estudo da presente pesquisa. Mas, segundo o superintendente
da "Organização das Ccúperativas do Estado de são Paulo - OCESP", ge~
tão 1992, em contato com sua direção não seria possível porque acirr~
ria ainda ITBisa rivalidade interna entre cooperados a favor e contra
a venda. Prova é, segundo ex-cooperado: "a venda da Prubesp foi um
péssimo negócio para a citricultura nacional ... com UITBmultinacional
no controle, deixou de existir um parâmetro importante de fixação de
preços", "Folha de são Paulo" em 29 de junho de 1993, (61.)
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da. Por outro lado, seu Presidenteadtnitiuque a crise foi provocada

por ma administração. A "COOPERCANA" se endividou para montar

urna rede de seis lojas de material de construção e urna rede de

nove supermercados, além de urna revenda de peças de tratores e

de mãquinas agrIcolas. "Com isso, se desviou de sua atividade

principal" e, agora, os cooperados estão vendendo as suas ter-

ras "a qualquer preço".

Na condição de "Secretãrio da Agricultura do Estado

de são Paulo" e "Presidente do comit~ agrIcola da Aliança Co-

operativa Internacional", o ex-Presidente da "OCB" (113), em

opinião intitulada "a cooperativa em crise de identidade" no

jornal "Folha de são Paulo de 13 de julho de 1993, coloca o

seguinte problema: "como conciliar o crescimento da cooperati-

va com participação permanente dos cooperados nas decisões da

direção, corno profissionalizar a empresa sem perder de vista o

ideãrio social, eis as questões".

E, finalmente, o mesmo "Secretãrio" (114) em

nião no jornal a "Folha de são Paulo", de 26 de outubro

opi-

de

1993, vinculou a crise das cooperativas brasileiras a má admi-

nistração. "A cooperativa é um instrumento de prestação de ser

viços e defesa do produtor. Não pode querer ser um fim ~m si

mesma" .

Sobre a dissolução da "Cooperativa Central AgrIco1a

Sul Brasil", com 8 mil associados, em sete Estados brasilei-

ros, ZYLBERSZTAJN (126), em matéria publicada no jornal "Gaze-

ta Mercantil",. de 6 de abril de 1994 defende: "a tend~ncia e



77

a cooperativa ir crescendo sempre exageradamente, porque e

mais fácil obter dos cooperados a concordância para crescer, o

que representará sempre um serviço adicional que ela poderá

oferecer-lhe, do que o apoio para uma decisâo em sentido con~

trário. O processo de gestâo na maior parte das cooperativas

ainda ~ primário. Mais do que isso, a cooperativa, ao buscar

medidas para racionalizar suas despesas de forma a manter-se

competitiva com empresas que atuam em seu mesmo segmento de

mercado, acaba tendo de sacrificar benefícios para seus coope-

rados e compromete assim sua prõpria razâo de ser".

Nesse mesmo Jornal segundo um Economista da "Organ!.

zaçao das Cooperativas Brasileiras - OCB", gestâo 1994, os cul

pados sao os associados. Na õtica do referido especialista os

associados continuam esperando que as cooperativas cumpram o

papel que tradicionalmente lhes era reservado pelo governo, de

ser o instrumento da execução de políticas de preço mínimo, de

cr~dito, ou de repasse de tecnologia.

2.2.7. As pesquisas sobre o cooperativismo brasilei
ro

ARAOJO (1) em estudo de caso da "Cooperativa

Agrária dos cafeicultores de Nova Londrina Ltda. - COPAGRA",c~

ja investigação visou a adesâo e a participação de produtores

agrícolas na organização, fez a seguinte observação: "por ref~
rência a um ideal de cooperativismo que incorpora a prõpria

essência da doutrina, e por ser este um padrâo ideal e nao con

creto, ~ que se justifica a defasagem encontrada no discurso
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cooperativista, e aquela que se instala entre o aparato· admi-
nistrativo empresarial e o associado em sUa capa de pequenez.

Na medida em que a ênfase estabelece se na não-identidade dos

objetivos da empresa e do associado, na diferença entre diri-
gentes e dirigidos, os primeiros surgem como detentores de um

poder coercitivo, exatamente como eles: a cooperativa".

A autora concluiu o seu trabalho ao confirmar uma

"participaç~o desigual das diferentes categorias de associado~

nos processos de gestão, decisão e efetivo fruir dos bens e

serviços prestados pela instituição. Estas diferenciações par-

ticipativas entre os produtores emergem, apesar do discurso qe
igualdade, eqllidade e democracia. O controle da organização
permanece nas maos de uma fração de classe, especialmente os

grandes produtores e proprietários. As demais frações de clas-

se, por nao contribuirem com um fluxo mais denso de trocas,pa~

ticipam, por sua vez, com certo grau de auto-exclusão".

BENETTI (17) confirma essa desigualdade social,
ao constatar uma autonomização administrativa, na "Cooperativa

Tritíc6la de Juf - COTRIJUl, na "Cooperativa Tritícola de San

to Ângelo Ltda. - COTRISA", e na "Federação das Cooperativas

Tritícolas do Rio Grande do Sul - FECOTRIGO". De um lado, a a~

tonomização resulta do pr6prio crescimento das cooperativas
que dificultou o contato entre elas e os associados e que im-

pôs, através de sua organização internat a burocratização das
relações entre ambos. Também do objetivo da autonomizaçao que

prima pela dissociação de produtores associados na forma de em
presários coletivos, isso ê, identificados com o crescimento
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da cooperativa, e outros produtores privados individuais,preQ

cupados, principalmente, com o crescimento de suas unidades

individuais de ~rodução. "Ao se autonomizar do produtor a co-

operativa passa a ter o controle direto dos meios de produção

aI existentes. Passa a decidir sobre o destino do lucro gera-

do em suas atividades especIficas e passa a controlar o pro-

cesso de trabalho que aI se desenvolve.

Por outro lado o processo de crescimento das coope-

rativas de triticultores não é às custas da expropriação de

agricultores. 1\0 contrário, elas são centros de valorização do

capital, quer na esfera da circulação, como comercial,quer na

esfera da produção, como capital industrial. Primeiro porque
geram excedente no próprio setor. Ademais, a ut í.Lí.z aç âo de cré

dito oficial abundante e barai:o a partir de 1967 a 1968 nao

necessitava fazer uma expropriação.

MÜLLER (89),tambémnessa linha de pesquisa,constatou que

apenas 0,1% dos 1.300 sócios diretos na "Cooperativa Triticola de

CotrijuI - COTRIJUÍ", tinha um capital ini:egralizadosuperior a 150.

mil. Enquantoo capital dos outros 10% era em torno de 5 mil cruzeiros.

Tal discrepânciaé também reproduzidana organização, onde um pequ~

no grupo de produtores propriet~rios tem o poder de se capita

lizarvia domInio e uso da administração. Por outro lado, os

sócios cujos instrumentos de produção são coletivizadosia ge~
tão é realizada por meio de comitês e assembléias de produtores.

DUARTE (34), em estudo da hFederação das Co-

operativas de Trigo e Soja do Rio Grande do Sul - FECOTRIGO",
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igualmente observou: ~... o cooperativismo empresarial li-

gado especialmente ao binômio trigo-soja, se criou inicialmen-

te a partir da iniciativa de dois elementos principais: o Esta

do e os granjeiros. Estes dois elementos correspondem à via

mercantil de penetração do capitalismo na agricultura, na medi

da em que investiram e canalizaram para o setor rural capitais

financeiros, comerciais e industriais. Subsequentemente a esta

instauração do cooperativismo empresarial pela via mercantil,

um terceiro elemento iria fazer parte da genealogia deste novo

cooperativismo: os pequenos produtores, que constituiam a via
farmer abortiva de penetraçao do capitalismo e que se encontra-

vam à mercê do capital mais desenvolvido. A inserção da pe-

quena produção nas cooperativas tritIcolas selou o seu rumo

histórico corno classe dominada, a qual vem desempenhando um p~

pel no sistema produtivo, análogo ao do proletariado e antagô-

nico ao capital.

FLEURY (39) pesquisou cinco cooperativas de laticí~

nios no Estado de são Paulo e concluiu da seguinte forma: "é

significativa as diferenças entre a cooperativa e a empresa

privada em termos de objetivos e .modelo organizacional ...". Na
empresa, o objetivo lucro leva-a a se estruturar segundo o mo-

delo de racionalidade técnica, cuja voz de comando emana dos

técnicos e não dos acionistas. Um modelo que procura propiciar

as condições necessárias para a realização do objetivo propos-
to. ·Enquanto nas cooperativas, organizadas segundo o modelo d~

mocrático, se propicia condições para certos grupos se

priarem do poder e o utilizar em benefIcio próprio.

apro-
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Segundo a autora, esses grupos formados pelos gran-

des produtores, notadamente os produtores capitalistas, sao

aqueles que realmente participam da vida política da cooperat!

va, re~ertendo esta participaç~o em vantagens econômicas. S~o

grupos que apresentam o mais alto grau de mercantilização em

suas explorações, cuja reproduç~o é ,conseguida por

especiais com o mercado.
condições

"Nessas circunstâncias, a cooperativa surge corno um
espaÇo privilegiado para que esses grupos, assumindo o poder

~través da eleiç~o de urna diretoria, desenvolvam urna série de

mecanismos, que em Gltima instância se refletem sobre a renta-

bilidade de suas explorações". Com relação ao grupo de produto

res alijados do poder suas relações com a cooperativa se esgo-.

tam no processo de comercializaçao do leite, por outro eles

constituem peça fundamental no processo de reprodução da co-

operativa e dos grupos dominantes, nao podendo portanto

destruídos" .
serem

LOUREIRO (77) pesquisou o caso da "Cooperativa Agrí
cola de Cotia - CAC", no Estado de são Paulo, e constatou que
a hegemonia econômica dessa cooperativa, sustentada até pouco

tempo, se deveu às vendas de produtos na forma da consignação,

isso é, os riscos financeiros envolvidos nas transações de

compra e de venda de produtos são transferidos aos cooperados.

Além do mais, conforme o "Estatuto Social" dessa cooperativa,

cabe determinar .osprópriospontos de classificação,deoadronização,de
armazenarnento,debeneficiamentoe de industrializaçãodos produtos rece-

bidos. Portanto, enquanto o valor do ponto é determinado pelo
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mercado através de mecanismos de "poo1ing", o númerode pontos

obtidos por cada produto de cada produtor é variável segundo

a qualidade, como dito, definido pela administraçâo da coope-
rativa.

Dessa forma, se pOT um lado a cooperativa distancia

o cooperado da participaçâo nas decisões comerciais também os

subordina, a partir de taxá que lhes sâo descontadas nas di-

vers.as operações efetuadas com a mesma. Uma re1açâoentre a

cooperativa e o associado que se agrava ainda mais quando as

"sobras lIquidas" advindas das cobranças dessas taxas, ·teori-

camente, sâo devolvidas conforme critérios decididos em "As-

sembléia Geral", mas de fato, decididos pela diretoria e ape-

nas referendados por aquela Assembléia.

NOVAES (95), ao pesquisar as "Cooperativas de Bene-

ficiamento de Algodâo do Estado da paraIba", procurou mos-
trar como somente as classes dominantes estâo sendo beneficia

das pelo cooperativismo. Segundo ele, "... do ponto de vista

da classe dominante, o cooperativismo é inovador e ao mesmo

tempo estabi1izador~ Aparentemente as qualificações sâo con-

tradit6rias, mas formam um s6 corpo,que ganham consistência
quando se analisa o cooperativismo pela 6tica das classes so-

ciais e de seus interesses econômicos.O ccx>perativismo,como agen-

te inovador, está em consonânciacom as transformações econômico-

sociais que ocorrem na regiâo.Neste sentido, as cooperativas

sao instituições - -que favorecem as mudanças, mas nao sao as
causas dessas mudanças. Por outro lado, o ccx>perativismose torna

estab1izador,na medida em que preserva a acumu1açâo nos seto-
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res dominantes da sociedade".

Conclu~o seu trabalho ressaltando: o "...cooperat!

vismo .no sertão paraibano deve ser visto como um instrumento

político e econômico de determinada classe. Porém os proble-

mas aqui apontados, antes de serem inerentes ao cooperativis-

mo, sao inerentes à organização social e ao processo de mudan

ça nos quais estas associações se realizam".

CAVENDISH (22) ao tentar compreender a intervenção

~o Estado no "Complexo agroindustrial de Caxangã" e o

da "Cooperativa Integral de Reforma Agrãria - CIRA" na
papel

zorta

da Mata do Sul de Pernambuco, fez as seguintes inferªncias:" ...

num primeiro momento; o Estado assume o controle da produção

agroindustrial com base no assalariamento da população morado-

ra, enquanto adota, paralelamente, medidas visando a prepara-

ção para um programa de reforma agrãria, instituindo comissões

de seleção e treinamento de parceleiros para tal fim. Num se-

gundo momento, trata de neutralizar a ação das comissões por

ele instituídas que opunham resistªncia aos grupos hegemônicos
do "Instituto Brasileiro de Reforma Agrãria - IBRA", no senti-

do de viabilizar, sem maiores desgastes, uma reorganização da

produção agrícola que permitisse não sõmente a acumulação na
unidade fabril mas também a captação, através da cooperativa,

dos excedentes produzidos no campo. Num terceiro momento, se

assiste à formação da"CIRN~ com um Conselho Ad~inistrativo
eleito em assembléia geral e um delegado doilIBR~1junto àquela

entidade. A divisão da ãrea entre os moradores ocorre simulta-

neamente, se estimulando como condição de acesso à terra a vin
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culação do parcelelro a Cooperativa".

Concluiu a autora: por trás de "... um plano de ra-
cionalidade t~cnica, que seria o esforço ideo16gico para o en-

volvimento de amplos setores técnico-burocráticos na esfera ad

ministrativa ~ que viriam a se converter, em parte, em benefi-

ciários da Coopera tiva ...", por outro· "a função da Di reto

ria composta por parceleiros, seria, nesse caso, a de cumprir

os requisitos formais para a criação da entidade ...".

RIOS (111) ao pesquisar uma amostra de sessenta e

oito cooperativas do setor primário, envolvendo os nove Esta-

dos do Nordete brasileiro, chegou a constatar suas hipóteses

da seguinte forma: "a medida que aumenta a renda aumenta a fre

qu~ncia ãs eleições. Esta relação é explicada pelo fato dos

s6cios de renda mais alta operarem mais com as cooperativas e

consequentemente se interessarem mais pelo preenchimento dos

cargos eletivos".

Nesse caso,"os extratos de renda superiores tendem a

receber maiores serviços das cooperativas no que diz respeito

a assist~ncia técnica e empréstimos de equipamentos. Por outro

lado, os extratos de renda inferiores tendem a ser melhor aqui
nhoados no que diz aos serviços de educação e safide. Os servi-
ços de compnas em comum, revenda, atingem indisc~iminadamente

todos os extratos de renda da amostra".

"Com excess~o do fumo de corda, os produtos mais ~o

mercializados cooperativamente são aqueles ligados predominan-
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temente aos grandes proprietários - algodão e cacau. As coope-

rativas de cana-de-açúcar não foram incluídas na pesquisa. En-

tre os produtos agrícolas menos comercializados cooperativame~

te estão o arroz, o milho e o feijão".

Concluiu o pesquisador: "o cooperativismo serve de

hálibi para classes dominantes. Os desprovidos de instrução

formal, de condições mínimas de alimentação e saúde, de recur
sos financeiros e técnicos também podem competir, nãoindivi-

dualmente, é verdade, mas podem se unir para competir, se fra-

cassam tudo se resume a um problema de relacionamento entre i~

divíduos. Fracassam não por sua situação de classe desvantajo-
s~, pela fAlta de acesso aos centros de decj.sões política e de

controle dos instrumentos econômicos-financeiros reguladores

do mercado e preços de seus produtos, mas porque como indiví-

duos ignorantes e insuficientes são incapaz de cooperar.

Situações semelhantes também foram constatadas a

partir de uma pesquisa sobre a organização e a administração

de dez cooperativas do setor primário, no Estado da Bahia 36/.

Por exemplo, ao entrevistar o presidente da "Cooperativa Mista

Agropecuarista Conquistense Ltda. - COOPMAC" sobre a rotativi-

dade de s6cios, ã formação do "Conselho de Administração", o

36/ CROZIO (2] em "Problemasorganizacionaise administrativosdas cooPs:.
- rativas agroindustriaise agropecuáriosno Estado da Bahia".
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mesmo respondeu que permanecia na Direç~Q a quatorze anos, ora
como Presidente, ora como Diretor. Afirmou ainda que o motivo
da continuidade se devia a confiança que os sócios depositavam

na sua gest~o. Também porque a direç~o sempre atendia os pedi-

dos de todos associados. No entanto, em determinado momento da

entrevista se presenciou a prioridade para determinado sócio

no uso de um trator da cooperativa, atravessando a lista de es

pera. Posteriormente se constatou, em "Atas" de "Assembléia

Geral" de sócios, que ambos tinham composto o "Conselho de Ad-

mini'straçao" em qest áo passada. Ademais, fora da cooperativa,

se revezam nos cargos do poder político local.

Noutra pesquisa realizada sobre a estrutura e as de
cisoes de dez cooperativas do Estado de Rondônia 11/, também

do setor primário, ao participar de uma "Assembléia Geral" de
sócios, da "Cooperativa Agropecuária Mista Rolim de Moura Ltda",

se constatou que o tradicional sistema de tomada de decisões

na forma do senta-levanta n~o permitia a livre mani festação

dos associados. Ademais se verificou que os assuntos colocados

em pauta à votaç~o, cujo conteúdo poderia gerar discussões, a

presidência se servia de vários mecanismos para evitar qual-

quer confronto. Por exemplo: "... agora vamos colocar em vota-

çao a venda do moinho. Quem estiver de acordo permaneça senta-

do" .

37/ CROZIO (24)em "Prcblemasestruturaise decisóriosdas cooperativas
- agroindustriaise aqropecuàrLas no Estado de Rondônia".
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Por outro lado, no. "Estatuto Social" dessa cooper~

tive, se normatiza que todo assunto de interesse dos associa-

dos deve ser discutido e, só após.j'um consenso e autorização

da maioria, submetido à votação. Mas, no caso; a presidência e

as diretorias se antecipava~ à votação sem colocar o assunto

em pauta à discussão e, muito menos, à concordância ou não da
"Assembl~ia Geral" de"sócios. Por esses motivos se verificou

um estado de apatia dos associados nas discussões da "Assem-

bléia Geral Ordinária", bem como um baixo número de partici-

pantes em relação ao número do quadro social ~/.

Do total de vinte cooperativas pesquisadas, no Norte e

Nordeste brasileiro, apenas cinco "Conselhos Fiscais" se utilizavam de

serviços externos à consultoria contábil. E nenhum desses Conselhos

tinha', se quer, um plano, um método, etc. para avaliar as pr~

ticas administrativas do "Conselho de Administração"em confor

midade com os objetivos definidos em "Assembléia Geral" de associa-

dos. Isso reflete que tudo é confiado à Direção da Cooperativa.

SCHNEIDER (122) ao estudar "O Caso brasileiro do

Segundo dados da "ASSOCENE-OCB"(3), de 1982, nas cooperativas do Nor-
deste apenas 8% dos sócios participava das assembléias gerais ordiná-
rias e,nas extraordinárias 5,8%. Da mesma forma PROCHNOW(107) consta
tbu que nas cooperativas do Rio Grande do Sul 80;7% dos sócios afiE
mavam que as decisões dependiam pouco ou nada de sua atuação. E para
60,1% a cooperativa ~ dirigida e controlada por uma minoria de sócios,
o que manifesta,um acentuado nlvel de auto-estranhamento. Essa auto-
marginalização,segundo o autor,ainda podia ser evidenciada pelo des~
nhecimento sobre o capital investido: o valor era ignorado por 54,3%
dos sócios e 42% declarava que a cooperativa não lhes pertencia.
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cooperativismo agrícola"defende que a participação do associa-

do no destino de sua organização e dificultada porque a medi-

da que a cooperativa se expande e se burocratiza, representa

um obstáculo à participaçao consciente e ao controle democráti

co. Ao analisar dados. sobre a participaçao de associados em

"Assembléia Geral" constatou que"..• a partir de um nível ex-

tremamente baixo de participação nas assembléias esses revelam

uma tendência indiscutível no sentido dessa participação dimi-

nuir a medida que aumenta o tamanho do quadro social das coop~
rativas.

Verificou também que h ••• embora a participação em

Assembléias Gerais seja apenas um indicador do problema, nao

resta dúvida de que o desafio que se coloca ao cooperativismo

em geral, e ao cooperativismo brasileiro em particular, é o de

encontrar mecanismos que permitam conciliar ou reconciliar a

expansao (integração) da organizacãb cooperativa, enquanto em

presa de negócios, com a possibilidade de controle democrático

e da participação efetiva dos associados na gestão da sua org~

nizaçáo. A tendência é a do sistema de confundir cada vez mais
com a lógica e a racionalidade da empresa capitalista em ge-

ral; transformando o produtor associado num mero cliente dos

seus serviços".

As idéias centrais das pesquisas citadas revelam que

os desvios da autogestão e, consequentemente, da inversão dec!

sória não são específicosde cooperativasdésta ou .daqueLa Região Brasi-
leira.Nesse sentido,segundoFLEURY (39), "as cooperativas paraiba-

nas analisadas por Roberto Novaes, apesar de guardarem uma es-
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pecificidade própria, em decorrencia do ambiente em que estão

inseridas, das circunstãncias em que foram criadas, apresentam

alguns pontos de semelhança com as cooperativas de laticInios

paulistas estudadas. Essas semelhanças se traduzem, em termos

concretos, nas relações diferenciadas que a cooperativa mantém

com as diversas categorias de associados ..."."A diversidade

dos casos analisados, diversidade esta que encontra suas raí-

zes não só na própria complexidade do fenômeno cooperativista,

mas também no quadro regional em que se inserem as cooperati-

vas, nos permitiu visualizar como os interesses de grupos (em

certos casos interesses antagônicos) se articulam no interior

das cooperativas. Os exemplos analisados das cooperativas pa-

raibanas e das cooperativas gaúchas; situados em regiões do

PaIs com caracterIsticas sócio-polIticas e econômicas bastante

diversas foram nesse sentido muito elucidativàs".

2.3. Hipótese da pesquisa

A partir do exercIcio sobre a história cooperativi~

ta Precursora e Nacional, da reflexão sobre os motivos e os
projetos de seus atores, considerando-se os PrincIpios ideoló-

gicos e respectivas operacionali zações; e da situaçãoinstitucional
esocial do cooperativismobrasileiro,seformuloua hipÓtese da pesquisa:

A inversão decisória envolvendo os poderes institucional,

deliberativo e executor das cooperativas agropecui~ias/in-

dustriais brasileiras e, consequentemente, os desvios da au

togestao decorrem de contradições na formação do movimento,

nos princípios à condução ideológica e na operacionaiização

estatutária, com relação aos do modelo de Inspiração.
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2.3.1. As contradições com relação á formação do
movimento

Historicamente a "Aliança Internacional Cooperati-

va - ACI" decidiu em seu Congresso de 1921, mediante a partic!

pação de 400 delegados de 23 países, difundir os Princípios

cooperativistas dos "Pioneiros de Rochdale~ por todo o mundo.

Por isso nomeou a primeira "Comissão Especial", formada por

cooperativistas de sete países, para verificar como eram apli-

cados e, em seguida viabilizar um modelo geral de cooperativa,

com base nas opiniões dos próprios cooperados.

Após controvérsias, discussões, etc. sobre a impo~

tância e/ou a prioridade de quais Princípios para constituírem

o modelo geral, se concluiu manter todos aqueles Originais,co~

forme descritos no tópico 2.1.2. No entanto se acrescentou o

PrincIpio da neutralidade política, religiosa e partid~ria, c~

ja decisão final· de aderir a esta ou aquela facção ficaria por

conta dos interesses e/ou dos problemas dos próprios comunit~-
rios.

Mas a partir do modelo geral de cooperativas uma se

rie de tendênciaspolIticase/ou econômicase/ou ~ociais ocorreramem rel~
çao a Originalidade do movimento. Na Inglaterra, por exemplo,por

volta de 1930, os cooperati vis tas estavam estrei tamen te vincu-

lados aos partidos socialistas por comungarem dos mesmos obje-
tivos. Diferentemente, na It~lia facista, em 1922, e na Alema-

nha nazista, em 1933, o cooperativismo sofreu a interferência
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do Estado e do'Partido, perdendo sua liberdade e sua autono-

mia. Da mesma forma na Rússia de 1935, onde Stalin adotara uma

série de restrições e, também, na Espanha com as dissoluções

de cooperativas, a partir da guerra civil de 1936, conforme a

evolução geral do cooperativismo levantada por SCHNEIDER (103).

No Brasil o movimento cooperativo teve isenção po-

lItica até 1930, isso é, liberdadepara se firmar com base nos P'rí nc Ir-

pios ROCHDALEanos e, ao mesmo tempo, em função dos problemas

enfrentados pelos agricul tores na época, conformeo levantamen-

to históricoabordadono tópico 2.2.1.No periodo de 1891 a 1930 os co-

operativistas podiam aplicar o mode!o ROCHDALEano amoldando-o
aos seus interesses e/ou às suas necessidades. As regras e/ou
as normas da organizaçãoe da f.í.scal.f.zaçâo Cooperativapodiam seradap ta

das do rrrxlc Lo Original,nos em funçãodos própriosobjetivosda açao co-

muni tária. Uma liberdadeà instituiçãoda cooperativa,onde o trabalho

poderia ser organizadoconformeas possibilidades de conhecimento
do grupo. Também em função de suas expectativas no negócio co

operativo, de seus valores culturais, ,de seus costumes, de
seus preceitos religiosos, etc.

Mas com a intervenção do Estado, o Movimento Coope-

rativo brasileiro foi afastado da principal caracteristica do

modelo Precursor, isso é, do Principio democrático na forma da
autonomia e da autogestão institucional. Fato é que todas as

cooperativas são submissas a "Legislação Cooperativista", in~
ti t.u lda por Decreto. Igualmente o órgão de representação do GQ

verno junto ao cooperativismo. Trata-se do "Conselho Nacional

de Cooperativas - CNC",cuja função é interpretar e regular a
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lei cooperativista e orientar a política cooperativistanacional.

Segundo SCHNEIDER (122), esse 6rgão era formado por

oito membros, dos quais cinco representavam o Governo e três

as cooperativas. Só em 1984, por força de pressões cOIDperati-

vistas, e que se instalou a paridade; isso é, aumentou 6 ~nu-

mero de participantes do "CNC", agora com sete representantes

do Governo e sete das cooperativas. ÓS cooperativistas são tQ

dos indicados pela "Organização das Cooperativas Brasileiras-

OCB" ,cujo órgão é mantido por todas as cooperativas brasilei-

raso É em função disso que alguns insistem em defendê-lo co

mo representativo da classe cooperativista. Por outro lado,no

tópico seguinte, observe a história,os personagens, as ori-

gens, os mitos, os rituais e os deslocamentos dos OCBnianos

em relação ao movimento Original.

2.3.2. As contradições com relação a condução ideo

lógica do movimento

A representação do Estado junto ao cooperativismo

ocorreu a partir do "Governo Revolucionário" de 1930e que des

de 1937 interviu e instrumentalizou as cooperativas. Naquela
época a ideologia do Estado se fundamentou no sistema econômi
co do planejamento, da produção e do consumo em massa e da efi

ciência administrativa centralizada.

Para BRESSER (105) se trata de um sistema econômico

do Estado burocrático, quer dizer, a "ideologia da tecnoburo-

cracia" que mais de um sistema econômico e po Lf tico é um siste
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ma cultural. Um sistema onde as decisões e as açoes, com base

na racionalização centralizada, coopta os valores, as crenças,

as artes e as próprias decisões de toda a sociedade.

Para MOTTA (691) o processo da "tecnoburocracia",

seja como grupo social ou como organização social, ~ sempre um

sistema de dominação ou de poder autoritário, hierárquico, que

reivindica para si o monopólio da racionalidade e do conheci-

mento administrativo. Segundo GALBRAITH (43), a "tecnoburocra-

cia"tende a gerar um "tecnoestrutura" nas organizações em ge-

ral, constituida por especialistas de alto nive1 e que tomam

decisões colegiadamente, onde os dirigentes e/ou os executivos

são levados a manipular as assembl~ias gerais, os congressos,

as reuniões, etc., no intuito de obterem decisões que
favoráveis aos seus projetos e/ou pontos de vista i2../

sejam

A "ideologia da tecnoburocracia" foi reproduzida e implantaaa nas ins-
tituições públicas e privadas brasileiras através da "tecnoestrutura"
DASPana, isso ~, do "Departamento Administrati \10 do Serviço Público".
6rgão de assessoria da Presidência da República instalado concomitan-
te ao "Coverno Revolucionário". O objeti \10 desse Órgão era raciona
lizar a administração no País. Oonforme relato de seu Presidente(79)~
na ~poca, foi necessário mandar muitos funcionários para fazer cursos
no exterior, notadarrentenos Estados Unidos. Dentre as instituições
de ensino frequentadas pelos t~cnicos DASPanos cita-se a "Arrerican
Society of ~chanical Engineering" e a "American Managerrent Associa-
tion", anbas em New York.
A propósito dessa investida educacional se destaca as considerações
de RAMOS (109) em "mitos e verdades da revolução brasileira". Em pri-
rreirolugar a cientifização dos técnicos brasileiros fez reproduzir
nas Organizações Públicas Nacionais traços da aristocracia americana.
"O burocrata se identifica corrpletarrentecom a organização confundí.n
do seus prôpr íos interesses com os dela". Reflete a "Lei de Bronze da
organização", ou seja, "é a organização que produz o dominio das eli-
tes sobre os eleitores, dos mandatários sobre os mandantes, dos dele-
gados sobre os delegantes. Quem diz organização, diz oligarquia". Em
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No cooperativisrro agropecuário/industrial bras ileiro se

instalou a "ideologia da tecnoburocracia", juntamente comos seus repro

dutores, a partir do "Plano Mestre" do Governo Central de 1955.

Concomitante surgiram a "tecnoestrutura" pÚhlica e os respectivos car-

gos para os "Eecnoburocrâ+Lcos", cuja autojustlficativa foi apoiar umde

senvolvimentocooperati vista, mo.:lerno,eficiente, competiti vo, .etc.

Com relação a "tecnoest.rutura" se criou o "Conselho Nacio-

nal de CooperativisIID - COC"que interpreta e regula a lei cooperati-

vista, bemCOIrOorienta a polÍtica cooperativista Nacional. O "BancoNa-

cional de Crédi to Cooperativo - BNCC"que, antes de ser extinto, su-

bordinava as cooperativas às suas polÍticas, através da concessão

de financiamentos. O "Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrá..:..

ria - INCRA"que, até 1988, autorizava e fiscalizava todas as cooperati

vas. A"Secretaria Nacional de Cooperativisrro - SENACXX)P",transforma-

segundo lugar, as atitudes do "homem-organização"americano foram re
produzidas nos técnicos das Organizações PÚblicas Nacionais. O exercI
cio da tirania sobre o indivIduo, a coletivização desumanizada, a or-
ganização, no lugar não só da própria rroral COIrOdas faculdades huma-
nas. Ocorrências a partir do uso de técnicas ora reativas (a orga-
nização IIDldaà sua imagema psicologia dos que a servem), ora opera-
cional (o indivíduo é considerado umrecurso organizacional a ser ma-
ximizado emterrros de produto físico mensurável), RAMJS(110).
Para BERMAN(12), quando a preocupação de determinada sociedade consi~
te apenas emcopiar a m:x:1ernidadede outra, não só as máquinas, o pro
cesso produtivo, etc, serão idênticos mas, também,ocomportamentodos
indivíduos não passamde umareprodução mecânica. Ademais.erquanto se
oferece novas tecnologias, ciência, etc., comumamão; se retira a li
berdade e o rrodode pensar próprio dos indivíduos coma outra. Nesse
sentido, BUARQUE(16) defende que enquanto paIses do Ocidente,colIDos
Estados Unidos, a França, etc., no decorrer da propagação da raciona-
lidade burocrática,se esforçaram emadaptar os princIpios mecanicis-
tas à construção de suas respectivas rocx:1ernidades,IrOtivadosporcrises
e,consequentemente a necessidade de mudançaipaIses COIrOBrasil a his-
tória tem derronstrado umaexperiência mais de erros do que deacertos.
Segundoele,a rocx:1ernizaçãointelectual Nacional,nas últimas três déc~
das, significou umaopção pelo academiciSIIDimportado, cujo rocx:1eloim
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da para "Departamento Nacional de Cooperativismo - DENACOOP",

cuja função .é coordenar a política para o desenvolvimento do

cooperativismo Nacional, em estreita colaboração com a "Orga-

nização das Cooperativas Brasileiras - OCB~.

Com relação aos cargos para os "tecnoburocr&ticos",

segundo BRESSER (105) ,corrotodas as classes dominantes na História,

essa classe ao assumir o poder, seja através de partidos poli

ticos burocratizados ou através da própria forma de infiltra-

çao nas empresas p~blicas passa a se utilizar do sistema so-

cial em seu benefIcio. Procura gozar de todas as vantagens que

o sistema oferece e trata de se perpetuar através de seus fi-

lhos. Por exemplo, transfere os privilégios dos pais para os
filhos através das possibilidades ~ educação nas universida-

der públicas e, em seguida, o aproveitamento nos cargos 'des-

sas "tecnoestruturas", sem se submeter a concurso pÚblico. Tra

tam-se das vagas altonomenclaturadas de "cargos de confiança".

A propósito dessa "Pista paterna" 22./ se destaca o

pede que se pense livre, ou melhor, paradigmas universais são empreg~
dos como verdade imutável. Um acervo de Princlnios me-
canicistas que anulam toda a capacidade cerebral do pesquisador fren-
te à realidade local. Prova é que BARROS (11), em "A arte brasileira
de administrar", derronstracaro a burocracia, na grande maioria das
empresas, funciona corroum sistema inibidor da criatividade, cujo pro
cesso operacional se sobrepÕe os fins e aos resultados pretendidos e~
até mesmo, utilizados a manter situações conservadoras, de interesse
particular de determinados grupos.

'39/ Segundo PETER & HULL(l06) quando o chefe da organização admite o fi-
lho j& num posto elevado, sem passar pelos escalões inferiores; ou,
quando não há um cargo para uma pessoa, se cria um novo. Trata-se do
Princípio "puxada" e "empurrão" â ocupar os cargos nas organizações.
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depoimento do fundador EBAPianono jornal a Folha de são Paulo

(79): "no tempodo DASPo presidente Linhares nomeoutoda afamilia pa-

ra o serviço pÚblico... Umgrande problemabrasileiro é o empreguismo

no serviço público. Na realidade, o funcionário pÚblico não deveria

ter favores nem benesses de nenhuma espécie ... Deveria ter con--

curso para todo e qualquer cargo pÚblico, desde diplomas a todos os ou-

tros cargos". Portanto, "... a máquinaestá viciada e não renova".

Dessa forma, ao se relacionar a observação do referido

EBAPianoao cooperativisrro brasileiro, significa dizer: se a máquina a,9;

ministrativa se encontra viciada então a "Legislação Cooperativista "

Nacional tambémestá acometida desses erros, desde que foi elaborada

naquele tempo e espaço dos "tecnoburocráticos" ~O/

De acordo é1 "Constituição Federal" (32) de 1988 a

instituição de cooperativas independe da autorização do Gover

no Federal. No entanto, a "Legislação Cooperativista" desenh~

da pelos "tecnoburocráticos" permaneceu inalterada. E continua

sendo reproduzida pela "Organização das Cooperativas Brasilei

ras - OCB". Órgão mantido financeiramente pelas cooperativas cuja re-

lação, corno di to, lhe confere o direito representativo de classe.

Por exemplo: o "Ministro da Agricultura" do GovernopÓs "irrpeachrnent",
quandoPresidente do "Bancode Crédito ao Cooperatlvisrro- J3N:C",faci
litou empréstirros à Cooperativa Agroindustrial Vale do Guaporéno Es=
tado de Rondônia.Conformeo "Diretor de Planejamento do "BM:C"essa
Cooperativa não tinha as garantias necessárias para o·empréstüro.Além
disso acumulavadébitos como referido Banco,cuja inadirrplência não
foi executada cornode praxe. Trata-se de tnna relação corporativista
desenvolvida a partir de laços familiares dentro e fora das coopera+j.
vaso Conformedenúncia do jornal a Folha de são Paulo (57), em15 de
outubro de 1992, quandoo referido Presidente do "BN:C",pai do vice-
Presidente da Cooperativa beneficiada,assurnia o cargo de Ministro.
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Vale mencionar que a "OCB" foi criada por Decreto,

na ~poca do Estado interventor, onde a id~ia de "Poder Cen-

traI" ~ reproduzida dentro das cooperativas a partir de sua

proposta à autogestão. Por exemplo, se por um lado sua dire-

triz geral à autogestãocooperativista~ "garantira livre consti tui-

ção de cooperativas,com seus respectivosinstrumentosde organização;

estruturação e funcionamento,sempre a partir do saber e da decisão

do próprio grupo"; por outro cercea qualquer ação emancipad07

ra, ao estabelecer na sua função que "o sistema, atrav~s da

coordenação nacional (OCB) , definirá as diretrizes que embasa

rao a execução da autogestão", OCO (97). hl~m disso ao preva-

lecer6 registro e a taxa obrigatória de qualquer c06perativa

nesse Órgão, então significa dizer que as cooperativas não go
- -

zam de nenhuma autonomia.

É uma contradição ideológica porque a autogestão p~

ra os Precursores cooperativista significa: "a sociedade só ~

autogestionária quando a mesma ~ totalmente aut5noma, consti-

tuIda de grupos se auto-administrando, cuja vida exige a au-

to-coordenação". Por outro lado a "ideologia da tecnoburocra-
cia" prever um poder institucional às cooperativas agropecua-

rias/industriais brasileiras centralizado.

Uma contradição entre a ideologiae o modelo empregado,que

reflete as observaçõesde HANDY (45), às organizaçõesem geral: coloque

um deus e suas respectivascrenças no templo inadequadopara ver a conf~

são gerada! são desordensorganizacionaissemelhantesaos "aspectos da
cidadania em contrastecom "a casa e a rua" de MATI'A (93):os associa-

dos que possuem uma rede de relaçõesinfluentescom os "tecnoburocratas"
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e o livre trânsito nas "tecnoestruturas", sempre usufruem des-

sa rede e, consequentemente, das prioridades nos serviços pu-

blicos via intermediaç~o da cooperativa. são os "supetcida-

d~os" que, habilmente, se revezam e se perpetuam nos cargos do

"Conselho de Administraç~o" e do "Conselho Fiscal" das cooper~

tivas. O outro espaço da cooperativa ~ dividido entre os "sub
cidad~os", isso ~, aqueles sócios, cujas relaçoes associativi~

tas se d~o sob o rigor da "Legislação Cooperativista". Por

exemplo, s~o obrigados a ressarcirem um prejuizo da cooperati-

va, cujas decisões fins não tomaram parte e nem, muito menos,

o conhecimento do processo de elaboraç~o.

Conforme SCHNEIDER (122)~'a identidàde dos sócios,

tipo "subcí.d adáos ", nas cooperativas se resume num mero numero

ou numa ficha, longe do processo decisório. Normalmente sao

denominados usuários da cooperativa, enquanto no modelo de Ins

piraçao são os donos. Trata-se de uma subdivis~o de classe

dentro da própria cooperativa muito semelhante aos "pedaços da

cidade" de MAGNANI (94). A primeira impressão que se tem e

que todos participam de tudo, como: dos beneficios reciprocos

dentro ,da cooperativa - "entretenimento desfrutado em casa"

em relaçao as concessões creditfcias na rede financeira - "con

diçoes para frequentar o baile fora de casa" - Mas aos pou-

cos e possível perceber algumas regularidades que delimitam es

paços e definem relações.

Tamb~m se assemelha as observações de BOURDIEU (15)

sobre o perceber do jogo entre a "revoluç~o simbólica" e a "do

minação simbólica". A critica lógica do senso comum, normal-
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mente, é confundida com a produção de eféitos sociais. Os obj~

tos de representações mentais, como: a linguagem, o sotaque,

os gestos, etc., de identidade regional são transformados em

atos de percepção e de apreciação, de conhecimento e de reco-

nhecimento, onde os agentes investem os seus interesses e os

seus pressupostos na forma de logotipo, bandeiras, etc. Por

exemplo, nas cooperativas o comportamento natural do campesin~

to é desviar sua produção, quando o preço da comercialização

com a cooperativa não lhes convem. Por outro lado, a classe
de dirigentes nos moldes "tecnoburocráticos" para neutralizar
esse desvio se ut.íLí.za da sí.mbo loq í.« preoursora. Por exemol.oe a rront.aqom da

dois Pinheiros dentro de um círculo, representa a união de es-

forços dos associados para fortalecer a cooperativa. Algo simi

lar também ocorre com o emprego das cores do arco-íris. Além

disso se utilizam de frases de efeitos para éstimular-o Senti-

mento de posse. Por exemplo:"cooperadoparticipe,a cooperativae sua".

Trata-se de artifícios para disfarçar os direitos

iguais na cooperativa, refletindo a "Política Cognitiva" de

Ramos (91): o uso consciente ou inconsciente de uma linguagem

distorcida, cuja finalidade é levar as pessoas para interpret~

rem a realidade em termos adequados aos interesses dos agentes

diretos e/ou indiretos de tal distorç~o.

2.3.3. As contradições com relação a operacional!
zaçao estatutária

As contradiçõesestatutáriassao evidenciadas quando se
submete o conjunto de normas e/ou de regulamentos, que regem
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a organização e a fiscalizaçao do modelo "tecnobUrocr~tico~ de

cooperativa, às prov~veis pr~ticas de estrutura e de adminis-

t - U ~ . t; ., d . t; - 41/ ' t í traçao. m exe rci.cí o a par .rr e si. uaçoes - coopera lV1S as,

cujo desenvolvimento possibilitou caracterizar onde,quando, c~

mo e porque ocorrem os desvios da autogestão e, consequenteme!!

te, a inversão dd processo decis6rio, envolvendo os poderes
institucional, deliberativo e executor.

Por exemplo, suponha uma cooperativa do setor prim~

rio, cujo motivo de formação tenha ocorrido a partir da comer-

cialização de feijão. No caso, se tràta de um grupo de pequ~

nos produtores, onde o exerclcio da atividade comum gera a ne-

cessidade e/ou os interesses comuns. Por exemplo,necessidades

de insumos e de bens de produção similares; interesses nos seE

viços técnicos e especIficos para o manejo da producâo de feijão;a .p recí
....,..

são nos transportes e na armazenagem coletiva ã safra. Enfim

a obtenção da economia de escala ~/ via operações produtivas

e comerciais em comum, tanto em vista a prosperidade do pro-

prio .neqôcio quanto para proteger os resultados frente as possíveis es

peculaçõesde atravessadores.

Conforme exigªncias da "Legislação Cooperativista",

41/ Tratarnrsede situações semelhantes às vivenciadas nas pesquisas sobre
os problemas organizacionais e administrativos de dez cooperativas do
setor primário, no estado da Bahia (23'). Tarrbémsobre os: problemas
estruturais e decisórios de dez oooperativas, do mesmo setor, no est~
do de Rondônia (24). Serrpreque posslvel referenciadas por resulta-
dos e/ou observações de outras pesquisas sobre o assunto'abordado.

42/ Segundo os economistas FERGUSON (37) e SALVA'lDRE (120), a economia de
escala reflete a redução dos custos, mediante a escala de produção.

BIBLIOTECA KARl A. BOEDECKER
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no iniciar da cooperativa, deve constar no seu "Estatuto So-

cial", dentre outros itens, a ãrea de aç~o da cooperativa. Tra

ta-se de urna c1ãusula para efeito de admiss~o de associados,

isso é, o i~gresso de produtores na sociedade desde que atuem

naqueles municipios previamente estabelecidos em "Assembléia

Geral" de associados.

Também, 'no "Estatuto Social", é obrigado constar os

objetivos sociais da cooperativa. E, normalmente; s~o assim

descritos: "a sociedade objetiva, com base na colaboraç~o re-

cíproca a que se obrigou seus associados, promover o estímulo,

o desenvolvimento progressivo e a defesa de suas atividades----------------------------------
econ6micas em carãter comum; ..."

Por outro lado, no capítulo referente aos direitos

dos associados se enfatiza: "...poderã ingressar na cooperati-

va, salvo se houver impossibilidade técnica de prestaç~o de

serviços, qualquer pessoa que se dedique a atividade agrícola,

pecuãria ou extrativa, ... , que concorde com as disposições

deste estatuto e que n~o pratique outra atividade que possa

prejudicar os ~nteresses e objetivos da entidáde ou com estes

colidir ...".

Refletindo-se sobre as frases em grifos, verifica-

se a primeira incoerência estatutãria que, provavelmente, faci
lita os desvios da autogest~o e, consequentemente, onde se ini

\'
decisóriascia o processo de invers~o entre as competências

institucional e deliberativa. No caso, ao mesmo tempo que se

legaliza o livre ingresso de produtores, desde que atuem na
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atividade agrícola, pecuária OU extrativa e que nao pratiquem

outra atividade que possa prejudicar ós interesses e objetivos

da entidade ou com estes colidir, também se regula o .,.exerCl-

cio da atividade econômica em caráter comum.

Trata-se de uma situação paradoxal à coope re't Iva

porque quem garante que determinado sócio além de exercer a
,

atividade agrlcola, pecuária ou extrativa, como fachad~;tam-

bém exerça outra atividade qualquer no campo? Por exemplo: o

arrendatário SÓéio que especula suas terras junto aos pequenos

produtores também associados? Nesse caso, se supõe que os in-

teresses ,econômicos na cooperativa também serão divergentes em

relação aos do grupo inicial, cujo empenho à associação se di-

rigiu em torno das necessidades comuns à prodUção e à comer-

cialização de feijão.

Segundo análise da "Secretaria Executiva" da "Alian

ça das Cooperativas Internacionais - ACI" (6), em cooperativas

agrícolas, a princípio só pode, participar da sociedade agri-

cultores e não intermediários de produtos agrícOlas ou pesta-

mistas que, caso admitidos, concorrem frontalmente com os obj~

tivos da organização. Para essa Secretaria é importante ter
noções claras sobre o Princípio da "adesão livre e aberta" e

de suas consequências práticas para o adequado exercício da de

mocracia cooperativa. Deve prevalecer as condições prévias de

certà homogeneidade econômico, social e profissional no'quadro

de sócios da cooperativa.

Segundo PAAS (102) sao muitos OS fatores que in-
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fluem na estrutura real de poder e de tomada de decisões de

uma cooperativa. Entre os que mais contribuem para impedir o

avanço da participação democrática nas cooperativas menciona:

há uma relação estreita entre o tipo e o grau dos vínculos ec~

nômicos dos sócios com a cooperativa e â participação democrá-

tica. Muitas vezes, os que mais capital investiram, mais ten-

dem a participar nas decisões. Também as estruturas sociais e

relações de poder fora da cooperativa exercem muita influência'

sobre a cooperativa. Uma sociedade com forte concentração de

renda~ de propriedades, com estratificação social rígida e com

pouca mobilidade, tende a se refleLirno interior da cooperat!

va. Estruturas e estratificação diferentes apresentarão efei-

tos distintos na participação e na distribuição interna das

cooperativas. Tendem a reproduzir em seu interior, as estrutu-

ras sociais e as 'hierarquias encontradas em seu meio-ambiente,

dando-se com frequência casos como o dos líderes locais que

são os patrões da cooperativa e que criam em torno de si um

círculo de dependentes-clientes que são forçados a votar nos

seus patrões em troca de favores recebidos.

Segundo SCHNEIDER (122) a prática cooperativa fre-

quentemente se distancia das propostas de democracia econômica
e apresenta muitas contradições no seu percurso. Por exemplo,
no próprio relacionamento com o capital, embora o coopérati-

vismo lhe conceda uma taxa raz05ve1 de remuneração, toma, po-
rém, as precauções legais e estatutárias devidas para que nao

haja a concentração e o consequente predomínio de uns poucos

sobre a maioria, ao estabelecer os limites na participação do

capital social. Mas, na maioria das vezes, a participação nos
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bens e nos serviços da cooperativa é proporcionalmente maior

para aquelas pessoas que previamente ao ingresso na cooperati-

va já usufruiam de certas condições econômicas e sociais favo-

ráveis. Isto se verifica especialmente na participação nos ex-

cedentes; onde pessoas de renda média e superior tendem a usu-

fruir de uma párticipação maior do que as pessoas de renda in-

ferior ou do que os pequenos e miniprodutores ruráis. Para

ele, são consequ~ncias de uma situação estrutural prévia, de

natureza sócio-econômica, que os sócios já trazem consigo ao

ingressarem numa cooperativa. As .cooperativas não escapam de

reproduzir internamente as diferenças econômicas e sociais pre

viamente existentes na sociedade, características da qual mui-

taz vezes são acusadas. *A heterogeneidade econômica e social

que o universo do quadro social já traz consigo ao ingressar,

pode tornar a administração da cooperativa mais difícil sob

~onto de vista econômico e da formação do capital.

TAGLIÂPIETRA (124), em "o princípio de identidade e

participação cooperativista ...", estudo realizado em cooperat,!

vas do setor primário no Rio Grande do Sul, constatou que a

grande *maioria de novos sócios ingressam na cooperativa nao

por v~-la como uma forma organizada de cooperação, mas para

utilizar algum tipo de serviço ou vantagem em função de seu

imediatismo econômico.

.,;.'

* Grifo do autor que reli'icionaao paradoxo instatut5riodiscutido.
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RIOS (111), ao estudar o cooperativismo rrira1 no

nordeste brasileiro, relacionou a estrutura social na qual ela

se insere os tipos predominantes de serviços econômicos presta
dos e com os principais benefIcios desses serviços em termos

de estratos sociais. Por isso; apontou a relação de domínio-

subordinação que se verifica entre grandes e pequenos produto-

res e a desvantagens destes na participação cooperativista.

Por outro lado; segundo LAMBERT (78); os ROCHDALEa-

nos, cujo modelo é pressupostamente seguido no Brasil, propus~

ram no seu estatuto primitivo algumas limitações com relação

a adesão livre. Por exemplo, restringia o numero de associa-

dos em 250, provisoriamente, por razoes técnicas, geográficas
ou profissionais.

Pesquisas realizadas na área do "Marketing", nas or-

ganizações em geral, tem demonstrado que o f:tacasso de determi

nado empreendimento cómeça pela inadequada definição do obje-
tivo organizacional. Tal problema foi denominado por LE-

VITT (75) de "miopia de marketing". Por exemplo, no caso das

empresas petrolíferas o neg6cio é petr61eo ou energia? No ca-

so da cooperativa de produção de feijão· o neg6cio é a comerci~
1ização de feijão ou o exercício de Uma atividade qualquer no
campo? Por exemplo: o arrendamento de terras como atividade
principal e, como fachada, uma peqUena produção de feijão.

Em matéria ?ub1icada no jornal a Folha de são PaU-
lo (60), em.29 de junho de 1993, o p~esidente da hCooberativa

Agropecuária Canarana Ltda - COOPERCANA" no estado do Mato
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Grosso, admitia: " a Coopercana endividou-se para montar

uma rede de sei~ lojas de material de construç~o e ~ma rede

de nove supermercados, al~m de uma revenda de peças de trata-

res e de máquinas agrícolas. Com isto, desviou-se de sua ativi

dade principal. liA referida cooperativa, nessa data; se encontra

va em instante de insolv~ncia.

Pelo exposto se verificou a facilidade estatutária

ao desvio do objetivo primeiro da cooperativa; isso ~, da pro-

duç~o e da comercializaç~o de feijão. Com isso, interesses el

ou necessidades divergentes dentro da cooperativa, facilita a

formação de grupos também antagônicos, cujo poder econômico PQ

de ser fator determinante nas decisões fins da sociedade. Tra

ta-se de uma lacuna estatutária, onde se inicia os desvios da
autogestão. Mas como e quando ocorrem o processo de inversão

decis6ria, envolvendo os poderes institucional~ deliberativo e
executor?

No exem~lo de c06perativa que produz e comercializà

feijão, supunha o ingresso de novos s6cios, cujas atividades

no campo fossem as mais diversas. por exemplo, no ramo da pe-
~'.

cuária: criação de animais para o abate, reprodução de matriz

animal à revenda, etc. Nesse caso.os serviços da cooperativa t.am

b~m seriam diversificados. Isso ~, novos insumos e bens de pr~
duç~o animal, assist~ncia técnica especifica ~ produç~o ani-
mal, etc. Da mesma forma, novos mercados às vendas de produtos
animais, etc. Segundo NEWMAN (96), trata-se de uma diversifica

ç~o horizontal, isso ~, as atividades são independentes e nao
apresentam nenhuma relação entre si.
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Em decorr~ncia dessa diversificaçiof imagine uma aI

teraçio nos objetivos de investtmentos da cooperativa, em vis-

ta a prioridade' de produtos mais rentosos. No caso, tanto o nu

mero quanto a qualidade da operações administrativas seriam aI

teradas. Uma situaçio que poderia levar o "Conselho de Admi-

nistraçio" a contratar um especialista ~ ãréa de novos investi

mentos e novos mercados. por exemplo; a nível gerencial à Ge-

rência de Finanças e Controle - GrFC.

No exemplo da diversificação, o referido especialis

ta, poderia iniciar os planos para os novos investimentos, a

partir da relação custo/preço de novos produtos. Portanto, p~

ra obter uma proporção de custo total em relaçio ao preço de

um produto qualquer para comercializar, deveria identificar

primeiro aquele que menos represente custos e mais taxas de lu

cros, SANVICENTE (118). No caso, suponha a comercialização de

gado para o abate. Com isso, para incrementar a produçio deve-

ria relacionar os custos embutidos nas contas de despesas ind!
retas, nos custos de investimentos da produç50, etc. Significa

dizer que as cotas de animais para o abate para comercializar

deveriam atingir um grande volume para cobrir os custos de in-

vestimentos.

Nessa condição, ao invés de contratar mais mio-de-

obra para dar conta do aumento das operações de recepçio; de

classificaçio, de abate e de estocagem da produçio animal; su-

ponha a estratégia para mecanizar o referido processo. Com is-

so, se por um lado se pretende cobrir todos os custos fixos e,
consequentemente um retorno sobre o investimento a longo pra-
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zo; por outro, se exige uma imediata aplicação de recursos fi-

nanceiros. Tal situação, poderia levar O "Conselho de Adminis .....

tração"a utilizar o "Capital de Giro" da cooperativa ou, senao,

os recursos do "Fundo de Reservas" dos associados.

Trata-se de um exemplo possível ao desvio da auto-

gestão porque os associados não participam desse processo de

elaboração de decisões, isso é, dos critérios que determinam

os investimentos: da cooperativa. No caso, as decisões fluem

apenas entre as instâncias deliberativa e executora; conforme

o fluxo das informações no organograma da Figura 1. Uma situa-

ç~o que se contradizliteralmentecom o"Estatuto Social", isso e,

os cargos do "Conselho de Administração" não devem tomar deci

sões fins, mas implementar as decisões máximas discutidas e

aprovadas em "Assembléia Geral de Sócios". Ademais, no exem-

plo, quem decide mesmo é o especialista contratado, na medida

em que exercita e efetiva sUa ?rática de racionalização.

Mas a implementação de novos investimentos, à prod~
çao de gado de corte, requer um conhecimento dos pontos for-

tes e pontos fracos das regiões produtoras, conforme a estrat~

gia empresarial de BETHLEM (13). Trata-se de identificar as r~
giões abrangidas a comercialização da cooperativa, cujo in-
vestimento produzirá o melhor retorno econômico. Isso poderia

levar o "Conselho de Administração" a contratar Um especialis-

ta à área comercial da cooperativa. por exemplo, a nível gere~

cial, a Gerência de Comercialização e Controle - GrCC.

Nesse casoo especialista da GrCC poderia identificar
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Figura 1. A invers~o na elaboraç~o de decis6es, sobre os crit~
rios de como investir na cooperativa, envolvendo ap~
nas os níveis decisórios deliberàtivo e executor, ar
ranjado pelo autor.

as regi6es para investir a partir de um plano sob a t~cnica da

'Matriz de Portfolio - BCG" (50). O referido esquema segue cog

forme a Figura 2, onde se determina cada &rea de comercializa-

ç~o. Por exemplo, a area de comercializaç~o A identifica-se a
região que exige grandes investimentos e tem pequena participa

çao no mercado, exigindo grande volume de caixa. Nesse caso,
consome muito Rt e qera poucos R$. Na &reà de comercialização

B exige investimento, tem uma pequena participaç~o no mercado
e exige caixa. Também consome muitos R$ e gera muitos R$. Na

&rea de comercialização C gera caixa e tem significativa parti

cipação no mercado externo. No caso, consome poucos R$ e gera

muitos R$. Na &rea de comercialização D gera muitos R$ e tem
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significativa participação no mercado. Portanto, consome pou~

cos R$ e gera muitos R$. E ná área de comercialização E tem

baixo crescimento e pequena participação no mercado. Nesse ca-

so, consome poucos R$ e gera poucos R$. De todas as areas a

comercialização a C e a D são as que tem maior participação

de mercado, e as que geram maior recursos financeiros.
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Figura 2. "Matriz de Portfolio - BCG (50), como exemplo de t~~
nica para decidir sobre onde investir na cooperati-
va, arranjado pelo autor.

Medianté análise dos pontos fortes e fracos das re-

giões de comercialização, o especialista da GrCC poderia im-
p1ementar uma estrat~gia de incentivos financeiros e de assis~

tência t~cnica, priorizando as cotas de produção das áreas C e

D.

o exemplo exposto trata de mais um provável desvio

da autogestão porque os associados nao participam do processo

de elaboração das decisões, isso e, dos crit~rios que determi-

nam os novos mercados à produção na cooperativa. Como no exem-
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pIo anterior, as decis5es fluem apenas envolvendo as instân-

cias deliberativas e executora, conforme o fluxo das iriforma-

çoes no organograma da Figura 3. Novamente se contradiz o "Es+

tatuto Sociald porque na literalizaç~o do mesmo se coloca que

o fim dessas decis5es se encerram na "Assernb Lê í.a Geral de Só-

cios" .
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Figura 3. A invers~o na elaboraç~o de decis6es sobre os crité-
rios de onde investir na coope'rat Lva , envolvendo ape
nas os níveis decisórios deliberativo e executor, ar
ranjado pelo autor.

Destacadas as áreas C e D de comercializaç~o e priQ
ritárias aos investimentos, suponha a necessidade para identi-

ficar os "pontos de distribUiç~o", do produto fim, a partir do

melhor preço no mercado consumidor; KOTLER (70). Nesse caso o

"Conselho de Administraç~o" poderia contratar um especialista

à area de vendas. Por exemplo, a nível gerencial, a Gerência

de Vendas e Controle - GrVC. Com isso; implementaria um plano
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a distribuição do produto final, a partir da alocação de

dois postos de vendas no mercado consumidor de produtos tipo

C e dois no mercado consumidor de produtos tipo D.

A partir dos controles de vendas, registrados por

cada Supervisão de Vendas e Controle - SpVC, a gerência Grvc

poderia determinar faixas de preços para os produtos comercia-

lizados. Por exemplo, as cotas de produto tipo D o preç~

a pagar ao associado seguiria um parâmetro acima da média

dé mercado. Às cotas dê produtos tipo C o preço a pa-

gar ao associado seguiria um parâmetro na média de mercado. Às
demais cotas de produtos, fora das especificações C e D,

a comercialização junto ao associado seguiria um parâmetro com

base na consignação", isso e, a cooperativa recebe a produção

do associado, map na condição de devolver caso não encontre

mercado. Ademais qualquer avaria no produto ficaria por conta

e no risco do produtor, cabendo para cooperativa cobrir apenas

os custos com transportes frigoríficos.

Outro exemplo possivel ao desvio da autogestão po~

que os associados além de não participarem do processo de ela-

boração das decisões, ou seja, dos critérios que determinam as

politicas de preços à comercialização; também porque as técni-
cas aplicadas à racionalização comercial terminam sendo desfa

voráveis à própria economia e/ou ao esforçoprodutivo dos associa
dos. são critérios decisoriais fins tomados por uma instância

que apenas deveria executar ordens e outra que deveria única-
mente implementar decisões definidas em "Assembléia Geral de

Sócios". Uma inversão decisória em relação ao que se defende
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no hEstatuto Social", cujo fluxo de informações pode ser visua

lizado no organograma da Figura 4.
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Figura 4. A ~nvers~o na elaboraç~o de decisões, sobre os cri
térios da pOlítica de preços à comercialização dos
associados, envolvendo apenas os níveis decisórios
deliberativo e executor, arranjado pelo autor.

Com a expansao das operaçoes técnicas e administra-

tivos na cooperativa e, consequentemente, a expansão do quadro

funcional, suponha que o Conselho de Administração contrate um

especialista às atividades trabalhistas. Isso é, para elaborar

os planos de salários, de encarreiramento, de benefícios, etc.

Por exemplo, a nível gerencial, a Gerência do Trabalho e Con-
trole - GrTC, onde se implementaria o "Plano de Classificação
de Cargos e Salários - PCCS", incluindo a atividade de análise
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e de pontuação de fatores componentes de cada cargo, ZIM-

PECK (127).

No caso, imagine o fator responsabilidade por recur

sos de terceiros do cargo GrFC; cuja pesquisa salarial; sobre

cargos similares e empresas do mesmo ramo; tenha gerado uma

pontuação máxima, considerando-se Uma escala de zero a cem po~
Itos. Dentro das faixas salariais possíveis: abáixo, na média,

ou acima de mercado, pressuponha o "Conselho de "Administração"

optado pela faixa acima da média de mercado. Nessa faixa se

adicionaria os benefícios a nível de cargo, como: veículo a

condução individual mais combustível, etc.

Finalmente, outro exemplo provável ao desvio da au-

togestão. Nesse caso, embora a pesquisa salarial tenha elevado

o salário para cima, na expectativa de determinada assessoria

salarial, por exemplo: "Grupo de Inforrnaç6es Salariais - GRU-

PISA", não significa dizer que a cooperativa deva seguir tal

pesquisação. Ademais, a decisão sobre a faixa salarial possí-
vel deve ser concluida em "Assembléia Geral de S6cios"~ desde

que são os donos dos recursos para custearem posiç6es, etc. O

presente fluxo de informaç6es; contrário ao que é literalizado
no "Estatuto Social", isso é, decisões fins que emanam da .í.nst.ân-

cia de poder deliberativo, pode ser acompanhado no organograma da

Figura 5.

Conforme exige a "Legislação Cooperativista, no "E~

tatuto Social" de todasas .cooperativas do setor primário consta ~

dentre outros itens, que a "Assembléia Geral de Associados Or-
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Figura 5. A inversão na elaboração das decisões, sobre os cri-
térios que determinam os salários na cooperativa, en
volvendo apenas os níveis decisórios deliberativo e
executor, arranjado pelo autor.

dinária ou Extraordinária, é o 6rgão supremo da cooperativa;
..• ", no qual se "tomará toda e qualquer decisão de interesse
da sociedade ..." "Por outro lado, também consta que o "Conse-
lho de Administração delibera validamente ..." sobre as deci-
sões tomadas em "Assembléias Geral de Sócios". Isso significa

dizer que a decisão final sobre como e onde investir; para quem

vender a produção dos associados; e quanto pagar para os empr~
gados, em termos salariais, nao e de competência do "Conselho
de Administração" e nem, muito menos, do nível executor contra
tado.
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Refletindo-se sobre as frases em grifos e oS réspe~

tivos exemplos decisoriais por área de administração observa-

se a segunda incoerência est.atutária que; provavelmente; faci-

lita os desvios da autogest.ão e, consequentemente, quando se

inicia a inversão do processo deciSório entre as competências

institucional e deliberativa. Trata-se de Uma situação parad~

xal a cooperativa porque em dado moménto est.atutário Se coloca

que o "Conselho de Administração" delibera s~bre decis6es to-

madas em "Assemb Lê í a GeraL" de sócios. Noutro se coloca que o

"Conselho de Administração" cabe decidir sobre o estabeleci-

mento de qualidade, de q~antidade, de prazos, de taxas e de

encargos. Ademais, quem garant.e que o "Conselho de Administra-

ção" consultará a "Assembléia Geral de Sócios" sobre determina

da decisão? Por exemplo, o associado enquanto membro de um

dos cargos do "Conselho de Administração" pode tomar uma deci-

são, cujo escopo envolva os recursos gerais da cooperativa, p~

rem com a intenç~o de beneficiar suas atividades dentro da co-
operativa!

Segundo FRANTZ (40), em reuni6es e seminários sobre

as políticas de investimentos da COTRIJUf, no Rio Grande do
Sul, se questionavam as prioridades da inst.ituição, para cuja

definição a participação dos agricultores quase não ocorrera.

Por isso emergiu a problemática sobre a part.icipação nas deci

s6es e com ela a questão da estrutura de poder. A discussão s~

bre esse tema não se impunha só por raz6es técnicas, mas tam-

bém por uma exigência mais profunda dos sócios. Sendo convida-

dos a capitalizar mais, queriam saber o que se faria com t.ais

recursos, reivindicando, pois, maior parcela de poder para de-



117

finir as grandes linhas de atuação da cooperativa.

Outras razoes da demanda dos sócios por reformas na

estrutura do poder foram: o crescimento extraordinário da co-

operativa em 1978/79; então com vinte mil sócios, revelam a

inconformidade com o sistema de tomada de decis6es, particulaE

mente durante as assembléias gerais. A estrutura de núcleos

existentes, principalmente na região pioneira da cooperativa,

embora tornasse possível uma certa representação informal me-

diante os representantes de núcleo, esta somente ocorria, qua~

do se tratava de decis6es muito importante.

Segundo BARRETO (10), em estudo sobre o processo de

participação em cooperativas de produtores rurais do Rio Gran-
de do Sul, a expansão das cooperativas pelo ingresso de novos

sócios, impulsionado pela fronteira agrícola trigo/soja, pro-

porcionou muitas vantagens econômicas, permitindo-lhes mais

força e poder de barganhar no mercado. Por outro lado, oitenta

por cento dos antigos sócios das cooperativas, devido ã suá

cultura rurícola, ã sua instrução formal apenas primária incom

pleta ou completa, em vista também de suas vivência sociais

mantidas basicamente a nível de relaç6es sociais primárias, en

fim, do próprio contexto sócio-cultural das comunidades, vilas

e distritos do interior rural, passaram a ter muitas dificuldá

des na sua relação com um novo tipo de cooperativa. Tornava-se

para eles uma organização estranha, distante, complexai onde o
relacionamento e o contato de pessoa a pessoa fora substituído

por um contato funcional e impessoal, onde as interaç6es com

os dirigentes se tornavam mais esporádicas e diflceis.
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Segundo SCHNEIDER Cl22} , em estudo realizado nas co-

operativas agricolas do Rio Grande do Sul, ao que se introduz!

ram certas vantagens da burocratização; também tendiam a cer-

tas dificuldades, isso é, um tratamento excessivamente impe~

soalizado, usurpação de funções de decisões graças aos eleva-

dos conhecimentos e informações de certos burocratas, o corpo-

rativismo profissional, etc.; todas sérias ameaças ã p~rti~ip~

çao do quadro social. Também com alguma frequência, os dirigen

tes eleitos e contratados, em nome da racionalidade e da efi-

ciência, tendiam a menosprezar a democracia e a participação,

verido e estimulando o sócio mais na sua função de usuário do

que de dono.

A nova realidade representou um grande desafio a

participação do quadro social que, face ã nova imagem da coop~

rativa se sentia estranho, distante, transformado em um mero

numero ou numa fichai longe do processo decisório, agora con-
centrado em mãos de poucos dirigentes e de especialistas do

quadro administrativo. E a expansão espacial que geralmente

acompanhava este processo, tornava a sede da .cooperativa muito

distante e muito associados só se relacionavam com o posto mais

próximo. Face a esta nova situação, o associado começou a rea

gir, aumentando a sua infidelidade, entregando sua produção aos

intermediários e junto a eles adquirindo as mercadorias, logo

que visse uma pequena vantagem nos preços. Igualmente dimi-

nuia sua participação ãs assembléias e ãs reuniões locais da

cooperativa, onde entendia ter pouca possibilidade de influên-

cia, ainda mais devido ã sua pouca instrução, na grande maio-
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ria dos associados só de nível primário completo OU incomple-

to. Estimavam que pouco tinham a argumentar com dirigentes ej

ou funcionários de nível técnico ou superior.

Segundo LASSERE (76) i em "democracia "cooperativanr

há uma tendência tecnocrática para a apropriação do poder à m~

dida da expansão das cooperativas, isso é, uma transferência
do poder das mãos dos co-proprietários para as mãos de executi

vos de elevada qualificação. Esses executivos ao utilizarem no

vas técnicas e novos métodos de gestão, mais adequado às exi-

gências do mercado, provoca um distanciamento entre os sócios

e os dirigentes executivos.

Segundo PAAS (l02), em "Partic ipacion y democracia

cooperativa en los paises en desarrollo", a democracia formal

compreende os órgãos e as regras para o processo da tomada de

decisões, que normalmente sao fixadas em leis e estatutos co-
operativistas.A democracia real se refere à rede mui to mais com-

plexa da distribuição de poder que se formou de fato entre os

indivíduos, dirigentes e grupos organizados e não organizados

dentro e fora da cooperativa. A relação entre ambas as formas

de democracia, mostrará a contradição entre a doutrina cooper~

tiva democrática e a participação efetiva dos sócios na tomada

de decisões. Pois é mais fácil traduzir os princípios democrá-
ticos em leis e estatutos cooperativistasdo que em um fato so-

cial. Por outro lado, a estrutura formal contém elementos que

limitam a participação democrática, exigindo da demQcracia

real, além dos desafios e contradições da realidade; ainda 9,P-

frentar os desafios formais para funcionar. Por outro lado, há
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uma discrepância entre a democracia formal e o real, no senti-

do em que os regulamentos são violados ou ignorados, ou, senao

formalmente observados, não conseguem a participação efetiva

dos associados. Por fim, uma cooperativa concreta vive ,perma-

nentemente a tensão entre os dois níveis de democracia.

Segundo estudo da "Secretaria Executiva da ACI~ (6)
nao hã verdadeir~ democracia cooperativa se os associados -nao
-sao frequente e completamente informados sobre os problemas,

planos e projetos da cooperativa, bem como sobre as decis5es

que se adotam para o funcionamento e as atividades da coopera-

tiva. Por outro lado, a direção e responsáveis pela administra

ção em todos os seus niveis devem estar em contato

com a opinião dos associados individuais.

Segundo DESROCHE (33), em "Cooperation el Develop-

pement ...", o~ s6cios da cooperativa são igualmente os protag~

nistas do processo decis6rio e, através da "Assembléia Geral",
exercem sua vontade soberana, quaisquer que sejam os procedi-

mentos adotados para a tomada de decis5es: em cooperativas pe-

quenas, decis5es diretamente na assembléia geral; em cooperat!

vas m~dias e grandes, decis6es tomadas em as~embl~ias locais,

distritais, por secção, por tipo de produto, etc.

"Segundo MUNKNER (88), a cooperativa se caracteriza

como uma equipe de gestão composta por três grupos diversos:

os associados, os administradores eleitos, os administradores

contratados, isso é, os diretores, o~ gerentes e os emprega-

dos. Quando em booperativaseconomicamente grandes e adminis-
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trativamentecomp1exas, por razoes práticas ou por necessida-

des de mercado, ~e delegam funç6es aos administradores contra-

tados. Muitas vezes isso tem gerado um conflito latente que

tende a se verificar entre os interesses dos associados e os

interesses dos executivos contratados. Os últimos, por terem

dedicação exclusiva, elevada qualificação profissional e boa

remuneraçao, tendem a considerar a eficiência e a expansão da

empresa como o objetivo principal. Os sócios, por sua vez, en-

quanto autoridade suprema da cooperativa, tem o direito de so

licitar que os negócios da empresa sejam dirigidos de modo a

que esses interesses sejam sempre respeitados.

Para ESCHENBURG (36), a maioria doa associados nao

estão devido e amplamente informados, ou não tem condiç6es prQ

fissional· e técnicas para aqui1ar se e até que ponto as deci-

s6es tomadas pelos executivos virão efetivamente realizar seus

interesses, o controle interno tende a ser ineficiente.

Nos países do 'Terceiro Mundo a administração e o

controle democrático apresentam v~rios problemas para sua vi-

g~ncia, enquanto os quaj.s sobressai o baixo nlvel de alfabeti-

zaçao e de escolaridade. Este problema não se resolve com a

substituição de um sistema de administração democrático por ou

tro, exercido por terceiros não associados. Se requer uma

paciência histórica para que os sócios; através de um longo e

difIci1 processo de aprendizagem do exercIcio da democracia,

e *inicia1mente orientados por assessores externos ao sistema,

* Grifo do autor que relacionaessa orientaçãoa reformu1ação estatutária
junto aos próprios interessadose/ou necessitadosda ação commí.tfir í.a. In
c.l.uí.rrío a revisãoda "legislaçãoCooperativista"em vigor. -

;1
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possam pouco a pouco assumir plena e autonomamente sua coopera

tiva.

Segundo WATKINS (128), a vigência da democracia nu-

ma cooperativa, que é ao mesmo tempo sociedade de pessoas e

uma empresa, nao se trata de governar os associados, mas sim,

de administrar seus interesses e negócios comuns; através de

métodos adequados de consulta e de participação e com salva-

guardas contrá a possível manipulação por minorias ou por alg~
ma força externa a ela.

A efetividade da "As sernb Le í.a Geral", depende da prQ

porçao de sócios que atrai e do clima de confrontação amistosa

e de respeito recíproco entre sócios e a direção, com debate

livre sobre as operaçoes, as políticas e os problemas da coop~

rativa. Por isso cita alguns importantes obstáculos para uma

"Assembléia Geral" efetiva e participativa: a falta de um lu-

gar adequado para as assembléias; o crescente domínio ou mani

pulação de uma minoria de associados sobre a maioria, através

de relatórios excessivamente otimistas e autojustificadores;i~
gerências externas, como as do poder público, nos assuntos in-

ternos ou na própria dinãmica da "Assembléia Geral", etb. Por

tanto, a mera presença no "estatuto Social" de uma coop~rativa

da norma de "um homem, um voto" não significa que está admini~

trada democraticamente como prever a 'iLegislação Cooperativis-
ta" .

Nesse exercíciose colocou diferentes situações coope-
rativistas por áreas e/ou por funções administrativas, evidencian
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do-se quando ocorrem os desvios da autogest~o

mente, o processo da invers~o decis6ria. Mas
e, consequente-

interessante
constatar também como ocorrem!

De acordo ~ "Legislaç~o Cooperativista",estatutari!

mente" ... os administradores eleitos ou contratados, n~o se~

r~o pessoalmente responsáveis pelas obrigações que contrairem

em nome da sociedade, mas responder~o solidariamente pelos pr~

juizos resultantes de seus atos, se agirem com culpa ou dolo".
Porém a cooperativa responderá pelos atos ora referidos se hou

ver ratificado ou deles logrado proveito.

Também consta no "Estatuto Social" que "... os pre-

juizos de cada exercicio, apurados em Balanço, serao cobertos

com o saldo do Fundo de Reserva ... Se, porém, o Fundo de Re-

serva for insuficiente para cobrir os prejuizos referidos ... ,

esses ser~o rateados entre os associados, na raz~o direta dos
serviços usufruidos". Por outro lado, consta que "...as des-
pesas da sociedade serao cobertas: os custos operacionais di-

retos e indiretos, pelos associados, quer tenham ou n~o ~su-

fruido dos serviços da cooperativa, durante o exercIcio ... ".

Refletindo-se sobre as frases em grifos se constata
a terceira incoer~ncia estatutária que, provavelmente, .facili-

ta os desvios da autogest~o cooperativista e ,consequentemente ,

como ocorre o processo da invers~o decisória entre as compe-
t~ncias institucional e deliberativa. Nesse caso, ao mesmo te~

po que se isenta os administradores das obrigações que con-

trairem em nome ~a sociedade, também se coloca que os prejuI-
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zos da cooperativa serao rateados entre os associados, na ra-

zao direta dos serviços usufruídos. Noutra cláusula estatutá-

ria, se coloca que as despesas com os custos operacionais dire

tos e indiretos serão cobertos pelos associados, quer tenh~m

ou não usufruído dos serviços da cooperativa.

Trata-se de uma situação paradoxal ã cooperativa

porque, em primeiro lugar, quem garante que as decisões toma-

das pelos administradores, em nome da socieade, serao em pro-

veito dos interesses dos associados? Em segundo lugar, quem g~

rante que as despesas com os custos operacionais diretos e in-

diretos, a serem cobertos pelos associados, foram em benefício

das atividades produtivas e comerciais desses? E, por fim,

por que os associados tem que ratearem os prejuízos dacoope-

rativa se nem, ao menos, participam do processo de elaboração

de decisões que ocasionam os prejuízos da cooperativa?

No exemplo da cooperativa, suponha uma decisão para

tomar recursos financeiros de terceiros, em nome da sociedade

cooperativa. Nessa decisão se envolvem apenas as instâncias

executora, que elabora o projeto, e o "Conselho de Administra-

ção" que delibera sobre o mesmo. Imagine quanto maior a "Taxa

de Risco - R" da "Taxa de Retorno Demandada - TRD", tanto mai

or é o esforço operacional e administrativo da cooperativa pa-

ra compensá-lo, GITMAN (44). Mas se os juros e as correções mo

netárias superarem as expectativas da "Taxa de Retorno de In-

vestimento", então, nesse caso, poderia ocorrer um
operacional e, fatalmente, levaria a cooperativa ~

cia.

prejuízo
insolvên-
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O exemplo mostra como poderia ocorrer o desvio da

autogest~o e, consequentemente, a invers~o no processo decis6

rio, envolvendo as instâncias deliberativas e executora. Mas

por que ocorrem se no "Estatuto Soclal" do cooperatlvlsmo Na-
cional se prever decisões colegiadas, com responsabilidades re

cíprocas?

Conforme exige a "Legislação Coopetativista li, no

"Estatuto Social" de todas c60perativas do setor prim5rio, d~-

ve constar que a administraç~o da sociedade ser5fiscalizada

assídua e minuciosamente, por um "Conselho Fiscal", cbh~tituí

do por três membros efetivos e três suplentes, todos, obrigat~

riamente, s6cios e eleitos. A função do referido Orgão, de ma-

neira resumida; lnclui um exame de todas as operações comer-

ciais, econômicas, financeiras e produtivas, tâht6 sOb a res-

ponsabilidade deliberativa do "Conselho de l\dministraç~o",qua~

to sob a responsabilidade executora do quadro funcional con-

tratado. Consta ainda a obrigatoriedade do prazo de mandato p~

ra o exercício da funç~o, isso é, um período m5ximo de um ano.

Por outro lado, estabelece que o prazo de mandato dos membros

do "Conselho d~ Administração é de no m5ximo quatro anos.

Refletindo-se sobre as frases em grifos verifica-

se a quarta incoerência estatut5ria que, provavelmente, facil!

ta os desvios da autogestão cooperativista e, consequentemente

porque se permite a invers~o do processo decis6rio entre as

competências institucional é deliberativa. Nesse caso, a dife

rença de mandatos entre o "Conselho de Administraç~o" e o "Con

selho Fiscal" pode contribuir à nâo continu-i-dadede uma audi-
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toria em andamento. Prova é que prescreve em quatro anos a

açao para anular as deliberações viciadas de erro, dolo,fra~

de ou simulação, conforme os estatutos sociais nos moldes

OCBniano.

Trata-se de urna situação paradoxal à cooperativa

por que quem garante que os novos membros do "Conselho Fis-

cal" continuarão a averiguar determinada operação administrati

va do "Conselho de Administração" iniciada pelos seus anteces-

sores? Por exempio, suponha que os planos de cada unidade org~

nizacional, ora exemplificados, formem as partes do planejame~

to geral da cooperativa. E que os recursos financeiros necess~

rios à implementàção desses decorressem de um empréstimo banc~

rio oficial, cuja car~ncia junto ao credor fosse de pelo menos

vinte quatro meses. Nesse caso, se houvesse um desvio de recur

sos para o qual foi destinado, poderia ser ignorado pelo

xiIi10"Conselho Fiscal"· eleito. Tal pressuposto, por que

garante que o novo "Conselho Fiscal" não ser~ cooptado

"Conselho de Administração", j~ que o mesmo depende de

pro:.

quem

pelo

recur-

sos financeiros para uma eventual auditoria externa do próprio

inquirido? Essas contradições estatut~rias podem ser percebi-

das, no fluxo de informações, representando apenas a atividade

homologatória de "Relatórios Cont~beis Anuais" pelo "Conselho

Fiscal", conforme o organograma da Figura 6.

Segundo BENETTI (17), em urna ah~lise do desenvolvi-

mento da COTRIJU1, COTRISA E FECOTRIGO, num período de 1957 a
1980, o processo de autonomização da empresa cooperativa em re

lação aos associados-produtores teve corno condição a perda de
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representatividade da "Assembl~ia Geral de S6cios" e o estrei-

tamento das relações da cooperativa coro terceiros não-associa-

dos e com o capital banc~rio. Inclusive~ supõe a autora, a pe~

petuação de um grupo de dirigentes da COTRIJU! pode ser expli-

cada pela origem e ligação que os mesmos conservam com os org~

nistnos de crédito. Como consequência, o "Conselho de Adminis-

tração" se sente subjetivamente cada vez menos obrigados a

prestar contas ~/ou devolver os resultados de investimentos fi

nanciados com r~cursos externos.

Por outro lado, esse grupo de dirigentes e seus as-

sessores se preocupam em administrar essa autonomização, isso

é, a dissociação entre cooperativa e produtor. Isso porque, em

primeiro lugar, a empresa não pode simplesmente esquecer a

ideologia cooperativista que a fundamenta e as normas que a re

gem juridicamente e que a vinculam estreita e dependentemente

ao produtor. Em segundo lugar porque a cooperativa não intere~

sa absolutamente aprofundar essa dissociação de forma a inde-

pendizar o produtor de si, isso é, tenta reverter a relação de

dominação anterior através do repasse de crédito, de meios de

produção e de consumo, etc. Os dirigentes autonomizados do qu~
dro social cassam a decidir sobre o destino do lucro (sobras)

detectados nas reuniões de núcleos e de t~cnicos: o clássico

gerado nas atividades da cooperativa e, também, a

todo o processo de trabalho desenvolvido.

controlar

Segundo BARRETO (lO), em estudo realizado nas coop~

rativas agrícolas do Rio Grande do Sul, quanto a participação

do associado no processo decis6rio enumerou alguns problemas
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Figura 6. A inversao na fiscalização das decisões é das açoes
administrativas, pelo "Conselho Fiscal" da cooperati
va, limitado a homologar "Relatórios Anuais", arran~
jado pelo autor.

sistema de tomada de decisões nas assembléias por aclamação ou

na base do senta-levanta, ainda seguido' em várias cooperati-

vas, não permitia a livre manifestação de todos; os associados

pouco participavam no estabelecimento das metas e na elabora-

ção das chapas para a eleição dos dirigentes; verifica-se um
* grande ucsconhecÍJ1ICmLodo balanço antes da realização da assem-

* Grifo do autor, cuja situaçãose assemelhaa do estudode caso
sado.

pesqui-
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b1éia, impedindo que todos pudessem conhecer, opinar e votar

conscientemente; e em vãrias cooperativas os funcionãrios dis-

criminavam os sócios.

Segundo AUOZANI (2) em anã1ise dos processos de con

tro1e e de fiscalização em algumas cooperativas do sistema FE-

COTRIGO ressaltou que a atividade do * "Conselho Fiscal é fre

quentemente limitada aos aspectos contábeis e financeiros, hão

se ocupando em avaliar também com a mesma seriedade os aspec-

tos administrativos e po1íticos~sociais, à luz dos objetivos

e das politicas definidos em "Assembléia Geral".

Outro aspecto abordado, o suporte financeir.o das a~

ditorias externas provém de contratos de serviços com as coop~

rativas, por causa dessa dependência financeira, às vezes os

serviços de auditoria e consultoria externa não têm necessária

independência e isenção para emitir pareceres e juízos críti-

cos sobre a gestão da cooperativa que os contratou, especial-

mente quando ocorre graves distorç5es administrativas e finan

ceiras.

Segundo relatório da "Secretaria Executiva" da "Alian
ça das Cooperativas Internacionais - ACI" (6), sobre a part.Lcí,

pação indireta do associado nas instâncias de poder decis6rio,

isSo é, via "Conselho Fiscal" chegou a seguinte conclusão: as

* Grifo do autor, cujo simação se assemelhaa do estudode caso
sado.
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*"Assembléias Gerais" e as atividades nelas desenvolvidas,pri~

cipalmente as atividades fiscais, se tornam cada vez mais for

mais e protocolares, transformando-se com frequência em mera

homologação de decisões e de políticas previamente definidas

pelo pequeno grupo da direção (eleita) e do quadro executivo.

E em tais condições o associado está cada vez mais desinforma-

do em relação aos problemas e às decisões em jogo. Como conse-

quência, o associado perde seu sentido de identificação para

com a cooperativa.

Segundo KERINEC (69) a simples apresentação de rela

tórios e dos aspectos contábeis nas "Assembléias Gerais", can

sa os associados, em geral, *leigos em assuntos muito técnico,

com muitos dados e cifras, pois a maioria não teria condições

de acompanhar tal apresentação. ~ preciso colocar os aspectos

contábeis e financeiros num contexto apropriado e discutir os

resultados das atividades passadas em função dos projetos futu

ros

, .

* Grifo do autor, cuja situação,se assemelhaa do estudode caso pesquí.sa
do.
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3 • METODOLOGIA

3.1. Estudo de caso

Para o estudo de caso selecionou-se a "Cooperativa

Agropecuária da Região da Casa Branca - "COAPECAB"; pelos se-

guintes motivos: em primeiro lugar porque se enquadra no mode-

lo de organização e de fiscalização das cooperativas agropecuª

rias/industriais ora questionado, tanto na formação quanto na

ideologização. Em segundo lugar porque apresenta os des-

V:Í:0S-; da autogestão cooperativista e os Lnd.Ic.íos da inversão

no processo decisório, envolvendo as instâncias institucional,

deliberativa e executora, conforme os objetivos da

pesquisa. Em terceiro: lugar porque a esquematização

presente

do seu
"Estatuto Social" reflete os interesses antagônicos dentro da
cooperativa, a superposição do poder deliberativo/executor so

bre o poder institucional, o descompromisso do poder delibera-
tivo/executor com as próprias decisões e ações e a suceGsiva

cooptação dó poder fiscal pelo poder deliberativo/executor. E,

por fim, porque essa Cooperativa passava por difIceis situações
econômica e- inatitucional, at~ 30 de ma~ço de 1994, perIo-

do em que participou de sua "Assembl~ia Geral Ordinária".
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3.2. Amostra do quadro social e funcional

A amostra foi dividida em três níveis. O primeiro

foi constituído pelos os sócios, cujo registrode inscrição ig

dicava 1.515 cooperados i até 30 de março de 1994. Desse númerose e~

traiu cerca de 800, cujos registros atualizados na Cooperativa possi-

bilitou enviar o correspondente número de questionários. Vale

r cs aLvar que s ómo nt c cerca ele 200 sóclos mnnhLnhnm lllgum-i i1tlv!

dade comessa Cooperativa, conforme "Cadastro de Fornecedores -COAPEX::AB"

(3O) • Os referidos questionários foram encaminhadosjuntamente coma cog

vocaçao à "Assembléia Geral Ordinária", na data acima, conforme o "Edi

tal de Convocação- COl\PECl\B",apêndice 6. Do total de qucst ionârf.o reme

tido se obteve umretorno de 24 respondidos, no decorrer de 3 meses.

Acrescenta-se a esse nÚTreromais 24 questionários, cujas respostas fo-

ram obtidas mediante entrevistas realizadas pessoalmente, durante o de-

curso do referido prazo. Portanto, a amostra do quadro social foi de 48

sócios, que representa 65% da média de 32 cooperados que par-

ticiparam das "Assembl~ias Gerais Ordin5rias",desde a funda-

ção da "COPAPECAB"(28) Q/ ,conforme demonstrado no Apêndice 3.

Outro nível da amostra foi constituído por dois me~

bras do "Conselho de Administração": o Presidente da coope ra t.],

!V HansW. Hetzler, in SCHNEIDER(122),numestudo sobre cooperativas h~
bi tacionais da Alemanha, fez umaconsideração que pode validar para
qualquer gênero de cooperativa: Considerando que as eleições ofere-
cem à maioria dos associados a melhor oportunidade para o uso dosseus
direitos, quando ocorre umabaixa participação eleitoral e um quadro
de passividade, cabe perguntar se ainda persiste aí um comportamento
cooperativo. A referida Assembléia da"COAPEX:AB"visava as eleições.



va e um Diretor Administrativo, ambos sócios.

bros do "Conselho Fiscal", todos associados.
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Também três mem

E, por 'fim, o nível de técnicos e de operacionais em

geral, no total de 22, cujo número de entrevistados foi de 16;.

Dos envolvidos, foram entrevistados desde gerent.es; técnicos das

ãreas administrativa e industrial; encarre~ado~ e supervisores

das ãreas de recepçao, de classificaÇ~o, e de benefibiamento

da produç~o; das ãreas de comercializaç~o; de vendas de insu-

mos e de bens de produç~o; até a recepcionista e o

geral da cooperativa.
motorista

3.3. Indicadores da autogestão

Os indicadores empregados para verificar onde, como,

quando e porque ocorrem os desvios da autogestão e, conseque~

temente, a inversão do processo decisório foram:

- com relaç~o a participação dos associados: o nível de inte-

gralização das quotas-partes; o nível de entrega da produ-

ção; o nível de aquisição de insumos e de bens de produção~

o nível da assistência técnica; o nível dos serviços de cré-

ditos e de financiamentos; o nível das sobras; o nível da

qualidade no atendimento aos cooperados; o nível de influên
cia dos associados no processo de elaboração das decisões e

no controle de sua execuçao; a frequência nas assembléias; a

iniciativa à convocação de assembléias; a influência e/ou o

conhecimento da elaboração de pautas a serem discutidas em

assembléias; as relações nas assembléias; levando-se em con~
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discordân-
ias, os debates; as formas para conduzirem as assembl~ias,l~

vando-se em conta o voto secreto e/ou aberto; o tempo dado
aos associados entre o período de convocação às assembl~ias

e sua realização; as influências dos associados na determina

ção de preços,de qualidade,da quantidade e de prazos à produ

ção, à comercialização e à aquisição de insumos e de bens de
produção.

- com relação a participação do "Conselho de Administração": a

qualificação dos conselheiros na proporçao de alta, de m~dia

e de baixá condições econômica e educacional, em relação a

região e o quadro social; a rotatividade dos membros conse-

lheiros nos cargos diretivos e fiscais da cooperativa: a fre

quência de consultas às assembléias durante o processo de

elaboração das decisões, incluindo: a política salarial do
quadro diretivo e funcional, a política de preços tanto a co

mercialização quanto às vendas de insumos e de bens de produ

ção, a política da qualidade e da quantidade de produtos a

comercializar e vender, a política de contratação de emprega

dos e/ou de técnicos em geral, a política de admissão e/ou

de demissão de associados, e a política de empréstimos finan
ceiros externos.

- com relação a participação do "Conselho Fiscal": o nível de

independência financeira e funcional para averiguar as atribu];.

çoes gerais na cooperativa ,incluindoas do "Conselho de Admini~

tração"e do quadro funcional contratado; o nível de conheci-

mento técnico dos conselheiros em relação a auditoria contá-
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bil e financeira na cooperativa; o nível de rotatividade dos

membros conselheiros nos cargos do "Conselho Fiscal" e nos

cargos do "Conselho de Administração"; o tipo e frequêilcia

de assessorias utilizadas às auditorias na cooperativa;a qu~

lidade de relacionamentos com os associados, levando-se em

conta: a prestação de informações, a atenção aos reclames
dos associados; o relacionamento com o quadro funcional con-

tratado, levando-se em conta: os pedidos de informações e a
fiscalização direta na execução do trabalho; a frequência
nas assembléias gerais e o nível das relações, levando-se em

conta: a forma e os meios para prestar esclarecimentos ao~

ns~ocindos; o nIvel dn fiscnliznção no processo de elnborn-

ção das decisões, levando-se em conta o cumprimento de obje-
tivos dos associados.

- com relaçãó a participação do quadro funcional: o nível de

conhecimento técnico em relação ao quadro de conselheiros,

tanto administrativoquando fiscal;o nível de inf luência do qua-

dro funcional no pr06esso de elaboração das decisões, levan

do-se em conta: fixação de salários, de preços, de quantida-

de, de qualidade e de prazos à produçãot à comeróialização,
às compras, às vendas de insumos e de bens de produção; a

qualidade no atendimento aos associados, levando-se em con-

ta: a demora, os modos e as preferências entre este ou aqu~
le associado.

3.4. Coleta de dados e de informações

A coleta de informações foi realizada, em primeiro
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lugar, com a utilizaç~o de questionários com perguntas abertas
e fechadas, isso é, uma .pesquisa piloto. Em seguida, um ques-
tionário previamente estruturado com perguntas fechadas, ou se

ja, o questionário definitivo da pesquisa, conforme modelos

Apêndice 1. Uti lizou-se também da consulta de docuinentos:
"Atas de Assembléias", desde a fundação da

Cooperativa até a "Assembléia Geral Ordinária~, do ano de
1994; os livros de presença dos associados em assembléias; os

registros de admiss~o dos associados: os "Relat6rios An~ais da

Administraç~o", os "Demonstrativos Financeiros" e os "Balan-

ços Patrimoniais", desde a fundaç~o da cooperativa até ó ano
de 1994, conforme Apêndices 3 e 4.

Outro método utilizado, à coleta de informações, foi

a observaç~o direta, durante a execuç~o dos trabalhos adminis-

trativos e operacionais. Além disso, por meio da participaç~o

em "Assembléia Geral Ordinária", enquanto pesquisador convida
do p~ra reunir-se aos membros componentes da mesa
cuja realizaç~o. se deu em 30 de março de 1994.

diretiva,

3.5. Análise de dados e de informações

As análises de dados foram realizadas mediante o cru
zamento das diferentes respostas obtidas nos questionários
aplicados, conforme Apêndice 2; das observações diretas nos

exercícios dos trabalhos, das informações eonsultadasnas diver-

sas fontes de registros, ora mencionadas; da participaç~o em
"Assembléia Geral Ordinária" de sócios e das conversas infor
mais com os associados e com os empregados em geral.
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A confrontacàode infonnaçõesse refere ao exercícioda 'auto':'

gestão pel.osassociadosenquantodono da sociedade,isooé, no direito de

interferir e de influenciar no processo de elaboração das deci
soes e no controle de sua execução. Também se refere a admi-
nistração do quadro diretivo, enquanto membros eleitos em "As-

sembléia Geral de S6cios" para conduzirem os objetivos da Co-

operativa. Além disso se refere a averiguação do quadro fis-

cal, enquanto membros eleito~ em "Assembléia Geral de S6cios",

para investigar a condução e o cumprimento de objetivos da

"COAPECAB" pelo "Conselho de Administração". E, por

fim, se refere as tarefas, as atividades e as funções do qua-

dro funcional, enquanto membros contratados para executar os

objetivos da cooperativa, sob a responsabilidade e a autorida

de do "Conselho de Administração". Os mecanismos empregados à

confrontação tanto de dados quanto de informações podem ser

visualizados, respectiVamente, nos Apêndices 2, 3 e 4.
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4. RESULTADOS, DISCUSSÕES E CONTRADIÇÕES DO ESTUDO DE CASO

4.1. Os resultados

Os resultados do estudo de caso foram desenvolvidos
conforme a linha teórica adotada. Em primeiro lugar, a orga-
nização, no que refere a constituição da própria. Cooperativa

investigada, considerando-se os motivos, os personagens., etc.

Em segundo lugar, a estrutura, no que refere a expansao do

numero de sócios, das operaçoes produtivas e comerciais e do

numero de empregados, etc .. Em terceiro lugar a administra-

ção, no que se refere a função do "Conselho de Administração"

na Cooperativa, considerando-se a forma, os meios e os resul-

tados da condução de objetivos. E, finalmente, a fiscalização,
no que refere a função do "Conselho Fiscal" na Cooperativa,

levando-se em conta a fiscalização sobre o cumprimento de ob-
jetivos.

4.1.1. A organização

A "Cooperativa Agropecuãria da Região de Casa Bran-
ca - COAPECAB" surgiu da transformação de um nficleo de produ-
tores do município de Casa Branca. A mudança ocorreu face as
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diretrizes da "Federaçâo Meridional de Cooperativas Agropecuª

rias Ltda - FEMECAP" e do "Banco do Brasil S/A", em relação
aos núcleos de produtores daquela Região, conforme "Relatório
da ReUnião Realizada em 17.07.79" (28).

Como meta das diretrizes, tr~s opçoes foram coloca-
dos aos produtores do núcleo: transformar o núcleo em cooper~

tiva regional ou incorporar ã "Cooperativa de sâo João da Boa

Vista" ou vender para particulares. Em seguida, se estipulou

um prazo de 15 dias a decisão final dos produtores, a partir
da primeira reunião realizada em 17.07.1979, no
Rural de Casa Branca".

"Sindicato

Dentre as opçoes, caso decidissem pela transoforma
çao do núcleo em cooperativa, seria necessãrio montar uma mã-

quina de beneficiar algodão, construir tulhas, instalar cabi-

na elétrica e outras máquinas e equipamentos afins. Também

preparar toda a infra-estrutura e obter os recursos necessa-
rios ao capital de giro. Tudo isso, na €poca, teria um custo

em torno de seis a sete milhões de cruzeiros, isso é, o cor-

respondente a 20% do capital a integralizar na cooperativa.

Nesse caso, O "Banco do Brasil S/A" se comprometia
a financiar tanto o capital a ser integralizado quanto o sub~

crito, na seguinte condição: inicialmente 400 quotas-partes

no valor de 1.591,40 (hum mil quinhentos e noventa e hum cru-
zeiros e quarenta centavos), à cada associado, cujo prazo de

ressarcifuento seria de 6 anos a juros de 15 a/a. O restante

das quotas-partes mínimas, exigidas ã formação do capital de
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uma cooperativa, ficaria por conta dos próprios associados.

Dentro do financiamento, ainda 80% do patrimônio da Cooperat!

va, com 2 anos de carência, e 10 anos de prazo a juros de 15%
aja.

Diante da proposta de financiamento ficou acertado

que os participahtes da primeira reuni~o avisassem ao~ demais

produtores da Regi~o, principalmente, aos agricultores de al-

god~o, para decidirem sobre a transformaç~odo nficleoem co-
operativa. Portanto, em 30 de julho de 1979, às vinte horas,

se constituiu a "Cooperativa Agropecuária da Regi~o de Casa

Branca-COAPECAB" (28). Na "Assembléia de Constituiç~o" comp~
receram cerca de 60 produtores fundadores, dos quais 23 se

tornaram sócios e os demais assinaram uma proposta para se fi

liarem, conforme a primeira "Ata da Assembléia Geral Ordiná-
ria" de 1979.

Desde a fundaç~o até o presente ano, o numero de só
cios tem acrescido em média de 29% a/a, totalizando, atual-

mente, 1.515 filiados, conforme Apêndice 3. As atividades
exercidas no campo, pelo quadro de cooperados, s~o as mais
heterogêneas possíveis. Por exemplo, na área agrícola verifi

ca-se a produção de algodão, de milho, de soja, de feijão, de
batata, de laranja, de cana-de-açficar, etc. Na área animal
constata-se 'a produção de leite, de gado de corte, de matrizes

à reprodução animal, de aves, etc. Dessa diversificação, o

produto principal à comercializaç~o é o algodão, seguido pela
soja e pelo milho como produtos alternativos, conforme os re-

gistros de "Atas" das "Assembléias Gerais Ordinárias", "COA-
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PECAB " (28) .

Atualmente a "COAPECAB" passa por dificuldades até

para comercializar o algodão. Prova é que os cooperados tem

desviado suas produções devido o descontentamento geral,

quer seja pelos baixos preços ou pela desqualifica-
ção dos serviços prestados, etc., conforme apêndice 2. O pr~
blema se agrava ainda mais porque as capacidades das

por exemplo, que são de 12.000t de algodão em caroço,
tulhas,

atual-
mente, operam com capacidade ociosa de 8.200/t, em vista a

comercialização de apenas 3.800/t em época de safra. Por ou-

tro lado, a cooperativa vende aos associados insumos e bens

de produção tanto à produção agrIc01a quanto animal. Da mes-

ma forma presta assistência técnica aos cooperados, isso e,

serviços agronômicos e veterinários. No caso dos insumos e

bens de produção os estoques já estão no fim e sem condições

à reposição devido a falta de capital de giro. Os serviços

agronômicos e veterinários quase nulos em relação ao atendi-
mento dos associados.

A área de açao da cooperativa para efeito de admis-
sao de associados e constituIda dos seguintes municIpios: Ca-

sa Branca, AguáI, Itabi, Porto Ferreira, Santa Cruz das Pal-
mas; são João da Boa Vista, são José do Rio Preto, Tambaú e

Vargem Grande do Sul. A abrangência comercial da "COAPECAB",

nesses MunicIpios, pode ser visualizada no mapa geográfico da

Figura 7. Por outro lado, no seu quadro social se constatou

s6cios tanto de outras regiões do estado de são Paulo, quanto

de outras do PaIs. Por exemplo, s6cios que exercem suas ati-
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vidades agrIcolas e/ou pecu~rias no ~s~ado do Mato

Além disso ou~ros tipos de sócios que exercem a~ividades pu-
Grosso.

exemplo: representante de determinada marca de fertilizan-

blicas e/ou privadas dentro e/ou fora do Município sede. Por

tes e/ou de outros insumos que vende à própria Cooperativa.
No caso do exercício da atividade pública; sócios que acumu-

lam cargos, por exemplo: cargo de direção na Cooperativa ei
ao mesmo tempo, na Prefeitura local.

Figura 7. Municípios abrangidos pela ~rea de açao da "COAPE-CAB" .
Fonte: "Relatório Anual - 1986 - COAPECAB" (29)

4.1.2. A estrutUra

A estrutura da "Cooperativa Agr6pecu~ria da Região
de Casa Branca ~ COAPECABII logo foi expandida, a partir do a~
mento do número de associados; do acréscimo no volume da co-
mercialização e do aumento nas operaçoes ad~inistrativas e
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técnicas. Como consequência a estrutura física também foi ex
pandida. Por exemplo, no ano de 1980 aumentou o "Capital de
Giro", proporcionando a construção de armazens e o escritó-
rio central. Tudo isso impulsionado pelo acréscimo no valor
das quotas-partes de cada associado, conforme exame de "Ata
da Assembléia Geral Ordinãria" de 1980 e o cruzamento de da-
dos Apêndice 3.

Também a partir de empréstimos bancãrios à aquisi-
çao de 20.000 toneladas de fertilizantes. Da mesma forma a
compra de inseticidas e de defensivos agrícolas, bem como de
insumos veteririãrios. Em contra-partida se estabeleceu um~
taxa de 1% sobre o valor da produção comercializada de cada
associado. Em seguida se estipulou uma taxa de 3% à consti-
tuição de um Fundo na cooperativa, cujo objetivo seria o de
amortizar os financiamentos junto aos credores.

Em 1982 foi instalado um posto de atendimento no
município de AguaI, estado de são Paulo. Com isso, se preteQ
dia . aumentar o volume da comercialização. Em 1985 foi ad-
quirido um terreno à instalação de uma loja, onde se realizam
as vendas de insumos, de bens de produção e de consumo; etc..
E em 1986 foi ampliado o escritório sede da Cooperativa, con-
forme os exames de "Atas" dos respectivos períodos.

Do ano de 1982 a 1986 a comercialização de graos aI
cançou significativa expansao. Por exemplo: a compra de alg~
dão em caroço no ano de 1982 foi de 4.635.142 kgs., e em 1986
alcançou 7.209.902 kgs.. O beneficiamento do algodão em nume
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Anual - 1986", "COAPECAB" (29).

Nesse mesmo período o quadro de associados foi ex-

pandido de 60 para 559 cooperados. Da mesma forma cresceu o
quadro funcional. Por exemplo, em 1986 a mão-de-obra contra-
tada para prestar serviços aos cooperados era distribuído da
seguinte forma: 1 gerente geral, 1 contador; 2 engenheiros
agrônomos; 1 t~cnico agrícola, 1 adVogado, 2 vendedores de

campo, 16 funcionários administrativos; 25 funcionários de
produç~o, perfazendo um total de 44 empregados. Uma expan-
são humana, acompanhada da expansão comercial, material e fí-
sica, cuja dimensão estrutural se refletiu no orgéinograma
funcional da "COAPECAB" , conforme demonstrado na Figura 8.

Figura 8.

ASSEMRl~IA GERAL

CONSr".UO
FISCAL

sacne T "",A

Organograma funcional da "Cooperativa Agropecuária
da Região de Céisa Branca - COAPECAB".
Fonte: "Relatórl0 Anual - 1986" - "COAPECAB" (29)
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Em 1987 a Cooperativa continuou se expandindo, por
exemplo: na área administrativa foi adquirido um sistema de

processamento de dados de porte médio e três veículos para a

conduç~o de pessoal em geral. Em 1988 se adquiriu uma cen~

trai de "PABX", um sistema para Telex, um ônibus para o trans

porte de funcionários e a aquisiç~o de mais quatro veícUlos.

Na área industrial foi adquirido um triturador de milho, como

também foi construido um galp~o e instalado uma máquina para

a pré-limpeza, o beneficiamento e o empacotamento da produ-

çao de arroz e de feij~o, conforme os exames de "Atash

dos respectivos períodos.
(28)

A partir de 1989, momentos pós-expans~o geral da
"COAP ECAB", se evidenciou,em "At.as de Ãsseinbléiasii, os primeiros Lndf-

cios à criação de mecanismos organizacionais próprios à inver-

sao decisória entre as instancias institucional e executo-

ra. Por exemplo, se colocou ~ votaç~o da "Assembléia Geral"

autorizar o "Conselho de Administraç~o" dar autonomia a "Di-
retoria Executiva" constituir penhor de qualquer natureza, i~

clusive cauçao de titulos ou de direitos creditórios; e dos

bens móveis em alienaç~o fiduciária em garantia. Também foi
constatado o declínio econômico da "COOPECAB", a partir de re

petidos itens ~s convocaç6es das "Assembléias", cujos contefi-
dos se referiam à repartição de perdas verificadas nos últi-

mos exercícios anuais da Cooperativa; conforme análise do de-
sempenho econômicosimplificadoi Apêndice 4.

Nesse caso, se no ano de 1994 o quadro dessa Coope-
rativa totalizava 1.515 associados, onde a média dos que fre-



146
quentaram as "Assembléias" desde a fundação foi de 32 cooper~

dos, Apêndice 3, então a referidaautonomiarequeridapela"Diretoria
Executiva" conduz a seguinte reflexão: as decisões tomadas so

bre os destinos dos bens da Sociedade não foram e/ou não sao

representativas. Também ã seguinte indagação: como os s6cios

podem ser convocados à repartirem ~s perdas se a maioria nao

participaram e/ou participam das "Assembléias Gerais" e, priQ

cipalmente, do processo de elaboração das decisões que ocagi6

haram as perdas e/ou prejuizos na Coopera~iva? Um fato qu~

se repete no dia-a-dia da "COAPECAB" desde que no seu "Estatu

to Social" (27), ã terceira convocação da "Assembléia Geral

Ordin~ria" se normatiza: formar-se-a um "quorum", a qualquer
decisão, com um número de dez s6cios presentes.

A situação econômica da "COAPECAB" tendia ao agra-
mento geral porque a comercialização retrocedeu muito abaixo

de quando se iniciou as atividades. Por exemplo, se em 1982
comercializaram 4.635.142 kgs. de algodão em caroço em 1993

apenas 120.000 kgs.. Da mesma forma o beneficiamento, isso
é, de 14.674 fardos baixou para 6.200. Igualmente aconteceu
com a comercial'ização dos produtos alternativos,

produção de milho e de soja, conforme an51ise do
Anual - 1993".

ou seja, a
, "Re La t.ô r í o

Ademais, se em 1986 as previsões à aquisição e a
distribuição de insumos aos associados eram sempre crescen-
tes, em 1993 baixaram significativamente. Por exemplo, em

1986 foi estimado 6.000 t de fertilizantes enquanto em 1993
Ocorreram apenas 500t. Da mesma forma com os defensivos agr!
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colas; isso e, uma previsão de 61.000 kgs. baixou para 25.000
kgs. 44/

Mesmo com essa queda econômica a "COAPECAB" ainda
mantém um qúadro funcional, cujo número é de 25 empregados: 1
engenheiro agrônomo, 1 advogado, 1 veterinário, 5 funcioná-
rios da área comercial, 6 funcionários da área administrati-

vai 5 funcionários da área de produção e 6 da área de trans-
porte e de serviços.

o patrimônio geral da "COAPECAB" até o ano de 1994
ainda é mantido da seguinte forma: na área industrial 3 máqu!

nas de beneficiamento de algodão e diverso~ equipamentos como

motores e assessórios; 13 silos para armazenagem de algodão e
seus respectivos equipamentos; 5 veIculos pequenos, 2 cami-

nhões, 1 trator e 1 empilhadeira; 6 balanças rodoviária; 7
armazéns para produtos e insumos em geral. Na area adminis-
trativa 9 lojas com seus respectivos escritórios, "Casa do

Gr~mio", "Casa de Chácara" e mais todos os equipamentos e ma-

quinas adquiridos no decorrer de cada gestão administrativa.

Todo o patrimônio da COAPECAB vale em CR$ 230.385.063,23 o

correspondente a US$ 1.843.081, conforme "Laudo de Avaliação"
da COAPECAB (31), realizado em 1993.

44/ Vale observarque determinadosócio da IiCOAPEX:AB"ao mesmo tempo que
- se beneficiavados serviçosda Cooperativa,também exerciao papel de

fornecedorde insumos. tb entanto,devido a queda nas ccmpraspela Co
operativao referidoempresário/representante/sóciofoi empossadomeiil
bro do "Conselhode }'dministração;conformea "AssenbléiaGeral Ordinã
ria" de 3O de março de 1994.
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4.1.3. A administração

A administraç~o da "Cooperativa Agropecuãria da Re-

gi~o de Casa Branca - COAPECAB" é dirigida por Um "Conselho
de Adm í.n í st.raç àov , constituído por sete cooperados .eieitos
em "Assembléia Geral Ordinãria" de s6cios. Uma prãtica comum

para todas c60perativas do setor primãrio, conforme prev~ a

"Legislaçâo Cooperativista". Dos sete s6cios eleitos tr~s

s~o escolhidos, entre si efetivos e quatro suplentes. Dos

tr~s efetivos se elege um presidente, um diretor e um secre-

tãrio.

o s6cio eleito Presidente para o primeiro "Conselho
de Adm í.n.í.st.ra çâo " da "COAPECAB" dirigiu a Cooperativa por seis

anos consecutivos, considerando um prazo de três anos para

cada mandato, conforme o método de anãlise de informações,

Ap~ndice 3. Portanto, s6 em 1986 é que a "Assembléia Geral

Ordinãria" de s6cios elegeu um novo Conselheiro Presidente.

Mas acontece que em sete anos de exist~ncia da "COAPECAB" o

poder institucional da Sociedade n~o foi alterado. Fato é

que o novo Presidente eleito foi o mesmo Secretãrio de ges-

tões anteriores. Ademais foi mantido um Diretor que exerceu

o mesmo cargo por dez anos consecutivos. Os demais cargos f~

ram permutados 6ra entre os conselheiros efetivos de determi

nada gestão, ora entre os suplentes de outra. Essa orátií.ca permi

tiu passar sobre as restrições estatutãrias da "COAPECAB" (27),

onde exige a renovação de, no mínimo, três dos seus compone~
teso Além do revezamento no pr6prio "Conselho de Administra-

ção" também, algumas vezes, foi permutado com os membros do
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"Conselho Fiscal".

o fim do sistema de troca entre sócios de um único

grupo so ocorreu a partir de 1992, isso é í uma mudança da maí.o

ria dos personagens revezados no exerclcio da Direção. Mas a

alteração só ocorreu no instante em que a "COAPECAB" ~e encon

trava em situações econômica e financeira difIceis, confor

me a avaliaçãode deserrpenroApêndice 4. Por um lado, os sócios

se afastam cada vez mais, desviando suas produções para mer-

cados mais rentosoS. Por outro, a Cooperativa acumula débi-

tos e penhora seus bens junto aos credores, conforme "Relató-

rio Anual - 1993". Fato interessante, a mudança de poder no

"Conselho de Administração" ocorreu igualmente com a altera-

ção do poder revezado do "Conselho Fiscalrl• A diferença do

fim de mandatos entre ambos ocorreu porque o "Conselho de Ad-

ministração" é eleito a cada três anos, enquanto o "Conselho

Fiscalrl a cada um ano, conforme Apêndice 3.

Essas situações administrativas provocaram as se-

guintes reflexões: o "Conselho de Administração" sempre atuou

na contra mão, em relação aos interesses da Sociedade como um

todo. Prova é que todos os associados entrevistados respond~

ram que não concordam com a "COAPECABi
• i quando convocados pa+

ra ratear dIvidas que nao tomaram conhecimento e nem, muito

menos, parte das decisões; conforme Apêndice 2. Por outro lado

o "ConselhoFiscal",por diversasvezes consecut.í.vaajserepreaprovoU os

atos administrativos do "Conselho de Administração"; isso ~e,

cooptado. Prova é que ao se revezarem no exercIcio do poder;

o processo de elaboração das decisões e o controle de sua
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execução tanto foram do consentimento de um quanto do conheci

mento do outro.

Por outro lado, as técnicas administrativas que de-

veriam servir à racionalização dos recursos investidos na Co-

operativa, considerando os interesses de todos os associados,

são utilizadas.oraCOIlD mecaní.smosdeafast.ainentodos sócios,ora como

mecanismos de reagrupação desses. Por exemplo, começou a afa.§.

tá-los quando, através das contas do "Balanço Patri-

monial - 1992", se'apresentou em "Assembléia Geral Ordiná-

ria de S6cios" os prejuIzos para serem rateados por todos~

Por outro ladot nas contaS do exercIcio de 1992, exposta em
i,<'< •

30 de março de 1993, o Contador colocou em "Assembléia" que

o prejuIzo ora cobrado nao mais existia. O sentido do artifI

cio contábil, isso é, "uma conta de prejuIzo em suspenso no

~alanço Patrimonial", conforme o pr6prio Contador, seria o de

atrair os sócios para, pelo menos, comercializarem suas pro-

duções na Cooperativa. Uma tentativa de recuperar os esto-

ques zerados e recomeçar o "Ca?ital de Giro", também zerado,

conforme a avaliação de desempenho Ap§ndice 4.

Essa forma de gerir, conforme os interesses da Ad-
ministração, é refletida em quase todas as açoes e relaciona-

mentos do quadro funcional para com os Cooperados. Por exem-

pIo, vários s6cios quando entrevistados sobre questões de re-

lacionamento se queixavam sobre o mau atendimento de determi

nado técnico comercial. Posteriormente foi constatado que o

nIvel de atendimento é determinado pelo o que se define de

bom e de mau s6cio. O bom s6cio é aquele que, normalmente,
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se identifica com os interesses da Administração e sempre e~

tá de acordo com as decisões. O mau sócio é aquele que vai

à Cooperativa e se queixa de irregularidades. Por exemplo,
conforme os reclames de determinado sócio: "estão contratan-
do Diretor Administrativo para não fazer nada, enquanto a Co-
operativa está toda endividada". Tal definição de bom e de
mau sócio também foi observada quando determinado funcionário
apresentava os cooperados às entrevistas: "Aquele é encren-
queiro" ou "aquele é legal".

Se por um lado as relações entre conselheiros e as-

sociados sao acirradas, por outro se aplicam técnicas admi-
'i..

nistrativas, de maneira disfuncional, afastando os associado~

da própria Cooperativa. Por exemplo: as pautas que compoem o

"Edital de Convocação" às "Assembléias Gerais" sao formuladas

finica e exclusivamente pela administração e em função de seus

problemas gestores. Em quase todas as "Atasit foi constatado
a seguinte pauta: "outros assuntos de interesse da Sociedade,'
excluído os enumerados no Artigo 279 do Estatuto Social",
"ClJl1..PECAB"(27), que signi fica: "... As de liberações das Assem-

bléias Gerais somente poderão versar sobre os assuntos cons-
.~..

tantes no edital de convocaçãori•

Conforme o "Edital de Convocação", Ap~ndice 6,ã"As-
sembléia Geral Ordinária" de 30 de março de 1994, a íi Lb Lma "O~

dem do dia" tinha o seguinte contefido: "outros assuntos de in

teresses da sociedade, excluídos os enumerados no artigo nu-
mero 46 da Lei 5.764/71". O conteúdo dessa "Lei" significa
que os sócios não podiam discutir e aprovar: a reforma do"Es-
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t:atutoSoo La L'[ se assim o desejassem; a fusão ou incorporação

da Cooperativa; e a dissolução voluntária da Sociedade e res-
pectiva nomeação dos liquidantes.

Isso prova que a situação da "COAPECAB" está emper-
rada. De um lado porque a administração não permite a "Assem-

bléia Geral Ordinária';, o poder máximo; se manifestar sobre o
próprio rUmo da Sociedade. De outro; porque os sócios nao
comparecem as "Assembléias Gerais Ordináriasrt. Fato é que a
grande maioria de associados respondeu que não comparece ~as
assembléias porque não se sente livre para discutir os inte-
resses da própria Cooperativa, conforme Ap~ndice 2.

4.1.4. A fiscalização

A fiscalização da "Cooperativa Agropecuária da Re-

gião de Casa Branca - COAPECAB" é exercida por um "Conselho

Fiscal", constituido por seis cooperados eleitos em "Assem-
bléia Geral Ordinária" de sócios. Uma prática comum para to-
das cooperativas do setor primário, conforme prevê a "Legisl~
çao Cooperativista". Dos seis sócios eleitos tr~s sao esco-
lhidos, entre si, titulares e três sUplentes. E dos três ti-
tulares se elege um coordenador geral.

Para a coordenação do 'iConselho Fiscal" da ';COAPE-
CAB", na época de sua fundáção, foi nomeado um advogado/pro-
dutor/sócio. o referido profissional ocupou a coordenação do
"Conselho Fiscal" por um periodo de.IO anos consecutivos, co,!!
siderando-se que o mandato é renovado a cada ano. Portanto,
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se até ano de 1994 a Cooperativa completou 14 anos, então res

tou apenas 4 anos para que outros sócios tivessem pleiteado e

exerc.i.doo referido cargo, conforme o método de anil l.Lse de Ln

formações do Apêndice 3.

Ao verificar as "Atas de Assembléias Gerais", des-
de 1979 até 1993, foi constatado que a formação e a apresent~

çao de um outro grupo para disputar as eleições ocorreu ape-

nas urna vez. Significa dizer que a eleição dos demais membros
do "Conselho Fiscal", até o ano de 1989, aconteceu por conta

da indicação do grupo detentor da situação Cooperativa, con-
forme o nGmero de vezes consecutivos e acumulado no

l\pêndice 3.

cargo,

Na "Assembléia Geral Ordin~ria", realizada em 30

de março de 1994, da qual se fez parte da mesa presidencial
enquanto pesquisador e convidado, se observou que a ativida-

de do "Conselho Fiscal" se resumia 5 homologação de relató-

rios. Por exemplo, quando exposto o "Demonstrativo Financei-
ro" pelo Contador da Cooperativa, por meio de urna linguagem

técnica acima do conhecimento dos sÓCiOS,R~ ver{ficou um cli
ma de amistosidade, isso é, aceitar os resultados das contas

finnnceirns como verdadeiros e Sem nenhum qucstionnmorito. PrQ

va é ao examinar todas as "Atas de Assembléias Gerais Ordinã-

rias" ,se constatou os mesmos chavões empregados à aprovaçao

do "Balanço Patrimonial" para cada exerclcio anual da Coope-
rativa. Por exemplo, "quem estã de acordo permaneça sentado"

c, LmedLatnmon Lo, se d í.z: li ••• O r el.at ôr Lo do Balanço Patrimo-

nial foi aprovado por unanimidade ... ", conforme registros das
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"Atas"t da COAPECAn (28).

Por outro Indo, o coordenador que passou 10 anos no

exercicio do cargo fiscal fez uma denGnciat em "Assembl~ia Ge

ra1", sobre o recebimento de comissão por parte de um j'Geren-

te ndministrativo~ quando na compra de insumos com terceiros.

o referido desvio tamb6m [oi colocado pelo motorista da CooPQ
rativa a oar+í.r de uma conversa lnfonnal,onde.sequeixavade rmrí.t.a lib~

dade . ao refer.ído ccuoarrtedesse 'cargo na época do poas íve.L ocorri-

do. Mas acontece que o evento aconteceu no perlodo em que
Flnclll,

.iRRO Ó, om 1906. R n ~0.nfincjn nõ foi. renl.i~n~o nn " l\ar~cm-

bl~ia" de 1990, ap6s ter perdido a Coordenação, conforme Ap~n. . -

dice 3.

Nesse caso nao significa dizer que foi por falta de
'coohec.ímento,de l.e+ras , ClT., do "'Conselho Fiscol", pois o rc-

ferido membro Coordenador tem formaç~o superior em Direito,
cuja Ci~ncia o habilit~ria, no mInimo, a um questionamento do

fato. Esse esquecimento e/ou deixa passar evidencia o papel
hornologatór.l.odo "Conselho Flscnl" ora questionado. Adernais

no entre.vJAtnr dois mcmbroA do "Conselho Flacnl", ambos rcs-
ponderam que o meio mnis utilizado para averiguar as açoes
e as decisões administrativas ~ o "Balanço patrimonial".

Por outro lndo no serem inddgados sob~e n apllcaç50

dos rccurSOR ~n Coopcrnlivn, como: do "Fundo de As sLst ênc í.n

Técnica, Educacional e Social - FATESI' e do "Fundo de Reser-

vas", responderam que é um assunto de competªncia do "Conse-
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lho de Administração", conforme respostas obtidas nosquesti~

n5rios aplicados aos conselheiros fiscais, analisados no Ap6~
dice 2.

Nesse CélSO o "Con!'lelhoFiscal" foi contraditório

e, ao mesmo tempo, disfuncional à causa fiscal da cooperati-

va. Pois, conforme entrevista, nUnca interfere nas "Assem-

bl~ias Gerais de Sócios". Mas, no entanto, os seus membros
defendem Cllleé'I :l.nsi'lt.i.r,façj1odOR r,óci.ORcom él Cooperélt:iva A

promovidn pela baixél de preços nn comercialização, peln es-
cassez de insumos e de bens materinis 5 produção ngrlco]n e

animal; pela escassez de cr~dito 5 produç~o agrlcola e ani-

mal; pela convocação dos sócios para pagar dIvidas da coope-

rativa com terceiros, cujas decisões geradoras do fato finan-

cedro n.io Lomar-arnparto: pelos altos preços na Cooperativa ,Ir.

vendas de insumos e de bens de produção aos associados. No

âmbito dessa ~ituaç~o, ao perguntar aos membros conselheiros

fiscais se'o "Conselho de Administração" tem cumprido os obje

tivoR da Cooperativa, responderam que tem alcançado em parte.

Mas, no entanto, não interfere embora tenham respondidosqUe o

"Conselho Fiscal" tem total autonomia para o exercIcio da

função fiscal, tanto sobre as decisões do "Conselho de Admi-
nistração", quanto sobre as ações do quadro executor, confor

me questionário aplicado aos conselheiros fiscais, Apêndice
1.

4.2. As discussões

As discussões sobre o estudo de caso foram desen-
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são deirons+radasna esquemahzação e na dinâmicado "EstatutoSocial'i da

"COAPECAB" ,conformea linha teóricaadotada. Ademais são contradi

ções que evidenciam onde, como, quando e porque ocorrem os

desvios da autogestão cooperativista e, consequentemente, a

inversão no processo decisório da Cooperativa. Portanto, a

primeira BC re[ere o livre n~eB5o de s6ciose os lntcreoBeB
antagônicos na Cooperativa. A segunda se refere a superposi-
-çao do poder deliberativo/executor sobre o poder institucio-

nal da Cooperativa. A terceira se refere ao descompromi.sso

do poder deliberativo/executor com as próprias decisõ~s e

ações exercidas na Cooperativa. E, finalmente, a sucessiva

cooptação do poder fiscal pelo poder deliberativo/executor da

Cooperativa.

4.2.1. A livre adesão de sócios e os interesses an

tagônicos na Cooperativa

Ao confrontar o numero de associados da "COAPECAB"

em relação ao nfimero dos que frequentam as "Assembl~ias Ge-
rais Ordinárias", desde a fundação da Sociedade at~ o ano de

1994, as taxas de crescimento reais do nfimero de associados

que participaramsempre decrescerame, em algumas vezes, at~ as taxas

negativas, conforme demonstrado no m~todo de análise de infor

mações do Apêndice 3.

Por outro lado, 81,2% da amostra de entrevistados

deixaram de comercializar com a Cooperativa, 2,1% comerciali

zam so a metade do que produzem e os outros 16,7%, disseram
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quase nada comercializam, conforme demonstrado no método de

análise de dados do Apêndice 2. No que refere aos preços da
comercialização 54,2% da amostra responderam que algumas ve-

zes compensam, 35,4% núnca compensam e apenas 10,4% disseram

sempre compensam. Com relação ao volume das compras de insu-

mos, 70,8% responderam pequena, 18,7% média, 6,3% grande e

4,2% nunca compraram. No que refere aos preços de insumos
na Cooperativa 29,1% responderam nunca compensam, 62,5% dis-

seram compensam algumas vezes, 2~.1% nunca compraram e apenas

6,3% disseram sempre compensam. Com relação ao uso de as-

sistência técnica da Cooperativa 58,3%, disseram pequena,2)1%

responderam média, 33,3% nunca usaram e apenas 6,3% responde-

ram que é grande. Com re1ação ao crédito da Cooperati va 60,4 %

responderam que nunca utilizaram, 29,2% disseram que é peque-

na, 6,2% disseram ser média e apenas 4,2% responderam grande.

Ao perguntar sobre os melhores serviços prestados na coopera-

tiva 77,1% responderam que atualmente não tem nenhum, apenas

14,5% responderam que é o crédito à produção, apenas 4,2% di~

seram que sao os preços da comercialização, apenas 2,1 % res-

ponderam que são os insumos e outras 2,1% apenas afirmaram

que é a assistência técnica. Com relação as condições gerais

de compras e de vendas na Cooperativa 20,8% disseram que nun-

ca compensam, 68;8% disseram que compensam algumas vezes e

apenas 10,4% afirmaram que compensam.

Os dados acima refLet ern que enquan to o número do qU5!
dro de associados é crescente o número de participantes nas
assembléias e decrescente e, consequentemente,a baixa qual!

dade nos serviços d~ "COAPECAB". Isso evidencia a primeira
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contradição estatutária,ou seja, onde se inicia os desvios

da autogestão. Tal fato porque ao mesmo tempo que se regula

o livre ingresso de produtores, desde que atuem na atividade

agrícola, pecuária ou extrativa e que nao pratiquem outra ati

vidade que possa prejudicar os interesses e os objetivos da

sociedade ou com estes colidir; também se legaliza o exercí-

cio da atividade econômico em caráter comum, conforme o "arti

go 59" do "Estatuto Social", "COAPECAB" , Apêndice 5-.

Tratam-se de situaç6es paradoxais ~ "COAPECAB" por-

que as relaç6es de trabalho e/ou de serviços decorrentes da

atividade pecuária são diferentes das relaç6es de trablaho
e/ou de serviços da atividade agrícola, isso é, sao ativida-

des economicamente incomuns. No caso, os interesses na Coop~
rativa também passam a ser incomuns. Prova é que toda irifra-
estrutura industrial da Cooperativa é preparada a receber, a

classificar, a beneficiar e a armazenar sõmente a produção de

algodão, sendo o produto principal e iniciador das atividades

comerciais. Mas ocorre que até o fornecimento dessa maté-
ria-prima é irregular, cuja falta coloca os maquinários, os

silos, etc.,operacionalizando muito abaixo de suas capacida-
des. Por isso a Cooperativa perde na economia de escala 45/

devido .os elevados custos com maquinários, mão-de-obra; ar-

45/ Segundoos econanistasFERGUSON (37)e SALVA'IDRE(120)a economiade
-- escala reflete a reduçãodos custos,medianteo aumento da escala de

prc:dução.
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maz~nst etc. todos ociosos, conforme a evoluç~o dos "Demons-

trativos Financeiros", Apêndice 4.

o mais agravante à "COAPECAB'; ~ que existe a produ-

çao de algód~o na Regi~o, por~m os .sócios que antes comercia-

lizavam desviam suas safras para outros compradores. Segundo

informaç6es tanto dos cooperados quanto dos' t~cnicos da "COA-

PECAB" as causas principais do desvio comercial s~o os baixos

total na Sociedade. Significa dizer interesses

descr~dito

antagônicos

preços oferecidos pela Cooperativa e, tarnb~m, o

e, consequentemente, baixa qualificaç~o nos serviços presta-

dos.

4.2.2. A superposição do poder deliberativo/execu-

tor sobre o poder institucional

Dos entrevistasdos sobre a participaç~o nos crité-

rios que determinam os preços, a qualidade, à quantidade e o

tipo de produtos para comercializar na "COAPECAB", nenhum só-

cio respondeu que torna parte do processo de elaboraç~o dessas

decisões, conforme demonstrado no m~todo de análise de dados,

Apêndice 2. Da mesma forma nas decis6es que determinam o ti-

po de insumos à venda e para estocar; do tipo

de empréstimos com terceiros à Cooperativa: da aplicação d'o

"Fundo de Assistência T~cnica, Educacional e Social - FATES"

e da contratação de funcionários. Apenas 4;2% da amostra re~

ponderam que participam das decisões que determinam os preços

de insumos, da expans~o física da cooperativa e do aumento do

capital na Sociedade. E apenas 2,1% responderam que parti-
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cipam dasdecisões que deteminam o tipo de crédito para os as

sociados, da criação de fundos na Sociedade e do valor sala-

rial para o quadro funcional contratado.

Dos entrevistados sobre como se procedem os avisos

as "Assembléias: Gerais" de sócios, 91,6% da amostra responde-

ram que é através da própria Cooperativa. Com relação ao tem-

po entre receber os avisos e a realização das Assembléias,

91,7% responderam que é com antecedência; 6,2% responderamque

é em cima da hora e apenas 2,1% responderam que nunca foram

avisados. No que se refere ao conhecimento dos assuntos p~

ra serem discutidos em "Assembléia Geral", 87,5% da amostra

responderam que é com antecedência; apenas 6,2%

que é sempre com antecedência e os outros 6,2%

que não é com antecedência.

responderam

responderam

Por outro lado, ao perguntar sobre o sistema de vo-

tação na "Assembléia Geral" de sócios, 83,3% da amostra res-
ponderam que é na forma do senta levanta. O referido método,

para 45,8% da amostra satisfaz mais ou menos as discussões,
para 18,2% satisfaz e os outros 35,4% da amostra responderam

que não frequentam. Ao perguntar sobre a frequência nas As-

sembléias 14,6% da amostra responderam que sempre f~equentam,

54,2% frequentam algumas vezes e 31;2% nUnca frequentam. No

que refere as faltas nas Assembléias 18,8% da amostra respo~

deram porque mora longe e 81,2% porque não tem tempo. Con-

forme o conteúdo da pergunta, não ter tempo significa nao há

interesse, ora porque nao vai mudar nada se frequentar ora
porque nao se sente a vontade na Assembléia.
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Os dados acima refletem tanto urna baixa participa~

çao dos associados no processo de elaboração das decisões,
quanto a desistência para participar das "Assemb Lê Las Ge-

rais". Isso evidencia a segunda .contradição ora levantada, ou

seja, quando ocorre a inversão do processo decisório. Pois se

por um lado o quadro social é expandido e.consequentemente~

mais órgãos, mais hierarquias na estrutura, por outro: ocorre

um distanciamento dos associados em relação as decisões que

influenciam os seus interesses na própria Cooperativa.

são situações paradoxais à "COAPECAB" porque embo-

ra se legalize a "Assembléia Geral" de sócios corno o 6rgão s~

premo às decisões fins na Sociedade e o "Conselho de Adminis-

tração" corno órgão deliberativo sob essas decisões, os conse-

lheiros sao os que de fato decidem. Inclusive sobre os assun-

tos a serem discutidos em Assembléias, por exemplo: quando as

pautas às convocações dos associados são elaboradas única e

exclusivamente pelo poder deliberativo e em função de seus
problemas. Consequentemente se fecha para qualquer discussão

iniciada pelos associados. Prova é que em todas as convoca-

çoes às Assembléias se coloca o seguinte item: "assuntos ge-

rais de interesse da Sociedade, excluidos os enumerados no

artigo vinte e sete do Estatuto-Social". O conteúdo desse Ar
tigo revela o seguinte: "As deliberações das Assembléias Ge-

rais somente poderão versar sobre os assuntos constantes no

Edital de Convocação". Os referidos paradoxos podem ser con~

tatados ao confrontar os artigos 179. 27~ e 429 do "Estatuto
Social", "COAPECAB", Apêndice 5.
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4.2.3. O descompromisso do poder deliberativo/exe-

cutor com as próprias decisões e ações

Dos entrevistados, 52,1% da amostra responderam que

nao estão de acordo com a administração da "COAPECAB" para p~

gar dívidas contraídas com terceiros, cujas decisões não to-

maram parte e nem, tão pouco, conhecimento. Outros 16,7% reve

laram que as condições gerais de compra e de vendas na Coope-

rativa nunca satisfazem. E 31,3% responderam que nunca estão

de acordo com os preços a comercialização, conforme demonstra

do no método de análise de dados, Apêndice 2.

Os dados acima refletem uma desaprovação dos asso-

ciados tanto com a forma de conduzir os objetivos da Coopera-

tiva quanto com os resultados obtidos. Isso evidencia a ter-

ceira contradição estatutária,ou seja, como o corre a inver-

são decisória. Tal fato porque ao mesmo tempo que se legali-
za uma responsabilidade solidária pelas obrigações que os ad-
ministradores eleitos e/ou contratados fazem em nome da socie

dade; também se regula que os prejuízos da Sociedade serao ra

teados pelos cooperados, mesmo que nao tenham usufruídos dos

serviços da Cooperativa. Uma situação que se agrava ainda

mais porque ao mesmo tempo que se legaliza o rateio dos pre-

juízos na razão direta dos serviços usufruídos; também se re-

gula que as despesas da Sociedade, decorrentes dos custos op~

racionais diretos e/ou indiretos, serão rateados pelos coope-

rados tenham ou não desfrutados de seus serviços. Constata-se

esses paradoxos na "COAPECAB", ao confrontar os seguintes dis-

positivos estatutários:a letra "b" do "ítem 11", do "artigo
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79"; o "parágrafo terceiro" e o "parágrafo quart.o", do "artigo
399" com o "artigo 569", do "Est.at.u t o Socí.a L'",

Apêndice 5.
"COAPECAB",

Tratam-se de situações paradoxais à "COAPECAB 'i po!:.

que a grande maioria de sócios não tem participado do proces-

so de elaboração das decisões e, ao mesmo t.empo, são obriga-

dos a ressarcirem os prejuízos decorrentes. Nesse caso, já

que nao há o consentimento da maioria, na forma de "Assembléia

Geral", a responsabilidade deveria ser única e exclusiva de

quem toma as decisões em nome da Sociedade. Prova é que na

"Assembléia Geral Ordinária" realizada em 30 de março de 1994,

dos 1.515 sócios convocados a discutirem a situação financei-

ra e econômica da Cooperativa apenas 12 sócios compareceram.

E nessas reuniões se tomam decisões desde a aprovaç~o do "Ba~

lanço Patrimonial" até, de qualquer maneirat o destino patri-

monial da Cooperativa, a fim de fazer o "Capit.al de Giro".

Isso provoca um acirramento das relações por toda a Associa-

çao, um descrédito no negócio da Cooperativa e, consequente-

mente, o afastamento definitivo do associado, conforme demon~

trado nas taxas reais de crescimento decrescente do número de

participantes nas Assembléias; Apêndice 3.

4.2.4. A sucessiva cooptáÇ~o do poder fiscal pelo

poderdeliberat.ivojexecutór

Dos entrevistados, 91,6% responderam que nunca fo-
ram eleitos para os cargos do ilConselho de' Administiaç~o".

89,6% também responderam que nunca foram eleitos para exercer
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os cargos do "ConaeLho Fiscal" da "COAPECAB". Por outro la-

do se constatou, naS "Atas" de todas as "Assembl~ias Gerais

Ordin~rias~ que das 35 chances possIveis para permutar os can

didatos nos cargos do "Conselho de Admihistraç~o", conforme

o prazo m~ximo do mandato de 4 anos, apenas 37,1% foram elei

tos uma vez e 62,9% se revezaram entre si, até no máximo de 4

vezes consecutivas, considerando-se diferentes mandatos. Sig-

nifica dizer que alguns poucos associados se perpetuaram ho

poder, por 13 anos consecutivos, considerando-se o número de

1.515 sõcios. Vale lembrar que em 30 de março d~ 1994 essa

Sociedade fez 15 anos de existência. Com relação aos cargos

do "Conselho Fiscal", das 90 chances possIveis para permutar

os candidatos nos cargos, apenas 28,9% foram eleitos uma vei

e 71,1% se revezaram entre si, at~ no m~ximo de 10 vezes con-

secutivas, considerando-se o prazo m~ximo de mandatos de 1

ano, conforme demonstrado no m~todo de análise de dados, Apê~

dice 2.

Os dados acima refletem umabàixa rotatividade de

dirigentes nos exercIcios dos cargos da "COAPECAB" , bem como

um alto revezamento entre si nos cargos tanto do "Conselho
de Administração" quanto do "Conselho Fiscal". Isso eviden-

cia a quarta contradição estatut~ria ora levantada, ou seja

porque ocorre a inversão no processo decisõrio. Pois se por

um lado se intenciona uma fiscalização via revezamento de um

grande número de diferentes sõcios; a partir da contInua elei

ção, levando-se em conta a rotatividade a cada ano; por ou-

tro,se facilita o fenômeno da Cooptação dos conselheiros fis
cais.



165

são situações paradoxais à 'iCOAPECAB" porque embo-

ra se legaliza o "Conselho Fiscal" como Orgão para fiscali-

zar minuciosa as fu~ções exercidas pelo hConselho de Adminis-

tração"; também se permite a perda de autenticidade e de inde
,

pendência política às auditorias. Em primeiro lugar o "Cons~

lho Fiscal" depende de recursos financeiros para contratar a~

ditorias externas do próprio inquirido. Em segundo lugar,po!:.

que se sao os mesmos nos exercícios dos cargos, de e entre

ambos Conselhos, não há discordância de interesses. Prova é

que em todas as "Atas" de "Assembléia Geral Ordinária" se cons

tatou apenas'uma inscrição com dois grupos para disputarem

as eleições. Coincidente ou não o grupo vitorioso foi apre-

sentado pela gestão da situação.

Constata-se as referidas contradições ao confrontar

a letra "c" do "per âqr afo primeiro" do "artigo 42" com o

"parágrafo finico" do "Artigo 46" e "Artigo 49", do "Estatuto

Social", "COAPECAB" , Apêndice 5. Ademais, tanto a "Assem-

bléia Geral" quanto o "Conselho Fiscal" perdem sua autonomia,

quando os casos omissos desse "Estatuto Social" passam a ser

resolvidos por órgãos assistenciais e de fiscalização do co-

operativismo, conforme o "Arigo 649".

4.3. As contradições em relação ao modeio ROCHDALEano

No que refere a formação da "COAPECAB", reflete a

mesma incoerência, verificada no modelo OCBniano, quando com-

parada à formação de modelo de inspiração ROCHDALEano, confo!:.

me explicitado no item (2.3.1). De acordo o "Relatório daReu
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nião de 17.07.79" (25), essa Cooperativa surgiu das di~etti-
zes da "Federação Meridional de Cooperativas

Ltda - FEMACAP" e do "Banco do Brasil S/Aí'.
Agropecuárias

Portanto, tra-
ta-se de um ideal surgido de cima para baixo das bases comuni

tárias, cujo objetivo não tem atendido os interesses e/ou as
necessidades da maioria de produtores que antes formavam o

"Núcleo de Produtores" local. Prova é que a média de parti-

cipantes nas assembléias é de 32 cooperados, enquanto o nume-

ro de associados inscritos é de 1.515, conforme Apêndice 3.

Com relação a ideologia da "COAPECABh, segue a mes-
ma contradição de modelo OCBniano, quando relacionada à ideo-

logia do modelo de inspiração ROCHDALEano, conforme apresenta

do no item (2.3.2). O Estado, indiretamente, ainda exerce o

seu papel econômico e ideológico na "COAPECAB" , ora como arti

culador do capital financeiro, via "Banco do Brasil S/A", por

exemplo; ora como mobilizador das necessidades da Associação

local, impondo suas orientaç6es e/ou restriç6es "tecnoburocrá
ticas". Em primeiro lugar, porque alterou o próprio rumo do

"Núcleo de Produtores" local, ao transformá-lo emCooperàti-

va. Em segundo lugar, porque a cultura local do algodão, do

feijão, da batata, do milho, etc. se ecnontra seriamente amea

çada pela cultura extensiva da cana-de-açúcar, cujo programa

é dinamizado, por uma "Universidade Federal" local, na forma
do "Agribusiness".

Dentre as consequências negativas para o desenvolvi
mento econômico e social da maioria de pequenos produtores sª

cios da Cooperativase refere a im?raticabilidade do "agribusi-
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ness" junto a nova cultura. Trata-se de uma atividade agrIcQ

la extensiva que exige a plantação em grandes áreas de ter-

ras. Como a maioria de pequenos produtores, entre 1 a 50 he,

exerce a atividade agrIcola em terras arrendadas, então o cillrl

nhonatural é abandonaras culturasdiversificadase,em seguida,se empr~

gar nas grandes fazendas para, através do trabalhoassala~

riado, cultivar a cana-de-açGcar. MÜLLER (89). Trata-se de

um projeto à implantação de cooperativas nos moldes "tecnobu-

rocráticos", cujo benefIcio na escala de serviços favorece

apenas a classe de latifunciários!s'ocios, fazendeiros/sócios.,

especuladores de terras/sócios, etc, conforme o "Cadastro-'de

Fornecedores - :COAPECAB" (3O) • Ademais, é um modelo que pro-

picia vida curta à Associação. A exemplo da cooperativa "CO

TIA" e outras, a "COAPECAB" se encontra em crise institucio-

nal e econômica, conforme a respectiva análise de informações
e a avaliação de desempenho simplificada. Ap~ndices 2 e 4.

No que refere a operacionalização estatutária, se-
gue as mesmas incoerências do modelo OCBniano, quando associa

do ao esquema e a dinamização do modelo de inspiração ROCHADA
LEano, conforme explicitado no Item (2.3.3). O "Estatuto So-

cial" dessa Cooperativa gera dubiedade na missão, quando rel~
cionada aos objetivos e a admissão de sócios. Ademais, a li-

vre adesão de sócios gera interesses antagônicos dentro da Co

operativa. Possibilita a superposição do poder deliberativo/

executor sobre o poder institucional. Facilita o descompromi~
so do poder deliberativo/executor com as próprias decisões e

açoes. Permite a sucessiva cooptação do poder fiscal pelo

poder deliberativo/executor. Todos esses desacertos estatu~
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tários vao de encontro ao esquema do modelo Original, isso e,

uma arrumaçao que impede o exerclcio da autogestão e,

quentemente, a inversão do processo decisório.
conse-
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5. LIMITAÇÕES DA PESQUISA EM RELAÇÃO A GENERALIZAÇÃO COOPERA-
TIVISTA

Generalizar determinando fenômeno organizacional, a

partir de um estudo de caso, e urna tarefa que pode refletir um
viés em si mesma. Em primeiro lugar porque os fenômenos orga-
nizacionais podem ter as mais diferentes origens, isso e, a

partir de relações financeiras e/ou da tecnologia empregada a

produção e/ou do sistema político adotado e/ou da diversidade

do produto, etc. Em segundo lugar porque a dinâmica de deter-

minado fenômeno, mesmo derivada de situações similares, pode

seguir ritos organizacionais distintos. Tudo isso, levando-se

em conta o tempo e o espaço em que esses rituais acontecem.

Por exemplo: os rituais que levaram a dissolução
da "Cooperativa Agrícola de Cotia - CAC" em relação aos ri-

tuais da "Cooperativa de Produtores de Laranja de Bebedouro

FRU'I'ESP" foram significativamente incomuns. A dificuldade fi

nanceira do "CAC" , relacionada ao descrédito do cooperado com

as operações da Cooperativa, se atribui aos jogos deinteres-

ses gerados de dentro para fora da Organização, isso e,

baixos preços na compra do produto do associado, privilégios
na comercialização para alguns s6cios da comunidade japonesa,
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grupo restrito de associados se revezando no poder da Coopera-

tiva, etc. Por outro lado a crise financeira na "FRUTESP" ,

também associada a desconfiança do associado com as operaçoes

da Cooperativa, se atribui aos jogos de interesses gerados de

fora para dentro da Organização. Nesse caso o mercado compra-

dor da laranja; especificamente o iflcternacional, através de

mecanismos de controle de preços desestabilizou a comercializ~

ção desse produto e, consequentemente; as finanças da "FRUTESP';

a fim de forçar sua venda para grupos de interesse externo.

Além disso as relaç~es comerciais envolvidas no

dia-a-dia dessas Cooperativas sao significa tivame.nte diversas.

Por exemplo a "CAC", antes da insolv~ncia, comprava dos associ~

dos os mais diferentes produtos derivadoscbsleguminosos ,dos hor-

tigranjeiros,da suinocultura, etc. Também possuia uma estru-

tura organizacional incomum, com ramificações espalhadas em

150 municípios de 15 Estados brasileiros. O seu quadro so-

cial, até o ano de 1993,era. formado por 20.000 produtores, cuja

estrutura era atendida por 9.000 funcionários. Atualmente a

"CAC" tem uma dívida de 640 milhões de dólares, cujo patrimô-
nio estimado em 500 milhões de dólares é insuficiente para sal

dá-la.

Por outro lado a "FRUTESP", enquanto cooperativa s~

diada na cidade de Bebedouro; Estado de são Paulo, comerciali-

zava apenas a produção de laranja. Ademais o seu quadro so-

cial, até o ano de 1993, era formado por apenas 447 associados

da região de Bebedouro. Nos seus tempos áureos, safras de 1991/

1992, se destacou em quinto lugar no cenário mundial das indGs
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trias processadoras de laranja e um terceiro lugar no Brasil.

Portanto tratava-sede uma Cooperat.íva,cuj a atividade comerciál inco

mum a da "CAC" sempre gerou o interesse externo. Prova é que

foi adquirida I?elo grupo internacional "Louis Dreyfus".

A partir desses resumidos perfis organizacionáis PQ

de-se dizer que a forma e/ou a dinâmica que ocasionaram a dis

solução de ambas foram significativamente incomuns. Por isso,

se cometeria um viés de pesquisação pretender associar a cri-

se financeira de ambas a uma única causa .porexemp.lora disputa i~

ternae/ouexternaentregrupospelopcdereconanicoé/ouLnstítuclorri l, Nes-

ses casos, a diversidadedos produtoscomercializadosdiferenciama es-

trutura dessas Cooparat.Lvasem relaçãoa própria dimensão;por sua vez,

em relação a qualidadedas relaçõescomerciaise/ou sociais;eem relação

ao processo que levou a dissolução de ambas. Damesma forma se

diferenciam os processosde insolvênciasque envolverama "Coopera tiva

AgrIcola Mista de CanaranaLtda, no estado de Mato Grosso; a "Co-

operativa Agrlcola Patrulhense, no estado do Rio Grande do
Sul; a "Cooperativa Central Agrlcola Sul Brasil, no estado de

são Paulo, etc.

Mas, no entanto, nesta pesquisa se evidenciou al-
guns elos organizacionais comuns e compartilhados por todas as

cooperativas do setor primário. Tratam-se de mecanismos ins-

titucionais da organização e da fiscalização cooperativa,cuja

prática não é especIfica a esta ou aquela associação, mas ao

modelo vigente. Portanto, independem da especificidade coope-

rativa porque são reproduzidos nos seUs respectivos"Estatutos
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sociaish

• Uma multiplicaç~o que segue via ins~ruç6es da "Legi~

laç~o Cooperativista" em vigor, isso ~, da "Lei 5.764, de 16

de dezembro de 1971". Por essa razao, como pano de fundo,

que se relaciona as dissoluç6es encadeadas das cooperativas
aos seguintes mecanismos institucionais:

- o primeiro elo comum as dissoluç6es das cooperat!

vas ~ a livre ades~o de sócios na sociedade. Esse mecanismo
ao mesmo tempo que legaliza o livre ingresso de produtores,de~

de que atuem na atividade agrícola, pecuária ou ex~rativa e

que n~o pratiquem outra atividade que possa prejudicar os in-

teresses e os objetivos da sociedade ou com estes colidir; tam•
b~m regulamenta o exercício da atividade econômica em caráter
comum.

Trata-se de uma situaç~o favorável ao processo de

dissolução das cooperativas porque quem garante que determi-

nado sócio al~m de exerCer a atividade agrícola, pecuária ou

extrativa, como fachada; tamb~m exerça outra atividade qual-

quer no campo? Por exemplo, suponha o empresário que se as-

sociou ~ "FRUTESP", cujo objetivo primeiro era multiplicar o

seu capital investido a partir da venda dessa Cooperativa para
determinado grupo internacional. Outro exemplo seria o do ar-
rendatário sóci~ que especula suas terras junto aos pequenos
produtores tambem associados. Os exemplos mostram como os in-
teresses econômicos dentro da cooperativa se encaminham oara
o antagonismo, cujas diverg~ncias podem iniciar um processo de

acirramento das relaç6es e, at~ mesmo; a insolv~ncia cooperat!
va.

O segundo elo comum as'dissoluçõesdas cooperativas
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e a superposição do poder deliberativo/executor sobre o poder

institucional. Esse mecanismo ao mesmo tempo que normatiza a

"Assembl~ia Geral" o Orgão mãximo da cooperativa, no qual torna. -

rã toda e qualquer decisão de interesse da sociedade; tamb~m

regulamenta que o "Conselho de Administra.ção" cabe decidir so'-

bre a qualidade, a quantidade, os prazos, as taxas e os encar-

gos na cooperativa.

Trata-se de urna situação favorãvel ao processo de

dissolução das cooperativas porque quem garante que o "Conse-

lho de Administração'; corrsuLrar â a "Assemb Lê í.a Geral dos Só-

cios" sobre determinada decisão? Por exemplo, o associado en-

quanto membro de um dos cargos do "Conselho de Administração"

pode tornar urna decisão, cujo escopo envolva os recursos gerais

da cooperativa, por~m a intenção primeira poderia ser o autobe

nefício, de acordo às vantaoensa obter nas suas atividadescomerc.í.aí.s ,

o terceiro elo comum as dissoluções das cooperati-

vas ~ o descompromisso do poder deliberativo/executor com as

próprias decisões e/ou ações exercidas na gestão cooperativa.

Esse mecanismo ao mesmo tempo que legaliza urna responsabilida-

de solidãria pelas obrigações que os administradores eleitos

e/ou contratados fazem em nome da sociedade; tamb~m regulame~

ta que as despesas da sociedade, decorrentes dos custos oper~

cionais diretos e/ou indiretos serão rateadas pelos coopera-
dos, tenham ou não desfrutados de seus serviços.

Trata-se de urna situação favorãvel ao processo de

dissolução das cooperativas por que quem garante que as deci-

sões tornadas pelos administradores, em nome da sociedade, se-
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rao em proveito dos interesses dos associados? Por exemplo,

determinado membro do "Conselho de Administração" pode se va-

ler das contas de despesas indiretas a adquirir um veículo pa-

ra o seu próprio uso. Em seguida incluir essa despesa na con-

ta de prejuízos ,da cooperativa, cujo rateio seria proporcional

aos serviços usufruídos pelos associados. Nesse caso se o só-

cio nem participa do processo decisório que envolve á compra

do veIculo, como pode ser convocado e/ou exigido a

o prejuizo decorrente?
ressarcir

o quarto elo comum as dissoluções das oooperativas

e a sucessiva cooptação do poder fIscal pelo poder deliberati-

vo/executor. Esse mecanismo ao mesmo tempo que legaliza o

"Conselho Fiscal" como o órgão fiscalizador das. decisões
e das' açoes administrativas;: em função dos objetivos
da sociedade; também restringe a realização dessa função a par-

tir de regulamentos possíveis a sua cooptaç~o institucional.

Trata-se de uma situação favorãvel ao processo de
dissolução das cooperativas por que quem garante a inserç~o

da função fiscal, desde que suas despesas depende da delibera

ção de recursos pelo o próprio inquirido? Trata-se de uma si-

tuação paradoxal porque no "Estatuto Social" se coloca que as

despesas do órgão fiscal, com eventuais auditorias externas,
correrao por conta da cooperativa. Por outro lado os recursos
para financiar essas despesas dependem das deliberações do pr~i

prio investigado. Ademais, enquanto o investigado possui um

mandato máximo de quatro anos para exercer suas funções admi-

nistrativas; o mandato dos fiscais é de apenas hum ano. Nesse

caso quem garante que os sucessores fiscais continuarão deter-
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minada auditoria iniciada pelos os seus antecessores? Por ou-

tro lado, conforme a "Legislação Cooperativista" em vigor pres

creve ,em quatro anos a açao para anular as deliberações da

"Assembléia Geral", nas quais tenha ocorrido erro, dolo, frau-

de ou simulação. Nesse caso, qualquer simulação ocorrida na

"Assembléia Geral", incluindo uma possível cooptaçãodo "Conse

lho Fiscal", escaparia de uma investigação pelos suc~ssores,

a partir do téiminode mandato do "Conselho de Administração" an-
terior.

Portanto, sao elos organizacionais que geram dubie

dades nos direitos e nos deveres dos associados, bem como nas

istâncias de poder institucional, deliberativo e executor. Tra

tam-se de ambiguidades organizacionais e fiscais posslveis a

todos cooperativas que atuam no setor primário. Em primeiro

lugar devido a singularidade do modelo. Em segundo lugar por-

que o conjunto de princípios que formam a ideologia da organi-

zaçao e da fiscalizaç~o s~o comuns a esse modelo.
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6. MUDANÇA E DESENVOLVIMENTO DO MODELO COOPERATIVISTA AGRO-
PECUÂRIO/INDUSTRIAL BRASILEIRO

6 •1. A mudança

A mudança proposta oara o modelo de coooer'at.i.vasagro-

pecuário/industrial brasileiro passa por três aspectos bási-

cos: O primeiro se refere ao método para orientar a institu!

ção de cooperativas nos moldes autogestor. o segundo se re-

ferea importância de preservar na o.rqa ní.za çáo e nafiscalização

das cooperativas os valores dos próprios interessados e/ou ne-
cessitados& ação comunitãria, em vista a continuidade da as-

sociação. E o terceiro se refere ao desenvolvimento do modelo
de cooperativas do setor primário, junto aos próprios intere~

sados e/ou necessitados da ação comunitária, sejam eles letra

dos ou não.

Com relação ao método, toda e qualquer tipo de co-

operativa deve ser promovida de baixo para cima das bases co-

munitárias. Por exemplo, se o Estado e/ou a iniciativa priva-

da planejam incentivar o desenvolvimento de cooperativas na
qualidade autônoma e autogestora deverão, em primeiro lugar,

conhecer os interesses e/ou as necessidades dos próprios comu
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nitários, isso e, os problemas econômicos e/ou políticos e/ou

sociais deparados pelas as associações de bases, em relação

ao contexto municipal eJou estadual e/ou nacional.

No que refere a preservaçao de valores dos próprios

interessados e/ou necessitados da ação comunitária, esses não

devem ser submetidos a uma "Legislação Cooperativista", cujo

fundamento é o :IIPoder Central". De acordo a evolução histó-

rica do cooperativismo brasileiro essa "Legislação" foi desen

volvida em base de PrincIpios - (centralização, formalização,

padronização, sincronização etc.) - voltados ~ efici~ncia pr~

dutiva. Por outro lado o modelo ROCHDALEano, como base do mo-

delo de cooperativas agropecuárias/industriais, contemplaPri~

cípios, onde os valores de quem se emancipa na ação comunitá-

ria formam os moldes da própria organização e fiscalização co

operativa. Quer dizer, a configuração da estrutura e a forma

de administrar são em função dos valores comunitários ,diferente_

rrerrte do que está em vigor. Trata-se de adequar os deuses e

suas respectivas ideologias no templo certo, conforme as

observações de HANDY (45) em os "Deuses da administração. ,,44/

44/ Do contrário os resultados da organização e da fiscalização coopera+L
- vista são desastrosos. Por exemplo: o caso da Cooperativa fICarIA"

que, apesar de figurar no "rank" das "Melhores e Maiores", revis-
ta EXAME (116), onde a eficácia é a medida de seu desempenho; atual-
mení;e se encontra em processo de autcrlissolução,conforme matéria do
jornal a ('a.zetaMercantil (63), de 29 de setembro de 1994. Com rela-
ção as cooperativas brasileiras observe a matéria publicada na revis-
ta VEJA (117) de 26 de maio de 1993: "o risco do dominó", cujo senti-
do se refere ~ crise geral do cooperativismo brasileiro, refletindo a
mesrrasituação da "carlA".
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Com relação ao desenvolvimento do Modelo de'cooper~

tivas do setor primãrio, deve ser refeito na forma de "Estatu

to Social", considerando-se os seguintes aspectos: em primei-

ro lugar, a questão da livre adesão de associados na coopera-

tiva e os inte~esses antagônicos na associação. Em segundo

lugar, a questão da superposição de poder deliberativo/execu-
t6r sobre o poder institucional da cooperativa. Em terceiro
lugar, a questão do descompromisso do poder deliberàtivo/exe-

cutor com as decisões e/ou com as ações exeréidas na coopera-

tiva. E, finalmente, a questão da cooptação do poder fiscal
pelo poder deliberativo/executor.

Essas questões poderiam ser trabalhadas a partir da

identificação dos problemas enfrentados pelos próprios inte-

ressados e/ou necessitados da ação c0munitãria. Em seguida

se identificaria a missão da associação, definindo-a junto a

eles mesmos e de acordo suas expectativas no próprio nego-
cio, isso é, na atividade produtiva e/ou comercial. Da mes-
ma forma se identifica e definiria os objetivos da associa-
çãot em função da capacidade material,fIsica, humana e fina~

ceira do grupo, considerando-se os oficios de seus integran-
teso Trata-se de um processo de institucionalizar a coopera-

tiva, onde os comunitários são estimulados a desenvolverem

suas próprias poli ticas para implementar suas decisõese ações.

Além disso, propicia a própria delimitação de poder para cada
instancia de decisões e/ou de açoes. Por exemplo, à assem-
bléia geral de sócios, como o centro das decisões fins da so-

ciedade. O conselho de administração, como o centro de deli-
berações sobre essas decisões. O quadro funcional contrata-
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do, como o centro de decisões e de açoes para a racionalizar

os recursos produtivos, humanos, financeiros e mercadológi-
cos, todos nos limites decisórios fins da associação. E, fi-

nalmente, o conselho fiscal para averiguar o cumprimento das
decisões fins na associação em. todas as instâncias de poder.
No ítem seguinte um exercício para o desenvolvimento do refe-
rido modelo.

6.2. O desenvolvimento

o presente modelo ~ desenvolvid~a partir de uma

progressiva transferência de funções do Conselho de Adminis-

tração às unidades especializadas contratadas, sob o poder má
ximo da Assembl~ia Geral de Sócios. Portanto, apresenta uma
clara distinção entre as competências decisórias institucio-

nal, deliberativa e executora, isso ~, quem dar; as ordens

fins na sociedade, quem dirige essas ordens e quem faz acon-
tecê-las.

No campo da competência decisória institucional ve-
rifica-se, por exemplo: as políticas fins da ·cooperativa, cuja

implementação está sob a responsabilidade do Conselho de Ad-

ministração. Nesse caso,os conselheiros tratam de conduzí-Ias

assumindo cada vez mais a função de supervisão e de controle

no dia-a-dia da 'associação. Também são responsáveis pela

condução de objetivos gerais da cooperativa. Por exemplo: as-

sumem o planejamento de atividades a longo prazo, concernen-

tes às instalações, às finanças I à contratação de mão-de-obra;
às relações com os sócios e com outras instituições que ope-
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ram com a cooperativa. Tudo sob o enten:1imentoe a aprova-

çao da Assembléia Geral de Sócios.

No campo da competência decisória executora se ve-

rifica, por exemplo, os planos de aç6es sob a responsabilida~

de do quadro funcional contratado. Portanto, sob o mando do

Conselho de Administração os empregados, em geral, responsab!

lizam-se tanto pelas relaç6es entre si; quanto pelas tarefas

e/ou atividades e/ou funç6es: a comercialização, a recepçao,

a classificação, o beneficiamento, a armazenagem e as vendas

da produção agrícola. Nessas circunstâncias a ação de todos

membros contratados à cooperativa depende do grau de respons~

bilidade exigido pelo trabalho e da correspondente autorida-
de para exercê-lo.

Mas estruturar competência significa hierarquizar
níveis decisórios de acordo com o grau de autoridade e de res

ponsabilidade requerido por cada instância de poder. Por exem
plo, no nível hierárquico mais alto da cooperativa se tem a

Assembléia Geral de Sócios, isso é, o poder supremo. Trata-se
da força maior que determina os próprios rumos da organiza-
çao, quer dizer, quem decide o que produzir, a quem vender, a

quem e como beneficiar os recursos gerais da cooperativa, etc.

Segundo SIMON (123), nas organizaç6es em geral, nesse nIvel
se destacam as decis6es relacionadas aos objetivos institucio

nais. Para STEINER & MINER (119), se identifica a missão em-
presarial em termos de produto e de mercado. Também a finali
dade social, econômica e técnica da empresa; os objetivos re-
lacionados com as vendas, com as margens de lucros, com o re-
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torno sobre o investimento e com a participação no mercado.

Por isso que são caracterizadas de decisões institucionais.

o nível hierárquico imediato é constituído pelo Co~

selho de Administração. Trata-se da instância de poder deli-

berador. Por exemplo: se toma decisões sobre como alcançar a

produção, considerando-se os padrões de quantidade, de quali-

dade, etc., discutidos e aprovados em Assembléia Geral de Só-
cios. Segundo: LASSERE (76), nas cooperativas, as decisões to
madas nesse nível são caracterizadas estratégicas porque en-

volvem os objetivos da sociedade a longo prazo. Para ANSOFF

(8), nas organizações em geral, são caracterizadas estratégi-

cas porque procuram adequar os objetivos empresariais de

mercados aos produtos; também porque determinam a capacidade

empresarial em busca de alternativas de crescimentos.

o nível hierárquico seguinte é constituido pelos os

técnicos e/ou os especialistas contratados para assessorar o

nível superior nas decisões especializadas. Por exemplo, em

matéria de orçamentos, de melhoria da produtividade, etc. Nas

cooperativas, normalmente, se estrutura esse nivel nos moldes
gerenciais, cujas decisões se referem às determinações de

meios e de prazos para atingir metas empresariais. Tudo isso

em acordo às determinações delineadas pelo Conselho de Admi-

nistração. Segundo LACROIX (81), nas cooperativas, se verifi

cam nesse nivel as decisões táticas porque envolvem os objet!

vos da sociedade a médio prazo. Segundo ACKOFF (7), nas orga-

nizações em geral, os integrantes desse nível tratam de coor-

denar e/ou de supervisionar as atividades relativas aos pla-
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nos e metas, visando o álcance de objetivos empresariais~ por

isso que são caracterizados táticos ,oUsejam; relacionadas com

a redução de incertezas, trazidas do ambiente externo pelo

nlvel superior e sua colocação em termos de programas e/ou de

operações padronizadas no nlvel operacional. Ademais porque

são decisões de médio e de curto prazos.

o nlvel hierárquico imediato é constituldo pelos
trabalhadores operacionais, isso éi os executadores das deci-

sões superiores. Nesse nlvel as decisões normalmente sao co-
ordenadas para obter o melhor método e a melhor forma para

executar determinada tarefa. Segundo LASSERE (76), nas co-

operativas, as decisões tomadas nesse nivel sao caracteriza-

das operativas porque alcançam o curtissimo prazo, cuja fina-

lidade é fazer funcionar eficientemente os trabalhos diários.

Segundo KAST & ROSENZWEIG (69), nas organizações em geral, as

decisões tomadas nesse nlvel se referem, basicamente, a execu

çao dé tarefas relacionadas aos planos e/ou programas traça-
dos no nlvel antecessor. Portanto, á principal preocupaçao
de seus integrantes consiste em executar as tarefas da melhor
forma. Para HAMPTON (49) e JUCIUS & SCHELENDER (65), se re-

ferem aos planos operacionais, aos procedimentos, aos cronogr~
mas, etc.
zos.

Por isso que são denominadas de curtíssimo pra-

Mas nas cooperativas existe um outro nlvel hierár-
quico, cuja po~ição é fora da linha de mando, isso é, inter-

mediário aos nlveis da Assembléia Geral de S6cios e do Conse-
lho de Administração. :t; deslocado da linha porque tem como



183
funç~o averiguar o exercicio das operaçoes gerais na coopera-

tiva e assessorar a Assembléia Geral de Sócios; quer dizer;
verif icar o cumprimento dos obj et.ivos da associação pelas de-
mais instâncias de poder. Seus integrant.es devem ser, neces-
sariament.e, sócios da cooperativa e, t.ambém, eleitos pela As-
sembléia Geral de Sócios. Portanto, a aut.oridade concedida
na forma fiscal abrange todo o processo de elaboraçãoe de

execuçao das decisões, a cargo do Conselho de Administ.ração,

e a correspondent.e responsabi lidade para informare consultar à

Assembléia Geral de Sócios.

", A dinamização dos referidos niveis hierárquicos,
na cooperativa; poderá acontecer a partir da escolha e da de-
finiç~o de .sua missão, pelos próprios cooperados. Por
exemplo: a defesa econ6mica, social e politica de todos os
associados, com base na colaboraç~o reciproca. Em seguida a
determinaç~o does) objetivo(s) primeiro(s) da cooperativa.
Por exemplo: comercializar e vender toda a produção de arroz
de t.odos os associados; transportar toda a safra de arroz,

fi
\

desde os locais de produç~o at.é os postos de vendas; e receE

cionar, classificar, beneficiar, acondicionar e armazenar to
da a produç~o de arroz de t.odos os associados.

P.ara alcançar e garantir esses objetivos', os ~pro-
prios cooperados poderiam traçar suas politicas. Por exemplo:

a comercializaç~o e vendas da produç~o de arroz de todos os
associados dependem sõmente de critérios acert.ados em Assem-
bléia Geral de Sócios. A cooperativa admit.e para o seu qua-

dro de sócios sõmente produtores de arroz do municipio sede.
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O quadro de sócios comporta, inicialmente, duzentos produto-

res. O preço da produção de arroz para comercialziar é/ou pa-

ra revender deve acompanhar pelo menos um valor compatível ao

de mercado regional. Qualquer alteração de forma e/ou de con

teúdo nas polIticas da cooperativa so sera validada mediante

os votos de pelo menos dois terços do total de associados.

Definida e institucionalizada a parte legal da co-

operativa, supcinha a decisão da Assembl~ia Geral de Sócios p~

ra aumentar o volume das vendas de arroz beneficiado, no exe~

cIcio vindouro, em dez por cento. A partir dessa meta, o Co~

selho ~e Administração poderia implementã-Ia via planejamen-

to. Por exemplo, levantar a capacidade de produção por al-

queire de cada produtor associado. As necessidades operacio-

nais, como: transportes para a safra, a capacidade de benefi-
ciamento do maquinário e de armazenagem, as necessidades de

mão-de-obra operativa, etc. Além disso, um lenvatamento dos

custos fixos, com investimento de capital em novas instala-
ç6es e/ou maquinários; e dos custos variáveis, por exemplo:
com a contratação de mão-de-obra.

Presuma que ao invés de aumentar os custos variáveis
com a contratação de mão-de-obra, tenha se decidido pela es-

tratégia de mecanizar o processo de recepção, de classifica-

ção, de beneficiamento e de acondicionamento da produção de

arroz. Com isso, o ponto de equilíbrio ao invés de ocorrer a

cinquenta por cento da capacidade produtiva, em relação ao aI
to custo da mãO-de-obra, cujo lucro diminuiria ainda mais com

o aumento da produção; poderia acontecer com sessenta e cinco
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por cento da capacidade, onde o aumento da produção elevaria

o lucro de maneira substancial, HARDING (48).

Mas acontece que nas cooperativas; pr~nc±palmentede

agricultores, os membros eleitos para o Conselho de Adminis-

tração, na grande maioria, não possuem ,Uma instrução neces§~-

ria para implementar um planejamento econômico de tal comple-

xidade. No entanto, se coderí.a solucionar o problema à partir da

contratação de um especialista. Por exemplo: na função cont;-

biljfinanceira, a nlvel gerencial, para a Gerincia Cont;bil
e Financeira - GrCF.

Suponha que esse especialista tenha optado pela me

canização do processo de recepção, de classificação, d~ bene-

ficiamento e de acondicionamento da produção de arroz. Nesse

caso, a curto prazo, incorreria no acréscimo dos custos fi-

xos. Por outro lado, a longo prazo, obteria Um retorno sobre

o investimento. Mas ocorre que na cooperativa a referida de-

cisão não é de competincia do nlvel gerencial. Pois envolve

os recursos dos cooperados, devendo ser discutida e finaliza-

da em Assembléia Geral de Sócios. Por exemplo, o especialista

da GrCF poderia expor aos associados as duas alternativas, no

plano de entendimento dos produtores, isso é, através de uma

linguagem a nlvel coloquial. O exemplo de autogestão sobre o

processo decisório que determina onde investir, envolvendo os
poderes institucional, deliberativo e executor pode ser visua

lizado no fluxo de informações do organograma da Figura 9.

Como parte do referido planejamento, suponha a con-
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Figura 9. A participação do associado no processo decisório
que determina onde investir, envolvendo os níveis
institucional deliberativo e executor na cooperat~
va, arranjado pelo autor.

tratação de outro especialista, também a nível gerencial, por

exemplo: a Gerência de Recepção e Produção - GrRP. Nesse ca-
so, as ativid~des dentro da função de recepção e de produç~o
poderiam 3er divididas em: transportes, recepçao, trans
formação, acondicionamento e armazenagem do produto fi-
nal.

Conforme o exemplo se poderia iniciar o plano de
trabalho da GrRP por meio da instalação do quatro entrepos-
tos. A nível de setores, cada um localizado nas regiões com
maior volume de comercialização e de melhor acesso para os as
sociados. Cada setor poderia ter um supervisor sob o mando
da Gerência de Recepção e Produção - GrRP. Segundo KOONTZ &



187
O'DONNELL (67), cada Setor de Recepç~o e Produç~o - SrRP se-

ria estruturado por localidade, conforme demonstrado na Figu-

ra 10 do organograma. Outra maneira poderia ser por funç~o.

Por exemplo, um entreposto na regi~o Z encarregado à

çao apenas do arroz tipo A~
recep-

Na primeira situaç~o as decisões de quantidades e

de qualidade de gr~os a recepcionar, centralizadas na GrRP

por exemplo, o Conselho de Administração poderia exercer um

controle direto sobre, essas atividades e, em tempo hábil, urna

alteraç~o de rumo se necessário. Por outro lado, poderia se

tornar lento caso houvesse urna necessidade de alterar as tare

fas pertinentes a quantidade e/ou à qualidade exercidas nos

entrepostos. Ao descentralizar as decisões de quantidade e de

qualidade, a nível de entrepostos, correria o risco de um des

vio das políticas estabelecidas a comercializar e/ou à produ-

ç~o. Por exemplo, o supervisor preocupado em não receber even
tuais sacas de arroz com impurezas tipo: pedra, palha, etc. ,
poderia se utilizar e abusar de critérios pessoais. Certamen
te, uma atitude que poderia ocasionar conflitos pessoais en-
tre empregados e associados.

Segundo LAWRENCE & LORSCH (72) o impasse entre cen-

tralizar e descentralizar poderia ser resolvido mediante um

aprimoramento dos fluxos das comunicações; tanto no sentido

de cima para baixo da estrutura, quanto no sentido inverso.

SAYLES & STRAUSS (121) pesquisando sobre o paradoxo centrali-

zar e descentralizar decisões, constataram que os meios mais

efetivos s~o os controles numéricos e/ou estatísticos.
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Portanto, o Conselho de Administração poderia for-

malizar critérios à quantidade e/ou à qualidade de produtos a

recepcionar, previamente estabelecidos em Assembléia Geral de
Sócios. Com isso se iniciaria um processo decisório, onde
os critérios da comercialização ocorreriam por conta dos pró-

prios interessados na ação comunitária.

Por exemplo, o critério de qualidade a partir da
política estabelecida: comercializar toda a produção de ar-

roz de todos os associados dentro dos padrões de qualidade X.

Posteriormente transformada em Ordem de Serviços à GrRP e, em
seguida, para os StRps. O controle sobre o cumprimento dessa
Ordem de Serviço poderia ser realizado diariamente e/ou se-

manalmente, isso é, cada setor seria responsável pelo envio

de Ficha de Controle com a quantidade e/ou a qualidade de

grãos recepcionados, inclusive, indic~ndo dados como: a hora

e a data da operaçaoi o nome e o número de matrícula do asso-

ciadoi e as assinaturas do associado ~ do supervisor envolvi-
dos na operaçao. Por sua vez a gerência enviaria ao

.~.' Conse-
lho de Administração um conjunto de Ficha de Controle anexo

ao relatório mensal sobre o desempenho geral da recepção de
graos. E, por fim, colocaria todas as informações pertinen-

tes a recepção de arroz, do exercício fim, na forma de um re-

latório semestral e/ou anual à apreciação, à discussão e a
aprovação da Assembléia Geral de Sócios. O exemplo de auto-
gestão sobre o processo decisório que determina os critérios

de quantidade e de qualidade de produt~s a comercializar, en-

volvendo os poderes institucional, deliberativo e executor p~

de ser visualizado no fluxo de informações do organograma da
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Figura la.
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Figrtra la. A participação do associ~do no processo decisó-
rio que determina os critérios da.comercialização,
envolvendo os nlveis institucional, deliberativo
e executor da cooperativa, arranjado pelo autor.

Para as atividades de compra e de venda da produ-
çao de arroz suponha a contratação de um especialistá a nível
gerencial, na função mercadológica, por exemplo: a Gerência
de Compras e Vendas - GrCV. Conforme o exemplo da expansao
das vendas, ~decisão sobre o preço da mercadoria do associa-

do nâo seria de competência desse especialista. portanto,após

uma pesquisa de mercado sobre os preços da saca de arroz, o
especialista poderia elaborar um plano envolvendo diferentes
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faixas de preços de acordo corn o mercado regional e/ou a "BoI

sa de Cereais", Indice econ5mico FGV (115), R~vista Cbnjuntu~

ra. Em seguida exibiria por meio de painéis, em locais onde

o associado pudesse analisar suas vantagens e desvantagens e,

ao mesmo tempo, negociar com os representantes do Conselho de

Administraç~o. Essa negociação deve transcorrer com base nas

polIticas de preços determinadas em Assembléia Geral de Só-
cios. Por exemplo, se o preço de compra da saca de arroz es-

tivesse abaixo:ao de mercado, então se convocaria uma Assem-

~léia Geral Extraordin&ria de Sócios para discutir uma forma

~e equiparação, isso é, uma alternativa para evitar tanto urna
eventual quebra de caixa da cooperativa quanto um possIvel

desvio da produção do associado junto ao atravessador. O exe~

pIo de autogestão sobre o processo decisório que determina o

critério de preços à comercialização, envolvend9 os poderes
institucional, deliberativo e executor pode ser visualizado
no fluxo de informaç6es do organograma da Figura 11.

Suponha a contratação de um especialista para a
area de pessoal em função do aumento do número de empregados

e das quest6es trabalhistas. Por exemplo, um gerente alocado

na Gerência de Realç6es Trabalhistas - GrRT. O referido esp~

cialista poderia iniciar sUas atividades com a elaboração de
um "Plano de Classificação de Cargos e Sal~rios - PCCS". por

exemplo, determinar quanto custaria cada cargo a cooperativa

em relação ao trabalho de cada um e em relação ao mercado de

trabalho. Através da técnica de "Tabela por Pontos", pode-

ria quantificar cada fator componente de cada cargo, ZINPECK
(127) • Imagine o cargo da gerência financeira CrCF, cujo fa-
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Figura 11. A participação do associado no processo decisório
que determina os crité~ios de preços à comercia-
lização, envolvendo os níveis institucional, deli
berativo e executor da cooperativa, arranjado pe=
lo autor.

tor responsabilidade por recursos financeiros recebesse a

máior pontuação, conforme pesquisa salarial pará cargos simi-

lares, isso é, considerando-se Uma escala de zero a cem pon-
tos.

Mas acontece que tanto a escolha de fatores para os
cargos em geral quanto a pontuação dos ,mesmos, na cooperati-
va, devem ser entendidos, discutidos e aceitos pelos associa
dos. Afinal os recursos que custearão o valor de cada cargo
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sao dos associados. Dessa forma, caberia ao especialista da

GrRT, sob as ordens do Conselho de Administração, expor o refe

rido "PCCS" em Assembléia Geral de Sócios, por meio de uma li~

guagem acessível a compreensão de todos. Em seguida, a partir

de uma decisão comunitária, os próprios associados defermina~
riam uma política salarial viável ã cooperativa. Por exemplo:

atuar abaixo, na média ou acima da faixa salarial de mercado.

O exemplo de autogestão sobre o processo decisório que deter

mina os critérios da política salarial de empregados, envol-

vendo os poderes institucional, deliberativo e executor, pode

ser visualizado no fluxo de informaç6es do organograma da Fi-
gura 12.

Segundo WEBER (129) a autoridade significa a possi-
bilidade de que uma ordem específica seja obedecida. À auto-

ridade representa o poder institucionalizado e oficializado.

Poder significa a probabilidade de impor a própria vontade

dentro de uma relação social, mesmo contra qualquer forma de
resistência e qualquer que seja o fundamento dessa probabili-
dade. Portanto, a autoridade deve ser legal, racional e buro
crática, isso é, os subordinados aceitam as ordens dos supe-

riores como justificadas, porque concordam com um conjunto
de preceitos ou normas que consideram legítimas e dos
deriva o comando.

quais

Mas, segundo KAST & ROSENZWEIG (68), o papel do su-
porte, isso é, cargos de linha evoluiu em resultado da maior
especialização e das maiores complexidades organizacionais.
Portanto, em razão de seus conhecimentos e de sua capacidade
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Figura 12. A participaç~o do associado no processo decis6rio
que determina os critérios da política salarial
de empregados, envolvendo os níveis institucio-
nal, deliberativo e executor na cooperativa, ar-
ranjado pelo autor.

técnica em determinada ãrea especializada passa a ser, tam-
bém, uma fonte de autoridade e de influência funcional em to-
da a organizaç~o.

Segundo GALBRAITH (43), nas organizaçoes em, geral
tende a se formar uma tecnoestrutura constituída por especia-

listas de alto nível e que tomam decisões colegiadamente, on-
de os dirigentes e os executivos podem ser levados a manipu-
lar assembléias gerais, para obterem decisões que sejam favo-
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Podem também submeter á vota-
ç~o propostas vagas ou d6bias e que os comprometam o
possível.

menos

Nas cooperativas se poderia evitar possíveis des-

vios da miss~o, dos objetivos das políticas, etc., aparti~ide

um efetivo exercício do Conselho Fd.sc aL, constituído pe I'ospr§.

prios associados. Por exemplo, os membros conselheiros pode-

riam realizar um controle contínuo, ~urante todo o ano, sobre

os métodos empregados nos negócios da cooperativa. Tudo is-

so, em confronto com as políticas estabelecidas em Assembléia

Geral de Sócios. Poderia, também, realizar um controle oca-
sional, feito por inspeç~o ocasional, isso ~, a partir de uma

dificuldade especial na cooperativa ou quando por solicita-

ção de credores e/ou de associados. E, por fim, um controle

periódico, po~ exemplo: um ao ano, feito por uma auditoria ex
terna.

Mas os membros do Conselho Fiscal, assim como os do

Conselho de Administração, na grande maioria, tem dificulda-

de para um exame acurado dos trabalhos na cooperativa, princl

palmente, quando esses envolvem técnicas de reácioháliz~ç~o

do trabalho como as descritas. No entanto, poderia solucionar

tais dificuldades ao contratar serviços na forma de empreita-

da, por exemplo: a auditoria de terceiros para determinado

fim. Vale observar que isso n~o significa atribuir respons~
bilidades fiscais 6nica e exclusivamente nas m~os de tercei-

ros. Nesse caso,os conse lheiros sócios devem acompanhar, ques-
tionar e entender todo o processo das averiguações,
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e os respectivos resultados. Por exemplo, o exame um por um

de todos os registros e cálculos dos livros da contabilidade
da cooperativa, verificando cada registro em relação com os

recebidos; a folha de salários, o estado das contas bancá-

rias e outros documentos afins. Também da comprovação do va-

lor dos excedentes de mercadorias no começo e no fim de cada

ano e, depois de conceder, as margens normais para a deprecia-

çao das máquinas e dos estoques. Verificar se há uma corres-

pond~ncia com os registros das mercadorias compradas, vendi-

das e elaboradas durante o ano. Verificar as quantidades de

dinheiro em efetivo e depositados em bancos. Mediante o acom-

panhemento e o controle, e os procedimentos corretos em rela

çao as avaliações anteriores, se poderia fazer um balanço ge-

ral das operações ao final do exercício semestral e/ou anual.

Com relação a auditoria dos métodos se poderia ava-
liar os procedimentos para a conservação do espaço físico da
cooperativa; o desempenbo dos empregados nas areas operacio-

nais, técnicas e gerenciais; a ordem e a disposição das re-

partições do trabalho; a situação e formas de manutenção das

máquinas de escritório e industrial, de equipamentos, dos

estoques; as formas de interação dos funcionários entre si e

desses com os associados e o público em geral. Posteriormen-

te, os membros do Conselho Fiscal, submeteriam os resultados

de suas investigações à Assembléia Geral de Sócios a cada se-

mestre e/ou ano. Da mesma forma, poderiam convocar os audi-

tores contratados para apresentar os resultados investigados,

a partir de uma linguagem de fácil entendimento para todos os

associados. O exemplo de autogestão no processo de investiga-

__--0::-:---
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çao do cumprimento de suas decisões e de suas açoes, envol-
vendo todos os poderes da cooperativa, pode ser visualizado
no fluxo de informação do organograma da Figura 13.
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Figura 13. A participação do associado no processo decisório
que investiga o cumprimento das políticas gerais
da cooperativa, envolvendo todos os níveis de de-
cisão e de ação, arranjado pelo autor.

Mas nas cooperativas, assim como nas organizaçoes em

geral, problemas de ordem comunica tiva, de relacionàmentopessoal,

etc., devem ocorrer. Por exemplo, a falta de presteza no ateg
dimento. Nesse caso, os associados não devem ficar esperando
por uma atitude do Conselho de Administração e/ou do Conselho
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Fiscal. Fora da cooperativa, articulados em pequenos grupos,

poderiam definir e/ou identificar o problema comum. Em segui

da colocar alternativas, por exemplo: demitir o empregado ou

estabelecer uma advertência e/ou solicitar um treinamento pa-
ra o _ mesmo. o passo seguinte seria avaliar cada uma das

alternativas et posteriormente, selecionar a mais vi~vel. A

alternativa escolhida seria exposta e discutida em Assembléia

Geral de Sócios para imediata votação e aplicabilidade. Tra-
ta-se ãe um processo de elaboração de decisões e do

controle executor na qualidade da autogestão.
próprio
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7. CONCLUSÕES E SUGESTÕES

7.1. As conclusões

A hipótese levantada nesta tese foi: a inversão de

cisória envolvendo os poderes institucional, deliberativo e

executor nas cooperativas agropecuãriasjindustriais brasilei-

ras e, consequentemente, os desvios da autogestão decorrem de

contradições na formação do movimento, nos princípios a con-

dução ideológica e na operacionalização estatutãria, com re-
lação aos do modelo de 1nspiração.

ficada pelo seguinte:
Essa hipótese foiveri-

No que refere a formação do movimento cooperativo:

o Cooperativismo de inspiração Nacional surgiu de situações

econômicas, políticas e sociais adversas aos próprios inte-

ressados e/ou necessitados da ação comunitãria. Por outro la-

do o Cooperativismo brasileiro, a partir de 1930, foi instru-
mentalizado para implementar um projeto de Governo Central,

cujos princípios e mentores se encontravam deslocados da cau

sa associativista de base, isso i, "tecnoburocrãticos" preoc~
pados apenas com a ideologia de Poder Central.
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Com relação aos principios e a condução ideológica

do movimento: o Cooperativismo de inspiração Nacional foi idea

lizado a partir de Principios para amenizara fome, a misé~ia, a

exploração do capital sobre o trabalho e das injust{ças poli-

ticas cometidas pelo poder burguês, isso é; o direito de vo-

to individual somente para determinada classe de cidadãos. Por

outro lado os principios idealizadores do Cooperativismo bra-

sileiro, a partir de 1930, se fundamentam num "projeto Mo-

dernizador" do Pais, cuja politica b~sica ~as cooperativas

flui de um Poder Central, no intuito de conter o próprio po-

~encial associativista. Uma forma de reprimir a emancipação

do trabalho em grupo nas associações de base, em vista aos

grandes projetos nos móldes "tecnoburocr~ticos".

No que refere a operacionalização estatutária: o

esquema e a dinamização estatut~ria do Cooperativismo de ins-

piração Nacional foi projetado pelos próprios interessados

e/ou necessitados da ação comunit~r~a. Por outro lado, o es-

quema e a dinamização estatutária do·Cooperativismo brasilei-

ro, a partir de 1930, foi montado por terceiros desligados da

causa comunitária de base, isso é, .por "tecnoburocráticos"

preocupados apenas com.os interesses do Poder Central.

;

Por isso que se vefifica a incoerência na propo s'ta

a autogestão, projetada pelos remanescentes do Poder Central.

Pois ao mesmo tempo que defendem: "que o cooperado; através

da sua participação ativa, direcione as atividades da coope-

rativa para os interesses que lhes dizem respeito"; por ou-

tro, se contradlzem a partir da diretriz via politica de
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controle: "o sistema, atrav~s da coordenaç~o nacional (OCB)~

definirá as diretrizes que embasa r âo a execuçáode auto-gestão ...

CXB" (97). Umaproposta incoerente à autonomiadas cooperativas. porque a

"legislação Cooperat.Lvds+a" restringe o próprio exercício da autogestão.

No estudo de caso constatou-Se a impraticabilidade

dessa política de alltogest~o na medida que emperra a manifes-

tação dos próprios donos da cooperativa nas Assembl~ias. Por

exemplo, os sócios da "COAPECAB"n~o podem aclamar e/ou pro-

por soluções sobre a situação institucional e/ou economica

da própria Cooperativa. De um lado porque a Administração ao

elaborar as pautas do "Edital de Convocação", em função única

e exclusivamênte de seus interesses, se fecha para qualquer

emancipaç~o do quadro. social. Prática possível via mecanismos

de controle previsto na "Leq í sLaçáo Cooperativista". De outro,

porque os sócios deixam de comparecer nas "Assembl~ias" por

nao se sentirem livres para discutirem os assuntos de seus inte-

resses.

são incoerências reproduzidas no dia-a-dia das coopera ti vas

agropecuárias/industriais brasileiras porque t.odas são regidasp::>r uma

"Legislação Cooperativista", cujo conteúdode "leis", nos moldesdo ~

der Central, impede qualquer manifestação para o exercício da autoges-

tão. Ademaisporque a arrumaçãodessas "leis", nos respectivos "Estatutos

Sociais" das cooperativas, permite os interesses antagônicos dentro da

associação, a partir da livre adesâo de sócios: poss íbí.Lí,ta a superposd-:

ção do poder deliberativo/executor sobre o pcxlerinstitucional; facilita

o descompromissodo p::>derdeliberativo/executor, com as próprias

decisões e e çoes r e, por f í.m , propicia a sucessiva cooptação
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do poder fiscal da própria cooperativa pelo poder delibera ti-

vo/executor.

~Prova e que no estudo de caso da "Cooperativa A9r2

pecuária da Região de Casa Branca - COAPECAB", ao mesmo tempo

que se legaliza o livre ingresso de produtores, desde que

atuem na atividade agrícola, pecuária OU extrativa e que nao

pratiquem outra atividade que possa prejudicar os interesses

e os objetivos da sociedade OU com estes colidir: também se
regula o exercício da atividade econômica em caráter comüm,

conforme o "Estatuto Social - COAPECAB" (24).

Trata-se de uma situação paradoxal à f undarne nt.açâo.

do trabalho comunitário porque quem garante que determinado

social ao invés de exercer a atividade agrícola e/ou ~pecua-

ria e/ou extrativa significativamente; incomuns; pratique ou-

tra atividade qualquer no campo? Por exemplo: arrendar ter-

ras para pequenos produtores também sócios da cooperativa.Si~

nifica dizer que os interesses econômicos na cooperativa ta~

bém serão antagônicos. Isso evidencia onde se inicia o pro-

cesso de desvio da autogestão e, consequentemente, os cami-

nhos à inversão decisória.

Além disso,no "Estatuto Social~ se determina o po-
der máximo à "Assembléia Geral de Sócios", nas decisões fins

da associação: e ao "Conselho de Administração" apenas delib~

rar sobre essas decisões. Por outro lado, no mesmo Regimento

estatutário se boloca que o "Conselho de Administração" pode

decidir sobre os critérios que determinam preços e/ou quanti-
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dades e/ou qualidades de produtos para comercializar na co-

operativa.

Trata-se de uma situação paradoxa1 para o poder ma-

ximo da IiCOAPECAB" porque quem assegura que os membros do fiCO,!!

selho de Administração" tomarão decis6es que atendam o~ obje-

tivos de todos os associados? Por exemplo, o associado ~n-

quanto membro de um dos cargos do hConselho de Administraçãoli

I

pode tomar uma decisão sobre a qualidade de produto p~ra co-

mercializar, incluindo sua unidade produtiva tanto no contex-

to das demais; quanto apenas no contexto de seus interesses

pessoais na comercialização. Isso evidencia como ocorre o

processo de desvio da autogestão e, consequentemente, a inver

sao decisória.'

Tamb~m ao mesmo tempo que se determina, estatuta-

riamente, a desobrigação solidária dos administradores elei-

tos e/ou contratados pelos negócios que contrairem em nome da

associação; se dita que os prejuizos e/ou as despesas da co-

operativa serão rateadas pelos sócios, tenham ou não usufrui-

dos de seus serviços.

Trata-se de uma situação paradoxal à responsabilid~
de nos negócios da IiCOAPECAB'iporque qUem garante que as dec í,. -
sões tomadas pelos administradores eleitos e/ou contratados
foram planejadas para facilitar os serviços prestados aos as-

sociados? Por exemplo, a despesa com a compra de Um veiculo
para o transporte individual de determinado diretor.

decisões relacionadas com as despesas diretas e/ou indiretas

Se as
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na cooperativa s~o de direito funcional do riConselho de Admi-

nistraç~olt, porque os prejuízos decorrentes dessa responsabi-

lidade diretiva tem que ser ressarcidQs pe10s associados; se

não tomarem conhecimento e nem, muito menos, parte delas? 1s

so evidencia quando ocorre o desvio da autogestão e,

quentemente, a invers~odecisória

conse-

Uma situaç~o que se repete no dia-a-dia das coope-

rativas do setor primário, porque ao mesmo tempo que se deter
mina para o próprio "Conselho Fiscal" a averiguação das deci-

soes e/ou das açoes do "Conselho de Administraç~o", tamb~m se

coloca que as despesas com eventuais auditorias externas cor

rerao por conta da cooperativa, por~m sob a deliberaç~o do

"Conselho de Administraç~o".

Trata-se de uma situaç~o paradoxal à fiscalizaç~o

da cooperativa porque quem assegura que os mefl)brosdo "Conse

lho Fiscal" n~o ser~o cooptados pelo próprio inquirido a par-

tir da deliberaç~o de recursos? Ademais enquanto os prazos

de mandatos dos membros do "Conselho de Administraç~o" podem

variar de 1 a 4 anos, os do "Conselho Fiscal" ~ no máximo de

1 ano. No caso, uma auditoria qualquer instalada pelos mem-

bros do "Conselho Fiscal" p6deria prosseguir oU não pelos su-

cessores, a depender das relações de poder com os membros do

"Conselho de Administraç~o". Por exemplo, embora se permita
uma reeleiç~o de apenas 1/3 dos membros que compoem o "Conse

lho Fiscal';, com esse número de membros reeleitos o restante

dos membros poderiam se revezar nos cargos do "Conselho Fis-

cal "com apenas dois mandatos consecutivos do. "Conselho de

-
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Administração.

Em função desses paradoxos determinados sócios, co~

mo os da classe de fazendeiros/arrendadores de terras/sócios,

se servem do poder econômico e/ou polItico, interno e/ou ex-

terno da cooperativa em benefIcio próprio. Um poder que

exercido igualmente em todas cooperativas pesquisadas !l/

-e
aI

terando-se apenas a forma e os meios para exerce-lo. Por exem

p Lo , quanto maior o grau de relação e/ou de acesso na "tecnoes-;

trutura" cooperativista interventora, tanto maior e o grau

de favores, corporativismo, etc. a sustentaç~o desse po-
der.i-ª/

7.2. Sugestões

Diante das conclusões, sugere-se três alternati-

vas básicas à mudança e o desenvolvimento do cooperativismo

47/ Pesquisa realizada em dez cooperativas agropecuárias/industriais no
-- Estado ga Bahia, sobre os problemas organizacionais e administrati-

vos, CRUZIO (23); ,e em dez cooperativas do mesmo setor no estado
de 'Rondônia, CRÜ:UO (24). '

~ Por exemplo: o "Ministro da Agriculturah do Governo pÓs "impeachment",
quando Presidente do "Banco Nacional de Crédito ao Cooperativlsrro
BNCC", facilitou empréstirrosà "Cooperativa Agroindustrial Vale do
Guaporé", no estado de Rondônia. Confonre o "Diretor de Planejamen-
to do "ffi\XX" essa Cooperativa não tinha as garantiás necessárias pa-
ra o empréstirro. Além disso acumulava débitos com o referido Banco,
cujainadiplência não foi executada corrode praxe. Trata-se de uma
relação corporativista desenvolvida a partir de laços familiares den-
tro e fora das cooperativas. Conforme denúncia do jornal a Folha de
são Paulo (57)I em 15 de outubro de 1992, qUando o referido Presi-
dente do "BNCC", pai'do Vice-Presidente da Cooperativa, assumia o
cargo de Ministro.
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Nacional, em especial "do cooperativismo agropecuário/indus-
trial. Tratam-se da total autonomia do movimento; da contri-

buição do Estado e da iniciativa privada à mudança db modelo

vigente, em relação ao conjunto de "Leis", concomitante ao de

senvolvimento do modelo proposto; e das questões para novos
estudos:

- a primeira alternativa se refere à reformulação da "Legisl~

ção Cooperativista" em vigor a partir da participação dos
próprios interessados e/ou necessitados da ação comunitá-
ria. Trata-se de uma mudança visando a total emancipação de
todas e qualquer tipo de cooperativas das obrigações de re-

gistro e de taxas na "Organização das Cooperativas Brasi-
leiras - OCB" e nas ilorganizações das Cooperativas Esta-
duais - OCEs". Isso porque; embora classificadas como Org~

nizações dedireito privado e representativas das coopera ti-
vas brasileiras, ainda carregam os vIcios das relações de
poder "tecnoburocráticas", refletidas nas cooperativas des-
d· - d . d 49/e a lntervençao o Esta 0.--

49/ Na "Constituição Federal", "Art. 59; inciso xVIII"; se legaliza que
"a criação de associações e, na forma da lei, de cooperativas , inde-
pendem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu
funcionamento" (32). Por outro lado essa independização é parcial,
isso é, ao transferir a responsabilidade de instrução do ato institu-
cional cooperativo para cada Estàdo brasileiro; cujo o modelo cercea-
dor da autogestão continua sendo reproduzido. Por exemplo; no Esta-
do de são Paulo se criou o "Instituto de Cooperativisrroe Associati-
visrro",órgão vinculado a "Secretaria de Agricultura e Abastecimen-
to", com estreitas relações na "Organização das Cooperativas do Esta-
do de são Paulo - OCESP" (53). Esse Órgão ao instruir a formação
de uma cooperativa qualquer passa a reproduzir um "estatuto social"
nos rroldes "tecnoburocrât.Lco"de Estado interventor. Uma ação que 1m-
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Trata-se da liberdade para o direito de escolha a

quem se filiar~ garantida na pr6pria »Constituiç~o Federal"

(32). Adema í.s ; se a "0CB" e as "OCEsi' sáo Organizações de di.

reito privado, porque o ato de associação e respectivo
funcionamento, também de direito privado, não pode

ter o livre arbítrio à escolha do pr6prio rumo, isso é,da pr6

pria miss~o, dos pr6prios objetivos, das pr6prias pollticas
e do proprio sistema de leis ao exerclcio da autogestão? 50/

O direito à autonomia institucional das cooperati-
vas, permitiria às hovas e/ou às existentes reformular o mode

lo de "Estatuto Social" em vigor, dentro de seus interesses
e/ou de suas necessidades comunitárias. Além disso, o "Arti-

go 146" da "Constituição Federal" (32) estabelece que o ato

cooperativo não oferece nenhuma característica pr6pria da op~

ração mercantil e que, portanto, não pode ser enquadrada no

perfil das "sociedades anônimas". Nesse caso, se as coopera-

tivas já são enquadradas nas "Leis" às instituições sem fins

lucrativas, onde a inscrição no "Registro Civil das Pessoas
Jurldicas" lhes confere a existência legal, conforme art. 114

da Lei n9 6.015 de 31/12/73, (55); porque não podem ser li-

pede qualqueremancipaçãoà autogestãoe/ou à ihovaçãoinstitucional,
referindo-seaos interessese/ou as necessidadesdas bases comunitá-
rias. Trata-sede um desacertoà formaçãode cooperativas,cujas con-
tradiçõeslegais emperramtoda e qualquer aç~o comunitária"de base.
SCHNEIDER (122),em "Democracia-participaç~oe autonomiacooperativa,
nos palses desenvolvidosas cooperativass~o livres legalmente para
desenharemo próprí.o rurro, apenas" dentro das limitações regulado-
ras à institucionalizaç~odas organizaçõesem geral.
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vres das obrigações de registro ede taxas obrigatórias junto

a "OCB" e/ou OCEs e/ou em outras instituições estaduais? Por

que nao podem desenvolver seus próprios estatutos sociais? Um

desafio que poderia permitir às cooperativas em geral o exer~

cício do Princípio básico Precursor: a autogestão na forma de

~um homem", "um voto". Um exercício a partir da própria ins-

titucionalização cooperativa, ou seja, um refazer do conjunto

de "Leis~ da "Legislação Cooperativista" em vigor, adaptando-

o às necessidades e/ou aos interessesdos próprios comuni tários.

Uma experiência que surgiria de baixo para cima das'bases assocí.a-
tivist.c."'s,rocontrário do que está em vigor.

- a segunda alternativa se refere a contribuição do Estado
e/ou da iriiciativa privada na mudança e no desenvolvimento

do modelo de cooperativa agropecuário/industrial proposto.

Com relação ao papel do Estado poderia participar através
do ensino e/oU da extensão, tanto a nível universitárioqu~

to a nível técnico. Por exemplo: no ensino universitário se
poderia repensar o programa disciplinar dos diversos cur-

sos de "Ciências Sociais" e afins ao cooperativismo a evi-
tar reproduzir o modelo de cooperativas de cima para baixo

das bases comunitárias. Um programa disciplinar capaz de
mudarda direçao dA modelos ora reativo (dinâmicas de grupos p~
ra fazer os integrantes comungar com as metas da empresa)

ora operacional (considera o homem Um recurso organizacio-

nal a ser maximizado em termos de produto ~ísico

vel), conforme as críticas de RAMOS (110), em os
mensura-

"mod e Loa

de homem e teoria administrativa". Além disso, capaz de es-

timular a crítica universitária a trabalhar novas práticas
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e/ou o desenvolvimento do cooperativismo, a partir do enten

dimento sobre os fenômenos associativist~de base,
é, "in loco" 5l{

isso

Num nível mais acessível aos associativistas se po-

deria criar cursos de extensão ao cooperativismo agropecua-

rio/industrial nas diversas "Escolas Agrotécnicas Federais"

e/ou nas "Escolas Técnicas Federais" para os casos de cooper~
tivas urbanas. Nesse caso o interessado e/ou o necessitado da
ação comunitária poderia contatar junto aos agrotécnicos e/ou

técnicos valendo-se apenas de urna condição mínima do saber ler

e/ou escrever. Por exemplo, nas dependências dessas Escolas
ou no local da própria ação comunitária o agrotécnico e/ou o

técnico poderiam discutir juntes aos comunitários ítem por
ítem do modelo de "Estatuto Social", das cooperativas agrop~

cuárias/industriais, procurando adequá-los às necessidades e/

ou aos interesses econômicos, políticos e sociais dos comuni-

51/ Segundo LAPLANTINE (73) um estudo científico·além da coleta de dados
- através de um método, o pesquisador deverá observar os comportamentos

sociais a partir de urnarelação humana, isso é, se· impregnar nas
idéias, nas angÚstias, etc. da sociedade em foco. Exercitar a capaqí,
dade do pensar a partir de dosagens e de combinações obtidas entre
urnacompreensão "por dentro e por fora", entre a "aute:tidadee a id~
tidade", entre a "diferença e a unidade", entre a "subjetividade e a
objetividade", entre a "sincronia e a diacronia". Por exemplo, a aná-
lise de poder nas cooperativas, onde o pesquisador no uso da empatia
seria capaz de observar a organização tanto na perspectiva dos domi-
nantes quanto dos dominados. Trata-se da pesquisação nos rrodosdo "h~
mem parentético" de RAr-US (l10), isso é, "a capacidade psicolÓgica de
diferenciação entre o ego do ambiente interno e o ego do ambiente ~
terno". O ato de se incluir e, ao mssrm tempo, se excluir do ambiente
em foco, objetivando perpassar as definições teóricas convencionalrnen
te establecidas.



209
t~rios. Em seguida, poderiam operacionaliz~-lo recomendando-

se t~cnicas para racionalizar os recursos ffsicos, humanos,f!

nanceiros e mercadológicos envolvidos no negócio cooperativo.

Tudo isso, no nível de entendimento dos comunit~rios, isso ~,

no uso de uma linguagem coloquial e nas bases do consentimen-

to e da aceitação local.

No caso da iniciativa privada ,por exemplo:as fun-

dações que auxiliam no desenvolvimento de instituições fi-

lantrópicas poderiam investir recursos humanos e/ou produti-

vos e/ou financeiros e/ou mercadológicos à formação de coope-

rativas frente aos pequenos negócios, ora mantidos por diver-

sos centros sociais. Nesses centros, normalmente, se encon-

tram crianças, adolescentes e adultos no aprendizado e no

ofício de marcenaria, bijuteria, artesanato em geral, etc.

Tratam-se de pessoas simples e que dificilmente terão a opor-

tunidade dé estudar e, ao mesmo tempo, trabalhar. Mas nesses

locais podem desenvolver tanto a arte para um ofício qualquer

quanroo aprendizado mínimo para, pelo menos, entender e compe-

tir frente as leis de mercado.

Um exemplo que foi desenvolvido no "Centro Social
de Parelheiros" , no "Centro Promocional de são Caetano Thie
ne" e no "Centro Eclesial de Base do Sitio Pd nhe í r í nho !", to-

dos nas periferias da cidade de são Paulo. A partir de reu-

niões programadas com os próprios comunit~rios, em primeiro
lugar se identificou a missão da ação comunit~ria, os objeti-

vos do negócio e/ou do ofícioi os envolvidos e as pr~ticas do

ofício e da aprendizagem. Em seguida, se discutiu ítem por
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ítem dos seus respectivos estatutos sociais, com base no mode

lo de "Estatuto Social" das cooperativas agropecu~rias/indus-

triais. Urna discussão onde todos participam criando e deci-

dindo sobre os ditames da associação; de acordo as necessida-

des e/ou os interesses dos próprios envolvidos na ação ,comun!
t~ria.

A partir de pequenas cooperativas de base, se exer

citou formar outra cooperativa integrada apenas pelos repre~

sentantes de cada Centro Social. Do mesmo modo, se identifi-

cou junto aos interessados a missão da ação comunit~ria, os

objetivos sociais, os participantes, discutindo e aprovando
ítem por ítem do seu Estatuto Social. Denominada de "Coopera-

tiva de Promoção à Cidadania - COOPERAPIC", o seu produto e

intangível. Trata-se de esforços comunit~rios para

e para racionalizar os recursos fIsicos, humanos,
integrar

financei-
ros e mercadológicos de todos os Centros Sociais que dela fa-

zem parte, no estado de são Paulo. Adernais, é instituída para

representar os seus interesses e/ou as suas necessidades nas

instituições governamentais, nas instituições educacionais,

nas instituições reguladoras de mercado; etc .. Enfim, nos in.§.

titutos privados,como por exemplo: o "Instituto C&A de Desen-

volvimento Social" que inicialmente possibilitou implementar

essa experiência de cooperativas nos moldes da autoqestão.

É importante prosseguir e disseminar esse trabalho
cooperativista por todo País, porqUe além de prover o auto-

aprendizado na instituição cooperativa, a auto-gestão e a eco
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nomia de escala 52/, a partir de pequenos negócios; também

porque possibilita amenizar os desníveis sociais vigentes,

idênticos aos ocorridos na Europa com o advento da "Revolu-

ção Industtial". Naquele tempo e espaço surgiu o cooperativi~

mo em vista a fome, a miséria, as aglomerações nos centros
industriais sem a mínima infra-estrutura à moradia; as péssi-

mas condições de trabalho e de educação para determinada cla~

se de pessoas as margens do progresso econômico, indústrial~
etc.53/

- a terceira alternativa se refere aos tipos de questões para

novos estudos sobre os fenômenos cooperativistas capaz de

responder, por exemplo: por que a "Cooperativa· Agropecuác

-

ria de Holambra" e a "Cooperativa Agrária de Entre Rios"
mantém um sucesso em relação às demais do sistema, desde que

são regidas pela mesma "Legislação Cooperativista" Nacio-
nal? Sem se aprofundar a nível de um estudo de caso, a pr!

meira foi fundada em 1948 por imigrantes holandeses. No es-

tado de são Paulo, inicialmente, tinha seu território divi-

dido entre os municípios de Jaguariúna, Artur Nogueira, Cos

mópolis e Santo Antonio da Posse. A partir de óutubro de

1991 a população de imigrantes holandeses decidiu em ple-

52/ Segundoos economistasFERGUOON (37) e SALVA'IDRE(120) a economia de
- escala reflete a reduçãode custos,mediante o aumento da escala de

produção.
~ No Brasil 110jeé possíveldistinguirquatro classes na sociedade. A

primeira,chama maior atenção,é formadapelos meninos e/ou adoles-
centes e/ou adultos de rua. são pessoas as margens de qualquerbenefi
cio da economiade escala geral. Sobrevivemda venda de refugos comer
ciais e/ou industriais,de restos de alimentosnas lixeirase resi-
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biscito pela emancipaç~o de Holambra, que se tornou MunicI-

pio independente em dezembro de 1992. No inIcio, os Pionei

ros tentaram: a produç~o de gado leiteiro, o que n~o foi po~

sIvel devido a impropriedade Regional. Atualmente se produz

Gérberes, flores importadas da Holanda. A cultura dos Pio-

neiros é mantida por toda a comunidade, desde a fabricaç~o

de p~es caseiros até os pratos tIpicos a base de batata,con

forme depoimento de um AGRICULTOR (58) I da comunidade, no

jornal Folha de S~o Paulo de 7 de setembro de 1993.

Id~ntica é a hist6ria da "Cooperativa Agropecu~ria

Mista de Entre Rios". Foi fundada em 1951 por cerca de qui-

nhentas famIlias de imigrantes su~bios, de origem alem~. Loca

lizada no municIpio de Guarapuava, estado do Paran~, a coope-

clemem buracos sob os viadutos de pequenas e/ou médias e/ou grandes
cidades. N~o tem nenhum tipo de lazer e perspectiva de vida é de cur-
tIssirroprazo.
A segunda é formada pela ~o-de-obra braçal, isso é,pessoas que traba
lham em aIquma tarefa e/ou atividade e/ou funçâo, onde utilizam o mInI
mo da capacidade criativa. Os benefIcios da economia de escala geral
se resume nos transportes urbanos abarrotados, na cesta bâsí.cade ali
mentos, nas filas dos institutos previdenciMios,enfim,nas perspecti=
vas dos projetos de ma.ssa,de povo, etc. Quando não residem muito dis
tante do trabalho se amontoam nos quartos/salas verticalizados,úmidos
e sujeitosaos acidentes de ordem geral. O lazer éo futebol; os shows
nos palcos pÚblicos;os programas de TV's com participação direta que;
normalmente, geram a autoideologizaç~o através de constantes mecanis
mos sublirhinares,por exemplo,o do "Plim-Plim" (sImbolo de uma rede de
televisão de ma.ssa,cuja repetição contI~ua padroniza os horMios dos
telespectadores). A autoideologização nesse caso se refere a:ideologi
zaç~o abordada por PÀGES(lOl). Nas suas pesquisas organizacionais os
empregados partilham fortemente da ideologia, na medida em que parti-
cipam de sua elaboraç~o, num processo de autopersuasão que lhes permi
te contribuir para sua pr6pria sub-jugaç~o. O nIvel de escolàridade
dessas duas classes, quando muito, consiste no segundo grau completo.
Perspectiva de vida é de'médio a curtIssimo prazo, devido o stress no
trabalho e a desilusão com a vida. Esses perfis de classe se asseme-
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rativa segue PrincIpios pr6prios da sua miss~o comunit~ria,i~

so ~, auxiliar na integraç~o dos su~bios do Danilo. Nessa co-

operativa ao inv~s de redistribuir as sobras (ou lucros), se

reinveste no desenvolvimento da pr6pria comunidade, onde reú-

ne cinco aldeias de suábios. Dentre os benefIcios proporcion~

dos se verifica o pr6prio programa de bolsas de estudos para

filhos dos Pioneiros que quiserem continuar os estudos fora.

O objetivo ~ formar uma geraç~o de agricultores especializa-

dos para continuarem o trabalho dos pais, preservando os cos-

tumes e as tradições, conforme o depoimento de seu Presiden-

te (71), revista Isto É de 16 de dezembro de 1991.

O resumido perfil cultural dessas Cooperativas vem

lham com os desenhados por OLIVEIRA (99),em "O elo perdido: classe e
identidade de classe" no estado da Bahia. Segundo ele n~o s6 no esta-
do da Bahia, mas no Brasil, as relações de classe s~o refletidas nu-
ma pirâmide, onde na base se tem o proletariado. E como o fundamento
da sociedade de massa (produção fordista-taylorista) é a produção de
classes sem identidade de classe, o proletariado jamais ter~ uma iden
tidade enquanto reserva de força de trabalho. -
A terceira classe é formada pelos profissionais liberais que, por um
esforço pr6prio e/ou pelas possibilidades gerais à educação superior,
conseguem galgar cargos a nIvel gerencial, nas grandes empresas pú-
blicas e/ou privadas. S~o profissionais que possuem empregos estáveis
ou sen~o remanejados com facilidades devido a rede de relações com
outros profissionais liberais. Normalmente se utilizam dos benefIcios
da economia de escala como: crédito fácil na rede bancária privada;
aquisição de moradia ainda na planta, isso é, modernos apartamentos
em bairros qualificados; serviços previdenciários e/ou de assistên-
cia médicojhospitalar de primeira linha, etc. O lazer dessa classe,
na grande maioria, é o teatro; as viagens locais e/ou internacionais,
individual e/ou em grupo; os restaurantes de prirreira linha, etc. Na
pirâmide de OLIVEIRA (99), se relaciona com a classe média alta que
explode na estrutura social como resultado do processo de concentra-
~~o e centralização do capital. A perspectiva de vida dessa classe
e de médio a longo-prazo. No entanto o seu dilema existencial ~ ten-
tar amenizar o conflito entre o pensar e o fazer. Pois se por um lado
a faculdade permite observar e discutir questões sociais, como: a éti
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reforçar a tese de iniciar cooperativas de baixo para cima,i~

so é, a livre adesão mas com reserva do trabalho em comum, a

partir de interesses e/ou de necessidades que emergem da pró-

p r i a .ação comunitária .Nesse exemplo de cooperativa,-. embora

regidas por uma "Legislação Cooperativista" dfibia nos direi-

tos e nos deveres dos associados, na superposição de poderes;

etc.; prevalece os valores culturais projetados na missão de

ambas. Significa dizer: quadro social comum, onde os interes-

ses e/ou as necessidades de Associação se convergem. Nesse caso,

as "Leis" externas servem apenas para formalizar o ato coope-

rativo perante as Instituições Reguladoras, desde que as re-

gras e/ou as normas de trabalho na organização refletem os va

lores do grupo!

ca no trabalho, aspectos da cidadania, a fome e a miséria; por outro
não consegue :irrplementá-lascom eficácia. Em primeiro lugar porque
os projetos, incluindo técnicas de trabalhos, etc., são significativa
mente sofisticados em relação as necessidades e/ou aos interesses dos
indigentes. Em segundo lugar porque se ver.ifica urra significativa
Lacuna entre o querer e o fazer, principalmente, quando esses assun-
tos são limitados aos debates nas salas com ar-condicionado, cafezi-
nho, reportagens televisadas,etc. Trata-se de um perfil de classe, cu
jas atitudes no trabalho se assémelham com as observações de AN=
SART (5). O erro dos intelectualistas é isolar a linguagem de todas
as suas condições de produção e de recepção. Por exemplo: "seria o e~
ro do economista que buscasse teorizar a atividade econômica limitan-
do-se a considerar as mercadorias produzidas sem levar em conta as
condições de produção, os meios de circulação, ou o consumo e, em ca-
so algum, a uní.dade de todo esse processo ...". Para RAMOS (109),
"a teoria administrativa não pode rrais legitima.r a racionalidade fun
cional da organização, corrotem feito. O problerra básico, anteriorm~
te, consistia em superar a escassez dos bens rrateriais e serviços ele
mentares. Nesse período, grande parte do esforço no ambiente de traba
ltD foi técnica e socialmente necessário e até inevitável, o que nãõ
ocorre hoje. O que leva às crises nas organizações atuais é o fato de
que sua estrutura organizacional e forrrade operação admitem que as
antigas carências continuam a ser básicas, enquanto, na realidade, o
homem contemporâneo está consciente de que as carências críticas ...se
relacionam às necessidades que se situam acima do nível da s:irrplesso
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Uma discussão que poderia ser aprofundada no senti-

do de verificar como ocorre a disputa pelo poder e as conse-
quências à autogestão eri t r:e coope na'tí.va s cem qua dr o social: hQ

mogêneo e heterogêneo, em relação as atividades exercidas pe-

los associados. Nesse caso, se levaria em conta a história,as

origens, os motivos e os valores de seUs personagens; etc. Por

exemplo, seria válido investigar cooperativas que obtém o

sucesso econômico e/ou político e/ou social, devido a preser-

vação de valores a partir da homogeneidade de interesses e/ou

de necessidades do quadro social? As sim o insucesso d9 outras

ocorreria, a partir de valores cooperativistas divergentes, em

relação a heterogeneidade do quadro social?

brevivência. Assim, o darwinismo social, que tem ...validado a teoria
e a prática da administração, se tornou obsoleto por força das cir-
cunstâncias". De um lado porque os rrodelos reativos empregam procedi-
mentos para cooptar os grupos informais a comungarem com as metas da
empresa. De outro porque os modelos operacionais considera o homem
na organização como um recurso que deve ser maximizado. Portanto, de-
ve ser visto passivo no trabalho e programado por um especialista, a
partir de recompensas materiais e econômicas. Com relação ao discurso
da ética, segundo ARRUDA (4), enquanto no Brasil os homens de negó-
cios aceitam discuti-la mais como sinal de "status", na Europa e nos
Estados Unidos há uma conscientização para a humanização da tecnocra
cia dominante. Ademais, ao contrário dos europeus e dos americanos,
significativa parte dos intelectualistas e/ou empresários brasilei-
ros adotam-na mais como um sentimento de respeito do que, propriamen-
te, uma responsabilidade para implementá-la.
E, por fim, a quarta classe que muito mais chama a atenção. No caso,
não pela miséria mas pela riqueza absoluta. são pessoas quenormalm~
te ocupam os cargos mais abastados de empresas pÚblicas, cujas pos!
ções sem concurso pÚblico porque são alto-denominadas de
"confiança". Embora apresentem um salário nominal modesto, mas quando
acrescido de benefícios conseguem formar um patrimÔnio invejável. co.!}
seguem comprar e trocar carro do ano, importado í com a maior facilid~
de. Conseguem passar longas temporadas veraneiando sem precisar
justificar a falta no serviço pÚblico. Embora detidos, a bem do serv!
ço pÚblico, conseguem mordomias espetacülares, desde velórios com re-
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Nesse sentido a "Cooperativa Agropecuária Mista de

Entre Rios" mant~m duas emissoras educativas, uma de rádio e

outra de TV. Seriam esses os mecanismos para reproduzir e
manter os valores de seus cooperativistas Pioneiros? Por
outro lado, se poderia inferir sobre um processo de altoideo-

logização, nos moldes PAGÉSniano, onde os programas de' TV'S
externos (novela das sete ... das vinte e duas horas, mais os

intervalos de desenho animado, topa tudo por dinheiro, etc.),

tavorec~riam a reproduç~o dos ahti-her6is cooperativistas em
detrimento dos her6is cooperativistas Precursor~s?

A qualidade desse lazer funciona corno mecanismo ap~

quintes internacionais at~ serviços carcerários com telefonia celu-
lar. Quando ligados as empresas privadas prosperam nos seus negócios
devido a rede de relações e/ou de favores junto aos investimentos pú-
blicos. Por exemplo, e~resas de armamentos bélicos sempre endivida-
das mas sempre amparadas pelos recursos financeiros pÚblicos. Além
disso, nos leilões dessas empresas os pr6prios agentes reprodutores
de classe são os próprios arrematadores, via novos empréstimos de re-
cursos pÚblicos. Nesse sentido, tudo recomeçu com um novo monOpÓlio.
A perspectiva de vida dos integrantes dessa classe é de longo prazo,
porque sempre podem participar dos benefIcios gerais da economia de
escala. Por exemplo, comercializar órgãos de indigentes e financiar
respectivo meio para o implante, etc .. Trata-se de urnaclasse, cuja
atitude social se resume: esmola com urnamão e assena à multidão com
a outra para ser reconhecida como caritativa e disfarçar as mordomias
obtidas nesse poder. Por isso, sempre que possIvel na demagogia tele-
visada em.cadeia Nacional aparece com uma imagem deste ou daquele s~
to. Na pirâmide de OLIVEIRA (99), essa classe está relacionada com à
burguesia que concorre entre si através dos fundos do Estado. Surnari

'"zando: os espaços pertencente para cada classe,estão relacionados a
negação do reconhecimento mútuo das classes, cuja raiz está dada pelo
deslocamento da luta de classes da relação de produção externa, via
Estado. A primeira e a quarta classe se assemelham pelas diferenças
do pensar: urnaporque privada de desenvolver a capacidade cerebral,
passa a acreditar que nasceu incapaz e assim tem que continuar. A ou-
tra, porque na base da rede de favores públicos partiu na frente
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ziguador e/ou conformador - "A procissãoi'~ 54/ dos coope rado s

menos favorecidos dentro da cooperativa? Por exemplo: teria
alguma relação com o comportamento de determinado produtor,o~

de em "Assembl~i~ Geral de S6cios" fica cabisbaixo e pacIfico

ao ser convocado para dividir prejuízos da cooperativa, cuja

decisão fim não tomou conhecimento e nem, muito menos, parte?

Ao inv~s de transmitir informações favoráveis para o pensame~

to criativo à reivindicação, conforme o direito de cada coop~

rado na associação, esses programas de caráter subliminar es-

tariam canalizando suas angústias econômicas e/ou po Lf t t ca s
e/ou sociais à sentimentalização de perda pessoal a partir
da -morte de um piloto de corrida? Ou mesmo, colocando-os em

situação emocional desfavoráveis ao pensar livre a ponto de

desviá-los dos paradoxos institucionais no dia-a-dia das coop~
rativas? Seria uma questão para o desenvolvimento de valo-

economica e/ou financeira, cujas vantagens tenta associar à suprema-
cia da origem e/ou do sobrenome e/ou da raça, etc. Mas ao mesmo tempo
que são semelhantes,nessa perspectiva, tamb~ são distintas. Confor-
me MA'ITA (93) a diferença entre oirrlivIduo .e a pessoa,
no Brasil, se dá no ritual: "você sabe com quem está falando?", isso
~, o indivíduo (a classe operária) se identifica em certa ocasião ao
citar o nome do patrão. Nesse caso, há uma função da dimensão hierar-
quizadora e da patronagem. A relação do indivíduo e da pessoa com a
sociedade brasileira é que as leis; os regulamentos servem para orde
nar os indivíduos. Desse modo o sistema legal que define o chamado
Estado liberal moderno, serve apenas a pessoa. Assim, fazer léis· e
fortificar tanto os ideais democráticos quanto evitar a organização
e a reivindicação de certas camadas da população; por exemplo: o co-
operativismo de base. Com relação a supremacia da origem e/ou do so-
brenome e/ou da raça, uma atitude que se assemelha às observações de
CALLlGARIS (19) em "HelIo Brasil!". Para esse Psicanalista as rela-
ções sociais I principalmente, entre essas duas classes ainda se dão
pela fantasia escravagista. Para ele, uma relação que perpassa as de
trabalho e consiste no fato de algu~ (SILVA sem identificação)na po~
se do dono (classe burguesa). Uma situação gerada pelo arcaismo do
capitalismo brasileiro que parece ser inultrapassável. Trata-se de
uma patolog-iasocial funcionalista porque significativa parcela de
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res, se é que e possIvel ainda?

o modelo cooperativista vigente estaria favorecen-
do a reprodução' do "Admirável Mundo Novo" de HUXLEY?(47) ~/

Ou mesmo das t~amas de poder ficcionadas por ORWELL (100) em
a "Revolução dos Bichos "?22./. Não muito distante, estaria pro

piciando dentro das cooperativas uma "apartação" social na

perspectiva de BUARBUE? (16) 60/. Por exemplo: um ambiente
onde determinados latifundiários/arrendadores de terras/sóci-

os, por uma esperteza na direção da cooperativa, via manipul~

çao da assembléia geral de sócios, passam a ditarem as regras

da administração sempre a seu modo e na perspectiva de seus
projetos de vida!

Nesse caso, se poderia avançar os estudos sobre os

fenômenos da apartação social,dentro das cooperativas,na per~

pecti va das atitudes dos dirigentes autorealizadores,
sugere McCLELLAND? (84).

conforme

classes tende a abidicar de sua subjetividade, singularidade, para se
integrar num funcionamento que lhe garanta uma total segurança sobre
a sua função social e o sentimento de participar de maneira adequada
de um funcionamento social. O autor estende essas inferições até o
caso do nazismo. Esse é o cenário de classes sociais brasileiras, cu-
jos mecanismos de reprodução se refletem no dia-a-dia das cooperati-
vas agropecuárias/industriais. Trata-se de uma ideologização da oli-
garquia externa, que reside não apenas nos paradoxos estatutários mas,
também, na própria sub-jugação dos cooperativistas.

54/ Segundo MA'ITA (92), no carnaval, nas paradas e na procissão a farda
- reflete posição de poder na estrutura social. A fantasia, onde os

personagens são figuras do periférico social brasileiro, refletindo
o que está fora do sist6na de poder, representados porprIncipes, etc.
A procissão reflete '-UTl momento apaziguador, onde no jogo de domina-
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Ao correlacionar crenças e atitudes concluiu que o "espIrito

de iniciativa empresarial" (pessoas com a4t1realiZação) se ex

pressa, raramente em suas opiniões mas nas suas fantasias e

ações. Por Isso escolheu a figura mitológica de Hermes, já

que não têm consciência de seu próprio eu: atua de acordo com

um impulso inconsciente radicado em seu prôpr.ío' ser independen-

temente das opiniões que formem de si mesmos ou da vida, ou

das opiniões que os outros tenham sobre elas. Por essa razao
persistirá enquanto o homem existir mas, contudo, poderá ser

revelado e/ou denunciado. Pois como sugere o mito de Hermes, ao mesmo
tempo que é desonesto ao roubar o cavalo de seu irmão é, também,

astuto em jurar que é inocente perante o seu próprio pai Zeus.

dos e dominador não haveria nem ganhador e nem perdedor. Cada situa-
ção representa, respectivamente, mecanismo de reforço, de inversão ede neutralização.

58/ No "admirável Mtmdo Novo" se utiliza de mecanismos da comunicação su-
bliminar, cuja finalidade é a manipulação do senso crItico de dete~
nada classe dominada em favor dos propÕsitos da classe situação.

59/ Robert Orwell idealizou um cenário, onde integrantes de determinada
-- classe no afã de poder se utilizam do discurso voltados para atender

as necessidades e/ou os interesses das massas. Mas, no entanto, quan
do eleitos negam a própria força que os apoiou, se virando contra ela-:-

60/ Segundo BUARc;uE (16), em "O Colapso da modernidade brasileira", "a mi
-- séria da modernização é peversa pela desigualdade que faz conviver~

diante da indiferença, o acinte do maior luxo ao lado da mais gritan-
te pobreza. Cem anos de modernização deixam .0 Brasil mais dividido,
com classes mais apartadas do que quando a sociedade tinha escravos
e senhores. Depois de todo o esforço modernizador, a consciência e o
ânimo da população brasileira atingiram o mais baixo nIvel: falta de
sentimento nacional, perda de auto-estima, desconfiança generalizada
em relação ao PaIs, aos seus dirigentes de todas as tendências polI-
ticas e a todas as suas instituiçoes. Aumento da prática do individu~
lismo, do oportunísrro do descompromisso social e do vandalismo. Mais
grave que tudo isso: sem remorsos, a elite convive e usufrui de seus
privilégios, ao lado da mais gritante miséria que não vê; tenta escon
der ou justificar pondo a culpa nos pobres" ou naqueles indivIdueS
de determinada região menos desenvolvida.
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Ademais identificar dirigentes com crença no

rito cooperativista, mas com atitudes administrativas sim~la-
res às cometidas pelo mito de Hermes, permitiria aprofundar
as próprias inferições de McCLELLAND (84): "...existem algu-

mas provas indiretas de que determinados empres~rios podem

ser inescrupulosos ou anti-sociais, por causa de uma ligeira

variação na forma corno sua a&,t.0realização foi adquirida. "Ne.ê.

se sentido quais seriam os mecanismos organizacionais dentro

e fora das cooperativas a frear o avanço de dirigentes irreg~
lares na sua altorealização?

Contemplando essa linha de pesquisa JENNINGS(56) se
preocupou com a habilidade manipulativa que tem o ambicioso

do poder para ganhar a ascend~ncia nas organizações, ideali-
zando as figuras do "principe" e do "herói". O primeiro se

atribui uma representaçãosecundárí a na anatomiade liderança na medi

da em que é melhor caracterizadocorroambiciosodo poder. Por essa ra

zão, o "prIncipe" de qualquer época é um indivIduo motivado pa-

ra influenciar os outros, primeiro em benefIcio próprio e só-

mente depois em vista das causas com que se identifica. Por o~
tro lado, a busca do poder pelo "herói" se manifesta de uma

causa grande e nobre, isso é, o poder não é a causa,mas a est.raté-

gia para servir a algum ideal. Segundo JENNINGS (56),numa so-

ciedade alienada o "principe" é mais comum do que 6 "herói".

Nesse sentido ,como se poderia aprofundara mudança e o desenvolvimen-":

to do modelo de cooperativas aqrobecuárias/industriais,no con
texto das classes sóciaisbrasileiras, de tal forma a .pr~
liferar a liderança cooperativista voltada às necessidades el
ou para os interesses da ação comunit~ria de base?
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8. RESUMO

o objetivo da presente pesquisa foi verificar onde,

como, quando e porque ocorrem os desvios da autogestão e, con

sequentemente, :a inversão decisória envolvendo os poderes ihs
titucional, deliberativo e executor da cooperativa.

Os desvios da autogestão e a inversão do processo
decisório, conforme a hipótese defendida, são decorrentes da

contradição na formação do movimento agropecuário/industrial

brasileiro, nos princIpios à condução ideológica e na opera-

cionalização estatutária desses princIpios. Tudo isso quando
comparado com os do modelo Original.

Verificou-se a hipótese, identificando-se quatro di
. -

mensoes comuns a todas cooperativas agropecuárias/industriais
brasileiras. A primeira, a organização, que se refere as

"leis" à formaçãb e o funciona~ento de uma sociedade ?ooper~

tiva, isso ~, o "Estatuto Social" com base na "Legislação Co-
operativista". A segunda, a estrutura, que se refere a pro-

pria expansão de unidades organizacionais, a partir do aumen-
to do número de sócios na cooperativa; do volume das opera-

ções comerciais, do volume de trabalho interno e do acrésci-
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mo de empregados. A terceira, a administraç~oj que se refere

as formas e os meios empregados para conduzirem as tarefas,

as atividades e as funções no dia-a-dia da cooperativa. A

quarta, a fiscalização que se refere ao próprio mecanismo de

controle operacion~ e administrativo da cooperativa.

Na organização ocorrem os desvios a partir da hete-
rogeneidade de sócios, cuja diversidade gera objetivos an-
tag6nicos dentro da própria cooperativa. Na estruturá ocor-
rem os desvios a partir da superposição do poder delibera-
tivo/executor sobre o poder institucional, no processo de el~
boração das decisões Uns da cooperativa. Na administração ocoE

rem os desvios a partir do descompromisso do poder deliberatl
vo/executor com as próprias decisões que envolvem os recur-
sos gerais aplicados na cooperativa. Na fiscalização ocorrem

os desvios a partir da sucessiva cooptaç~o do próprio poder
fiscal da cooperativa pelo poder deliberativo/executor.

Esses desvios tem como origem a própria institui~
-çao cooperativista. Em primeiro lugar porque o modelo Precur-

sor foi desenvolvido pelos próprios interessados e/ou neces-
sitados da ação comunitária, enquanto o modelo brasileiro foi

a adaptadopor terceirosdeslocadosdas causas cooperativistasde base.Em
segundo lugar porque enquanto os princIpios à condução ideol§
gica do movimento Precursor visam criar oportunidades de tra-

balho para os menos favorecidos polItica,econ6mica e socialmen-
te ,os do modelo brasileirofavorecema propagação desses desequilI-
brios. Em terceiro lugar porque enquanto os ditames da orga-

nizaç~o e da fiscalização do modelo Precursor foram desenvol
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vidos e aplicados pelos próprios interessados e/ou necessita

dos da ação comunitária de base, os do modelo brasileiro fo-

ram desenvolvidos e aplicados, na forma de "lei", por tercei

ros interessados exclusivamente na causa de "Poder Central".

Em sintese, a formação, a ideologia e os ditames do

modelo de organização e de fiscalização das cooperativas agrQ

pecuárias/industriais brasileiras estão inadequados; respec-

tivamente, aos do modelo que se serve de .Ihspir~ç~o.
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9. SUMMARY

The object of the present study has been to 'verify
where, how, when, and why the departures in self-management
occur with subsequent inversion of the decisive involving the

association's institutional,deliberative~and executorpowers.

According to the hypothesis here set forth, the
departures in self-management and the inversion ofthe decisive

process, are the result of contradictions in the background

of the agricultural/cattle-raising/industrial movement in

Brazil, in the principIes favoring ideological leadership,arid
~
in the statutory operationalizing of these principIes alI

of these as compared to the situations included in the original
modelo

The hypothesis was verified . identifying four
dimensions in pommon to alI agricultural/cat~le-raiaing/indu~
trial associations in Brazil. The first, organization,
referring to the "laws", to the bachground and funotioning
of a cooperative association, that is, the "Social Statutes"
based "tooperative Legislation". The second, ~tructure,
refering to an expansion of organizational units, as from an



increase in number of members in the association, to
22'5

volume
of trade operations, volume of internaI work, and to an

additional number of employees. The third, management,

referring to forms and means employed to carry out the day-
to-day tasks, activities, and functions of the association.

The fourth, supervision, referring to the mechanism itself

for operational .and administrative control of the association.

The departures within the organization stem frdm
the heterogonofty of members, the diversity of whon generates

adverse objectives within the association itself. 'lhedepartures

occur wi thin the framework, as from the overlapping deliberative/
executor powers over the institutional powers within the
process ofthe association's own end decisions. Departures
in management occur as from the absence of commitment on the

part of the de Iibera tive/executor powers towards their own

decisions that concern the overall resouces applied in the
association. Departures occUr in supervision as from
successivecoopting of the supervisory powere themselves of
the association for the deliberative/executor powers.

These departures originate from the coopera tive
institution itself. In the first place, because the original

model was developed by the interested parties themselves and/
or by those requiring communitarian action, whereas the

Brazilian model was adapted by third parties to the corporative
causes. In second place, because whereas the prí.ncdp.Las favoring
the ideological conductiong of the original movement have as

an objective to establish opoortunities for work for those
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less favored both politically and socially, those of the

Brazilian model favor lack of equiiibrium. In the third plàce,

whereas the dictates of organization and supervision of the

original model were developed and applied by the dnterested

parties themselves and/or by those requiring base communitarian
action, those of the Brazilian model were developed and applied

in the form of "law", by third parties interested in the
causes of the "Central Powerh•

In synthesis, the background, ideology, and the
dictates of the model of organization and supervision of

Brazilian agricultural/cattle-raising/industrial associations

are respectively not fitted to the model that serves as
inspiration.
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ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS 00 ESTADO OE SÃO PAULO
CEP 04104 • RUA COnREIÁ DIAS. t85 • PÀRAISO SAO PAULO· SP

TElS.: 575-9288 e 575'74115 • FAX: (Oli! 544·1924 • TElEX H 32113

CC.753/93 são Paulo, 14 de jtlhho de 1993. ,

Ilmo. Sr.
Dr.ANTON!O JOst N.CARVALHO
DD.Presidente da COOP.AGROPECUÁRIA DA REGIÃO DE CASA BRANCA
'Casa Branca - SP

Sr.Presidente

Conforme entendimentos, apresento o
Sr.HELNON DE OLIVEIRA CRÚZIO, professor de Administração na Funda-
çio Universidade Federal de Rond;nia - UNIR e doutorando pela Esco
la de Administiaç~o de Empresas de são Paulo - FAESP/FGV.

Para desenvolver o seu Projeto de
Tese na área de Organização, Recursos Hunanos e Planejamento em
Cooperativas, necessita 'de um estudo de C8.S0, pa.ra o que solicito
a coLabo r-açao de V.Sél., no sentido de que seja essa, a Cooperativa
a ser 'estudada.

to desta solicitaç~o, renovo meus protestos de apreço.
Com os ~gr~~eci~entoG na atcndimen-

Ate7.~;
CELSO CARtOS DOS SANTOS

Superintendente

ffe/.



à- Qae~ões Qrqanizacionais (nível de presidência)
L cr-al o nÚIne!"ode sócios que participam das "Assembléias Geraisn

en relação ao seu total e quantos apenas frequentam?
aI participam: pequenos %) , médios ( %1 e grandes %) /

total ,.
bl frequentam: pequenas ( .. \1, médios ( %1 e grandes ( %1/

total =

2. Qae tipo de decisões são tomadas nor=almente nas "Assembléias '
Gerais"?
aI detercinação de preços mínimos à comercialização
bi tipo de produto a co=e!"cializar
cl detercinação de quantidade e qualidade de produto a comerci~

lizar
.dltipo de investimento à produção, comercialização e serviços
el tipo de :i:anciamento à produção, comercialização e serviços
:1 dete~nação de !"einvestimento das.sobras
gl detercinação de distribuição das sobras
b)" tipo de transportes para a comercialização e distribuicão de

produtos
il tipo de assistência técnica para o manejo, plantio e colhei-

ta.de produtos
jl outros:

3. C::mlose procece o ingresso de novos..sócios na cooperativa e
çuais os critérios?
aI como:
bl critérios:

.'

4. Como se procecam as eleições para o "Conselho de Administração·
e para o "Conselho Fiscal" e quais os critérios?
aI como:
!;:I critérios:

5. C que essa presidência tem realizado para atender os propósitos
cas associados?

aI dete~inaçio de preços para a comercialização acima ao de
mercado

b). concessão de crédito a,juros ao de mercado
cl garantia na comercialização da safra
dI prestação de servicos téc~icos competitivos ao de mercado
el venda de ins~os competitivos ao de mercado
fI venda de bens de produção e de consumo competitivo ao de'

mercado
gl outros:



B- QUestões Estruturais (nível de direção aáministratival
1. Quais os critérios para a criação de unidades organizacionais?

a) expansão de tarefas
b) contratação de pessoal
c) determinação da presidéncia
d) recomendação de associadas
e) outros:

c- Questões Administrativas (nível de direção financeira, ~rodnção,
comercialização e vendas)
1. Qual a liquidez da cooperativa, isso é, a situação de seus bens

e direitos (ativo) com relação as obrigações de terceiros (pas-
sivo)?
~ devedora (situação líquida igual a zero)
b) credora (passivo igual ~ zero)
c) equilibrada. (ativo .igual a situação líquida)
d) não apurada:

2. Quais os critérios para a contratação de pessoal na cooperati-
va?
a) grau de especialização requerido para o trabalho
b) indicação de associados
c) determinação da presidência
d) outros:

3. Quais os .critérios para a
ra os empregados nos seus
ai operacional:
b) gerencial:
cl direção:
dI outros:

política salarial e de benefícios p~
níveis hierárquicos?

2. Qual a situação dos· custos fixos em relação a margem de contr~
buição no lucro total da cooperativa (sobras)?

~ despesa com investimentos de capital nas instalações, equip~
mentos e'maquinários é maior que as sobras (L.L.)

b) despesa com investimentos de capital nas instalações, equip~
mentos e maquinários é menor que as sobras (L.L.)

cI despesa com investimentos de capital nas instalações, equip~
mentos e maquinários é igual às sobras (L.L.)

d) não apurada:

\

3."Qual a situação dos custos variáveis em relação a margem de co~.
tribuição no lucro total da cooperativa (sobrasl?

?<l custo com mão-de-Obra, materiais e despesas indiretas é
maior que as sobras (L.L.)

b) custo com mão-de-obra. materiais.e despesas. indiretas é me
nor·que as sobras (L~L.)

c) custo com mão-de-obra; materiais ·e despesas indiretas é
igual às sobras (L.L.)

dI não apurada:

4. O que essa diretoria tem realizado para a prescaç âo de serviços
na cooperativa?
a) especialização de seus funcionários
bl padronização das comunicações
cl formalização de procedimentos nos serviços
d) cerrt.raLí.z acâo de decisões
e) descentralização de ações
f) outros:

5. Quais são as deficiências administrativas que essa diretoria •
tem notado nos niveioshil·erárqt:.icosda cooperativa?
a) operacional:
b) gerêncial:
cl é.irecão:
d) não há deficiências:

4. Qual a situacão:econõmica de volume das vendas?
a) tem superados os custos fixos
b) abaixo dos custos fixos
c) tem superado os custos variáveis
)li abaixo dos custos variáveis
e) equilibrado com relação aos custos fixos

N
W
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fI equilibrado com relação aos custos variãveis
gl não apurado,:

o- Questões Estruturais e Administrativas (nivel gerencial e suoervi
~
L Qual a situação salarial correspondente ao trabalho desenvolvi

s. Qual a situação do giro de estoque com relação ao volume de ven
das?
aI alta movimentação
bl baixa movimentação
c) equilibrada
dI não apurada:

do na cooperativa?
aI abaixo ã de mercado
bl acima à de mercado
cl equilibrada à de mercado
dI acima à de mercado para o
el não é conhecida:

nivel gerencial em diante

\

6. Quais as ,atividades da cooperativa são comprometidas com carga'
tributária e qual o tipo de tributo?

6.1. Atividades
a) produção de grãos
bl comercialização de grãos
c) amarz~namento de grãos
dl vendas de grãos
el vendas de produtos
f) prestação de serviços técnicos para o manejo, plantio e co -

lheita de grãos
g) transporte para a comercializaçio de produtos
h) transporte para a distribuição de produtos
i) financiamento para a comercialização
j) financiamento para a produção
k) outras:

2. Qual o clima
a) desmotivadas
bl motivadas
c) indife::entes
d) não observada
e) outros:

de satisfação dos empregados no trabalho?

3. Qual a situação de beneficios concedidos aos empregados?
a),assistência médico, hospitalar e dentária
bl auxilio transportes
cl auxilio moradia
d) auxilio educação
el auxilio alimentar
fI não apurado
gl outros:

II não apurada:
4. Quais as deficiências estruturais e administrativas que essa '

gerência ou supervisão tem notado nos trabalhos da cooperati'.°.:l:
a) ausência de especialistas,
bl desinteresse no trabalho
cl falta ao trabalho
dI alta ::otatividade de empregados

6.2. Tributo

N
g) pressão da cúpula administrativa para a entrega de traba::-.:w

00

el desperdício de materiais no trabalho
fl carga de trabalho mau distribuída

hl ausên~ia de formalização nas comunicações
il centralizacão das decisões na direção



j) não há deficiências
k) outras:

S. Quantas categorias de trabalho'são sindicalizadas na cooperat~
va?

5.1; Quantidade
a) todas a nível gerencial
Q) todas a nível operacional
c) algumas no nível gerencial
d) algumas no nível operacional
e) nenhuma
f) não é do conhecimento
g) outras:

5.2". Quais?

.i-:.-

E:- Questões Estruturais e Administrativas (níveis de qerência finan-
ceira, produtiva, comercial e vendas)
1. Quais os critérios para recepção e classificação de grãos?

a),qualidade
b) preço
c) quantidades
d) não há
e) outros:

2. Quais os critérios 'para a determinação de preços à comercializ~
ção?
á) qualidade
b) preço
c) quantidade
d) não há
e) outros:

3. Quais os 'critérios para a.armazenagem de produtos comexc í.a Lí.aa-«

dos?
a) qualidade
b) quantidade
'c) grau de perecividade
d) não há
e) outros:

4. Quais os critérios de transportes .)"araa comercialização de
produtos?
a) qualidade
b) preços de compra
c) quantidade
d) 'não há
e) outros:

5. Quais as déficiencias estruturais e10u administrativas que essa
geréncia ou supervisão tem notado nos trabalhos da cooperativa?



.,

a) ausência de especialistas
b) desinteresse no trabalho
c) falta ao trabalho
d) alta rotatividade de empregadas
e) desperdicio de materiais no trabalho
f) carga de trabalho mau distribuído
g) 'pressão da cúpula ,administrativa para a entrega
h)'ausência de padronização nas ordens de serviços
i) centralização das decisões na direção
j) não há deficiências
k) outros:

.~~~ DO FUNC!ONkRIO:,-r",~~r-nF~õ>õ>~~ ADMITlDO EM:__ /__/ _.DE?~~TAMENTO OU SETOR OU LOCAL DE TRABALHO: _

.Q=~ o CARGO DE SEC SUPERIOR IMEDIATO?:

.QUAL O CARGO QUE VOC~ EXERÇE:'~:~~~~~;;;;;;,~::::::::::::::::::::::::::::::::.QOAIS OS TRABALHOS QUE VOCE ERECUTA DIARIAMENTE?:

de trabalhos .QUAIS OS TRABALHOS QUE voct EXECUTA MENSALMENTE1~: _

.Q;'~:I?O DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS VOCE. UTILIZA NO SEU TRABALHO?.:.: _

.Q:;AISOS DEPARTAMENTOS OU SETORES QUE voct DEPE:iDE PARA EXECCTAR O SEU TRAS';;",O; ,

.Q:AI5 AS DIFICULDADES QUE voct ENFRENTA PARA EXECUTAR O SEU TRABALHO?: _

.DE5c..='APOR ORDEM DE TAREFA C(M) voct INICII\ O ~EU TRABALHO: _

ASSINATURA: __~------------------------------------

i
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2.UODELO DE QUESTIONÁRIOS APLICADAS A NíVEL DEFINITIVO NA PESQUISA

1. PARTICIPAÇÃO DO ASSOCIADO NA COOPERATIVA

- NQme do associado:
Ingressou na Cooperàtlva:

'/ / .
- Graude-instrução: alfabetizado
- E~erce ou já exerceu atividades

Quando: / / .
- P~oduzemquantos alqueires de terra: O a 50 O ,50 a 200 O ,200 a mais (). Própria

arrendado ().

Matrícula:
por conta propria (),indicado por um sócio ().Data ingresso:

(),primário (),s~undarista,(),tecnico (),superior ().
fora da Cooperativa: função pública (); função privada ().

O ou
- Per centuaI de sua quota parte integralizada ao capital da Cooperativa: O a 25% O, 25 a
5~ (), 50 a 75% (), 75 a 100% ().
AI uma vez foi eleito para o "Conselho de Administração": não O,~a vezO,mais .de uma 'vezO.
AI uma vez foi eleito para o "Conselho Fiscal": nãoO ,uma vez() ,mais de uma vezO.
Prbdutos mais 'comercializados com a Cooperativa: algodão(},milho(),soja(),feijão(), outros:
Produz mas nao cornerci aliza com a

- Comercializa na Cooperativa' toda
lizar O.

- Insumo. maí.s. comprado na,cooperatiya:aduboO ,fe~tilizanteO ,vacinaO ,raçãoO ,pesticidaO.
outros: ~~-r--------~~------r-_
Considera sua compra de insumo na Coope rat iva pequenaO ,médiaO ,grandeO.
Assistência técnica mais usada na Cooperativa: manejo da produção agrícola() ,manejo da pr~
dução animal ().
Cónsidera sua utilizaç,ão de assistência tecnica na Cooperativa pequena f ) ,mediaO ,grandeO.
Credito mais usado na Cooperativa: expansão da produção agrícola(),expansão da produção,
animal O.
Considera sua ~tilização ~e ~rédito na Cooperativa pequena() ,média() ,grande().

- Na Cooperativa participou das sobras sempre() ,algumas vezes(), nunca().
- Na Cooperativa participou das assembléias sempreO ,algumas vezesO ,nuncaO ,mora Longe f ) ,

não tem tempo ().
- Na assembléia sente-se a
- Tem votadorta assembléia

aclamação O.,
- Sente satisfeito com a atual
-'Alguma vez teve a iniciativa

tiva: sim (), não ().
- Nas assembléias da Cooperativa sempre tem algum problema ã resolver (),sempre tudo está de

acordo O;
- Como toma conhecimento das assembléias: no rádio() ,nos jornais(), por um amigo (),

próprià Cooperativa ().
- Toma conhecimento das assembléias: com antecedência(), em cima da hora() ,nunca foi avisado().
- Toma conhecimento de assuntos a serem discutidos nas assembléias com antecdência: sim(),
"não (), nem sempre ().

- Preços na comercialização da Cooperativa sempre compensam(), algumas vezes compensam(),nun-
ca compensamO.

- Preços nas'compras de insumos da Cooperativa sempre compensam(), algumas vezes compensam(),
nunca compensam().

- As condições de vendas e de compra na cooperativa sempre compens am T) , algumas vezes compe~
,sam(), nunca compensam().

- O que mais dificulta no atendimento da Cooperativa: demora pqra atender(), excesso de docu-
mentos(), mau atendido().

- Quais são os melhores serviços prestados pela Cooperativa: credito ã produção(), distribui-
ção das sobras(), preços: pa~os na comercialização ( ).

- Na assembléia participa de decis~es que determinam: preços i comercialização (), preços de
insumos O , quantidade e qualidade de produtos 11comercializar(), tipo de produto 'ii comercia
lizar(), quotas de prOd\ltos 11comercializar(), tipos de insumos para venda na Cooperativa(T,
expans ao física da CooperativaO, tipos de ernpres t í mos com terceiros Çj j tipo de,credito ao
cooperado O , criação de fundos ã cooperativaO, aplicação do "FATES" O , aumento de capital
na Cooperativa(), tipo de insumo a estocarO, salários do quadro funcional O , contratação de
funcion5rios(). , •

- O que você não tem concordado com a Cooperativa: pagar dívidas que não tomou conhecimento e
parte(), elevados gastos na Cooperativa() ,assistência técnica não satisfaz a produção (),o~
insumos não satisfazem i produç~o(), baixos preços na cometcinlizaçio(), elevados preços de
insumos(). ~

Cooperativa:Produção animal(),cana(), outros:
produção(),sõ a metade(),qu~se nada() ,deixou ~d~e--c~o-m-e-r-c~i-a---

vontade para discutir seus interesses na Cpoperativa:sim(),não()
na forma do: senta levanta() ,voto secreto() ,voto aberto(), por

forma de votar nas assembléias: sim() ,não() ,mais ou menos().
de convocar uma "AssembLâ í a Geral Extraordinária" na Coopera-

pela

ASSlll.:lturaCQopp.rado Em: / /------
Entrevistador
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2. PARTICIPAÇÃO DO "CONSELHO DE AmIINrSTR:\Ci\Q" NA COOl'l~RAit V;\

\

- Nome do associado: Matrícula:
Ingressou na Cooperativa: por conta propria(), indicado por um s6cio().Data ingresso I I

- Grau de instrução: alfabetizado() ,prim3rio(),secundarista(),técnico() ,sup erior(). -- ----
- Exerce ou já exerceu atividades fora da Cooperativa:função pública(),funçaoprivad~(). Data:

/ I
- Produz-Com quantos alqueires de terra: O a 50(), 50a200();200 a mais().Prõprio() ou arren-

dado (). •

- Percentual de sua quota parte integralizada ao capital da Cooperativa: a a 25(),25 a SO?(),
50 a 75%(), 75 a lOO%().

- Quantas vezes foi eleito para o "Conselho de Administração": umaO,duasO.trêsO,mais de
três O.

- Quantas vezes foi eleito para o "Conselho Fiscal": umaO, duasO,trêsO,mais de trêsO.'
- Qual a situação da Cooperativa ao assumir este Conselho; endividada (), situação financei

ra equilibrada().
- Atribui o endividamento da Cooperativa a.: quebra de safra(), gastos excessivos(), má admi

nistraçãoO.
- Qual a situ~ção do "fundos de reservas" ao assumir a gestão da Cooperativa: suficiente (),

insuficiente O .
Atribui a insuficiência do "fundos de reservas" a: desvio financeiro O ou prejuízos econô-
micos O.

- Os membros deste "Conselho" tem total autonomia sobre o quadro funcional: simO, não ().
- A função do seu cargo enquadra-se mais na atividade: executiva(), controle(), diretiva()

ou de aconselhamento ().
Qual a situação do "FATES" da Cooperativa ao assumir este "Conselho": suficiente O , insu-
ficiente O.

- Atribui a insuficiência do "FAlES" a: desvio financeiro() ou a inadequado uti1ização().
- Atualmente aplica-se o "FAlES": cobrir prejuízos econômicos(), educação coope r at í.v i s t a t ) ,

não tem recursos()., .
- O que mais pesa ã contratação de um funcionário para Cooperativa: qualidade para o exercí

'cio do cargo(),.,indicação de um sócio(), indicação de ·um funcionário(), influência do con
tratado [ora da Cooperativa().

- ~ faixa salarial do quadro funcional em relação a regi~o est5: acima(),abaixo(),na m~dia().
- Qual a maior deficiência do quadro funcional: baixa qualificação(), não tem iniciativa(),
. não cumpre às ordens,a contento().

- A faixa salarial do quadro conselheiro em relaç~o ~ regiio esti:ocima(),ebaixo() ,na m6dia()
-.0 que mais tem sobrecarregado os custos vari5veis da Cooperativa: salirios pagos i serviços

tempor5rios(), custo de produtos para o beneficiamento(), insumos inJustriais() ,peças e
componentes para reposi.ç~oO, manutenção de maCJuil7:írio().

- O que mais tem sobrecarregado os .cus t o s fixos. da Cooperativa: encàrgos trabalhi.stas() ,ho
no r àr í os e xe cut ivos t ) , juros de ernpr e s t irnos financeiros O , depreciação da capital indus
t r í a l I) , cu s t os i com estoques de insumos de pr oduç ao ag r Ico La I ) , custos com a r e po s iç ao de
insumos de produção agrfcola(), custos com estoques de insumos de produção animal(), cus-
tos com a reposição de insumos de pr oduçao animal{), custos com as vendas de in5111'10S de
produção agrfcola(), custos com as vendas de insumos de produção animal(), custos com a
aquisição de materiais e de equipamentos para escritório(), custos com a capacitação do
quadro funcional().

- Quais os insumos e materiai; de produção mais vendidos aos associados: vacinas() ,ração(),
'adubos{), ferti li z an t c s (), materiais de produção. para o manuseio da terraO, rnat e r ia is de
produçlío p a r a o' manusei o nu irnalf ) .

- O que mais tem comprometido o "Cnp i t a I de Giro" da Cooperativa? quebra da safra(), re po -
siç.ão e manutenção de e s t oqucs com insumos e Olateriat's de produção ani.maIO, juros de cn -
d iv i dame n t o com t.e r cc ir on f ) , duplicaL.l!,; a reccber(), reposição e manutenção de c s t c quc s
com insumós ·ê· nwteriais de produção agrfcola().
Qu a I 11ma i.o r mov imcnrac ao de e s t cque s : í ns umos e materi'ais de produção an Lma l I ) ou iris umos
e 'materiais de prodtlç;;' :l8r.íco1aO.

- O que,~ais tem co~trihurJu a insa~isfnç;o do quadro funci~nai: falta de benefícios() ,~ni-
xos saliírios(), excesso de t r abn l ho f) , i.nn clequn da s coud í çoe s de trJbalhoO, t o clon e s.t ao
satisfeitos(). . .

- QlI111 a maior r cn t ab ilidndc na s vcn da s d a Cooperativa aos associados: insumos e .. bens de
produção au imaI () ou ín s umos e bens de pl'oduç?ío agrícola () . ,

- O que ma is tem con t r ibu ido 3 i'nsatisri.1(~;l) do ns so c ia do r b a ixo s preços na come r c i a l i:~aç;io,
escassez de i.nsumos c d(,'m~t'('riais ã produção animal (), eSCaSSl!Z de credito a I'rOdllç~;L'

,agrícolaO, escassez de insumos e de nri t c ri n is ~ p r oduç ao ilgrÍcola(), eSCilSSCZ r11~cl":::"i-'
to ã produção an i rnnl f ) , C'!:CilSSC'Z r10 bens dc' c on s urnoL) , s a l clnr d iv i.dns v com t e.r cc í r o s í j i t o
tos cst~o satis[oÍtos(). -
Qual o ":;lÍo!.' vo l urno de :;('fviços técnicos ;tOS n s s oci ndo a : ns s is t iuc ia rara o m.ê.11e j o (h
\11'O:lIl<;.;C> ,1r:il;;;!I.() ou ,,;lIa o :a;1!h'jo c!;1 I'(nd"r;':;o 'TI'íco1.:1(). .

- Q\1:1l il op i.u iao de s t c "Cl)IISt'lltc'" ';01>1',:';1 .rt u.r l ,':itu'iu::?í,;' d.1 Coop ern r iv.t , consid('r;1P'!()-~'I' ,':1,
pZl('l.d:hll~ pro.lu ri v.r : :1 ::illl:ft'~;() fil.:l:((·, ...i ra c!:;t:~ "l-:p-l~iI1 da c'::I';lcid:ld(, pt'I.)I.1ut:iv~l(), a s i t u:

ç?io fi n.uicc ir » I."'.~lr:;iltl.\ a C.Hlt'inuid:Hll\ dil t·tllp,·c-I~Il(~iI11l'nf-o().

Em I I



3. PARTICIPAÇhO DO "CONSELHO FISCAL" NA coorERAnVA

, ,

Nome do associado: .;., Hatrícula:_--::-- --,-_
Ingressou na Cooperativa; por conta pr6pria()j indicado por um s6cic().Dntn ingresso / I
Grau de instrução: alfabetizado () .p r im.i r i.o O ,secundário O ,têcnico() ou superiorO e;n-"Con-=-
tabilidade"() • .
Exerce' ou já exerceu atividades fora da Coope r a t iva t função pública{), função p r í va da I ).
Quando.: _,_,_.

- Produz com quanto a l que i re s de terra: O a 500, 50 a 2000, 200 a maisO. Pr-ópria() ou
ar rendada O \
Percen;t~al de sua quota par~e integrali·zada ao cap iTn L da cooperativa: O 3257.0, 25 a507,0
50 a 7\57.O j 75 a, 1007. O .
Quantas vezes foi eleito para o "Conselho Fiscal": lima0, duas(),três(), mais de trêsO

- Quãntas vezes foi eleito pata o "Conselho de Administração": urnaO, duasO, trêsO, mais de
três Oi.
Qual 4situação da Cooperativa ao assumir este Conselho: endividada(), situação financeira
equi I íb rada O
Atribui o endividamento da Cooperativa a: quebra de safraO; gastos' excessivos O; mi admi-
ní s t r açjio O . ._"-,-:
Os membros deste "Conselho" tem total autonomia na sua função junto ao "Conselho de Adminis
tração": simO, não(), em parteO.

- A função do seu. cargo enquadra-se mais na atividade: fiscal(), diretiva() ou de acon~elha-
mento O
Qual a situação do "FATES'" da Cooperativa ao as sumí r este "Conselho": suficiente O , insu-
ficiente(). .
.Atribui a insuficiência do "FAlES" a: desvio financeiroO 0\1 inadequada utilizaç::ioO.

- Atualmente onde aplica-se o "FATES": cobrir prejuízos econômicos(); educação coopc r a t lv is-:
ta(),"não tem recursos(). .
O controle' das operações admi.n i s t r a t i.vas realizado por este "Conselho" acontece a cada se-
mana(), m~s() ou ano().
Utiliza-se de auditoria cont~bil() e/ou Einanceira() e/ou econômico(), pr6pria() e/ou de
t e r ce í r os () •

- Este "Conselho" dispõe de recursos necessários ã sua função: sempre que solicitadoO ,dis-
põe mas n;o suficiente() .

- Quais,os aspectos adm~ni5trativos mais controlados. por este "Cónselho": as contas do "Ba-
lanço ratri.r.lOnial"(), as contas das transi1ções financei.ras da Cooperativa com ~s as s o c i a-
dos e com terceiros (), o cumprimento de objetivos () e de políticas, f i xa das em "As s e mb l ei a

Geral"O. .
- ·0 cumprimento de objetivos e de políticas da Cobperativa: é uma função de controle do "Con

selho fiscal."O ou só U;TIéI função ndrniu i s t rn t íva do "Conselho de Administração".
- O que mais pesa ~ contrataç~o de um fUllcion~rio para a Cooperativa: isso é uma funç~o do

"Con s e l ho <10.Ad'~linistrJç~olf(), qt1;11 id.i do s pn r a o c xc rc i c io do c:lrgp(), ind i c arao de! l!:T1: 50
cio() , in d icuçjio de um funcioni'irioO. influencia do contratado fOL1. daCooper,~ti.vaO.

- O "Cons cl lio de Adm iu í s t r nçjio" tem cunp r iclo 05 objetivos da Cooperativa f i rrna dos em ".'.SSC!:\
blêia Cc r a l '": em p a rt c f ) , totalmentre(), Ilão tem cump r ido t ) , isso é uma função do "C0r:se--
lho de Admi.llislração"(). .

- Qual a faixa salarial do quadro fun~lonal da CoopprGtiva: isso i urna funç~o s6 do "Conse-
lho de Admiu i.s t r aç ao " O, 'abaixo da rcgi300, acima da regiãoO, na média da reeiãoO, de.::
conho ç o () .

.•. O "Conselho ele Adrni n is t ro ç sc" tem cump r iclo a" po l Lt i.c as da Coop er a t iva f ixa das em "'\';<;('"1-

b Ie ia Cc r a l.'": isso é unIa função só do "Conselho de Aclm in í.s tração" (), em par-te () •. tol ,tl.n:e~
te(), n~o t~m cumprido().
Quais 5':10 as ma io r c s rccl{1:~:1~õ(,s de n s s o c i.a do s j un t o a este "Cons('lllO": todos estao de
acordo, \1:it1 11"':'('11"0 r c c l nmaçuc s I L, (';·:C'<'s,-.lvos gastos na CoOrer.:l~lv'-l(), f a l t a de inoumo s
ã p r o duç ao ani.ma10. [alta de i.n s uuo s :1 prodllção ógrícola(), falta de crédito ã p r o duç no
ani.m,llO, Lill:1 d,~ o":'::,lito:1 prodllç~(' :1~;;-íc:olaO, os ~;6cios nun ca estão satisfc:itos(:l, os
s~cios sempr~ lf~ tudoqu~ procuram n~ rt1or0rati~G(), baixos preços ã comerciali~aç~o de
produtos(), a l t o s p r e ç os lias vendas ti c'. illsulll~s agl-ícol.af.(), a l t o s preços lias ve n da s de
Lnsurnos ã PI-oduç:io an in.al (), isso;:: 11i1Í;t f un ç ao do "Con sc Iho de Adro in i s t r açjio" ().

- Qual 3 f a ix.i s a l a r ia l do quadro c on.i c l h.v i r o ,.1;1 Coopo r a t iv.r : 1:~:;() j: U!:1n (IJnç30 cio "1:"1:>;'::-

lho dL~·I\dlllill;"t.r;tç;o"O, acima da 1'l,;:i;'lO(), ab a i.xo tI;1 rC'gi?íoO, na 11\c.dia d a ri~gi~ío(),dc,;-
c0nheço() . . .
Qual a maior r..uu c t e r is t icn ~"mp~rt::";'I~~:11 tI~!'l a s s o c i.a do s n:1S ",iss:::L'bléias Cc r a i s '": p.rs s i
v a com r(~.t;H::~i() ?\s c r i rirn s , "'I~ t.l!.S'.:I,I-.:;-"I',:.: t:' l~: OP11llt1i'S(), in t.e r es s c- o ti.vo :is cr i t i . ."~~:l;:
d i s c us s cc s i' ?i~~(",pini;H~s()! ~~l.·l;1jn·c ln.:.L):~ L';:l. lP de a ro r do COI!1 a :tdCI1.nistraç;](l {):1 COl,:·,.:r:::ti

vaO.
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- o que mais tem sobrecarregado os custos variáveis da Cooperativa: isso é uma função do

"Conselho de Administração"O, salários 'pagos à serviços _ temporários O , custos de :pro-
dutos para o beneficiamento() ,insumos industriais(), peças e componentes pata reposiç;o(),
manu ten ç ao de maquinário O . _ '

- Este "Conselho" tem interferido nas "Assembléiàs Gera\.s"a pedido: so do "Conselho de Ad-
ministração" O, a pedido dos sócios O; só a-pedido do "Conselho de Administração" e dos
soci6s (), nunca interfere(), '

- Alguma vez este "Conselho" convocou uma "As semb lê í n Geral Extraordinária": uma vezO .rna is
de uma vez f ) , nun ca foi necessário O , isso é uma 'função do "Conselho de Administração"O,
isso é uma iniciativa dos associados().

- O que mais tem sobrecarregado os custos fixos da Cooperativa: isso é uma função só dü"Co~
selho de Administração"O, juros de empréstimos financeiros (), depreciação do capital
industrial(), custos com estoques, de insumos de produção animal(), encargos trabalhista,()
honorârios execut ivos I), custos com a repo si çjio de insumos 'de produção animalO, custos
com estoques de insumos de produção agrícola(), custbs com a reposição de insumos de pro-
dução agrícola(), custos com as vendas de insumos de produçno agrícola(), custos com as
vendas de insumos de produção animal(); custos com a aquisição de materiais e de equipa-
mentos para escritório(), custos com a tapacitação do quadro funcional();
Quais são os meios m.1Ís utilizados por este "Conselho" para averiguar as a~ões e as deci
sões administrativas, econômicas e financeiras do "Conselho de Administraçao": o "Balanço
Contãbil"O, o "Dcmonstrativo Financeiro"O, o "Relatório Anual" do "Conselho de Adminis-
traç~o"(), os nGmeros das compras e das vendas realizadas pela Cooperativa().
Atualmente quais as m3.Íores dificuldades que o "Conselho de Administraç~o" tem enfrentado
na Cooperativo: quitar d~bitos de gest~es anteriores(), escassez de crédito i produ~io
animal(), escassez de cr6dito a produçio agrícola(), _ ,baixa participaçio dos associados
na9 transaç~cs comerciais com a Cooperativa(). ' '

- O que mais tem contribuído i insatisfaçio do quadro funcional: falta de benefícios(), bai
xos saláriosO, excesso de t rabal.hof ) , inadequadas cortd i ç oes de trabalhoO, todos estão
satisfeitos() ,

-:'0 que mais tem compr.ometico o "Capital de Giro" da Cooperativa?: isso é urna funçio do "Con
selho de Admini'stração"(), quebra de safra O , reposição e manutenção de estoques com i.nsu-
mos e matcri~is de produç;o animal(), juros de endividamento com terceiros(), duplicatas a
recebere), reposiçno e manutenção de estoques com insumos e materiais de produção ogríco-
1aO,

- O que mai" tem contrihuído ~ insatisfação dos associ~dos: ,bai~os preços na comerci.alização,
escassez ele insumo s e elemateriais :3: pr0dllr:io ani.m:1l0, escassez de crédito i produç;(1 .,gr'l
cola í ) I, CSCilSS'"Z de insurnos e de mate'ri.ais'; pro'dl1ç:ioag ricola I) , escassez de crédito ã-
produç ao animal(), cscassez de bens' de COllSUti:OO, soldar dívidas com terceirosO, todos
'est~o satísfei.tosO.
Qual a opini~o deste "Conselho" sobre a atual situação da Cooperativa, considerando-se a
produção e os aspectos financeiros: .1 sitlJ3ção financeira está de acordo ã capacidade pl:~
dutivaO, a si t uaç ao f inancc ira estã o'lur.mda capacidade produ t ivnf ) , a situação f,ar;'l11tc
a con t inuidndo do cmp recnd imeu t o f ) , não tem idéia formados sobre esse ,tipo de situ:lç?!ona
Cooperativa.

Assinatura Con sc lhci.ro'
Em: / / ,-- ---- Entrevistador

",



APENDICE 2. METODO DE ANALISE DE INFORMAÇOES



QUADRO 1. ANALISE DAS QUESTÕES DE 1.A ~.

Q

~.
INDICAOOR DA PARl'ICIPAÇÃO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO PERCEN'lUAL EM RELAÇÃO A AMJS- ASSCCIAÇÃO DE INDICAroRESTRA DE ENTREVISTAOOS

CCOPERATIVISTA COOPERATIVISTA AMJSTRA DA PARl'ICIPAÇÃO
'AD

% % % % % CCOPERATIVISTA

1 Ingressou na Cooperativa Por conta própria ( ) - dados não suficientes as
Indicado por um sócio ( ) associações

2 Grau de instrução Alfabetizado ( ) - dados não·suficientes as
prirPário ( ) associações
Secundário ( ) . - - -

. - -- Técnico ( )
Superior ( )

3 Atividade que exerce fora da Função Pública ( ) - dados nao suficientes às
Ccoperativa Função Privada ( ) associações

4 Tamanho da propriedade O a 50ha (30) 62,5 27,1 10,4 48 associações realizadas
50 a 200ha (13)
200 arrais ha (5)

5 situação da propriedade Própria (42),Arrendada (6) 87,5 12,5 48 associações realizadas

6 Percentual de quotas partes O a 25% ( ) - dados não suficientes às
25% a 50% ( ) associações
50% a 75% ( )
75% a 100% ( )

7 Número de eleições para o Nunca (44), uma vez (2), 91,6 4,2 4,2 48 associações realizadas
"Conselho de Administração" rraisde urravez (2)

8 Número de eleições para o Nunca (43), urravez (4), 89,6 8,3 2,1 48 associações realizadas
"Conselho Fiscal" mais de uma vez (1)

9 Produtos comercializados Algodão ( ), Outros ( ) - associações realizadas
na Cooperativa

FONTE: Informações extraídas dos questionários aplicados.
OBS: As assocí.açóes entre os indicadores da participação indicam o n1vel da autogestão



QUADRO 2. ANÁLISE DAS QUESTÕES DE 10 A'14

INDICAJX)R DA PARTICIPAÇÃO

CXXJPERATIVISTA
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO

COOPERATIVISTA

PERCENlUAL EM REI:AÇÃO A At-OS-
TRA DE ENTRE.'VISTAJX)S J\ """'sI----~--~--.---_r~_r--~--~=.~% % % % % % % TRÃ

ASSCCI.l\ÇÃO DE INDICAOORES
DA PARTICIPAÇÃO
CXX)PERATIVISTA10 Produz mas não conercíaí.tza

na Cooperativa
Algodão (22),OUtros (34) 45,8 70,8

81,3% responderam que dei-
xaram de comercializar com
a COOperativa. Associa-se
tal fato aos baixos preços
na comercialização, porque
54,2% responderam que os
preços pagos às mercadorias
algumas vezes compensam e
porque 70,8% produzem ou-
tros produtos que não co-
mercializam com a Coopera-
tiva.

11 Nível de comercialização na
Cooperativa só a metade (1), 2,1 16,7 81,2

quase nada (8), deixou de
comercializar (39)

48 associações realizadas

12 Insurro comprado na Cooperativa Nunca comprou (2);
adubo (21),
fertilizante (10),
vacina (21),ração (7),
pesticida (10),
outros (5)

4,2 43,7 20,8 43,7 15,5 20,8 10,4 48 associações realizadas

13 Nível de compra de insumos na
Cooperativa

Pequena (34),média (9),
grande (3), nunca com-
prou (2)

70,8 18,7 6,3 4,2 48 70,8% resporderam que a com
pra de insurros é pequena. -
AsSOCia-se tal fato aos
elevados preços de insurros
porque 62,5% responderam
que os preços algumas ve-
zes compensam.

14 Assistência técnica da coope-
rativa para o manejo da pro-
dução

animal (8)
agrícola (2)
nunca usou (16)

16,7 50,0 33,3 48 associações realizadas

FONTE: Informações extraídas dos questionários aplicados



QUADRO 3. ANÁLISE DAS QUESTÕES DE 15 A 18.
1
I
I,

I
I
I
I
I
I
I
I
\

I

I
I

I
!
!
I

::i PERCEN'IUALEMRELAÇÃo A AM)S-INDICAroRDAPARrICIPAÇÃO ÍNDICEDE PARrICIPAÇÃO
ASSCCIA~ DE INDlCAOORESCCOPERATIVISTA O::OPERATIVISTA TRADE ENTREVISTAOOS MDSTRA DA ~ICIPAÇAOST

!*: r !*: s 5f I s CCOPERATIVISTA
15 Nível de utilização da assis- Pequena (28),Média (1) , 58,3 2,1 6,3 33,3 48 associações realizadastência técnica na cooperativa Grande (3) ,nunca usou (16)

16 Crédi to utilizado na coopera- Nunca usou (29), 60.,4 27,1 12,5 48 associações realizadasti va, à expansão da produção AgríCOla (13),
Animal (6)

17 Nível de utilização do crédito Nunca usou (29), 60,4 29,2 6,2 4,2 48 associações realizadasna coope.rati va Pequena (14),
Média (3),
Grande (2)

18 Nível de utilização das sobras Sempre (O), Algumas vezes 100,0 I 48 54,2% responderam que algu-(O), nunca (48)
nas vezes tem frequentado
às assembléias, cujo aoti-
vo, segundo respostas de
81,2% é porque não tem t~
po. Assocf.a-aa tal fato ao
sisterra adotado nas assem-
bléias para discutir os in
teresses dos assocí.atavosj"
isto é, 83,3% responderam
que o método utilizado é o
de voto na forma do senta
levanta e que ao se pe.rgun
tar se o referido rnecanis=
ao de votos satisfaz 45,8%
responderam mais ou menos,
8,3% não satisfaz e apenas
18,3% responderam que sa-
tisfaz.

FONTE: Informações extraídas dos questionários aplicados.
N
~
co



QUADRO 4. ANALISE DAS· QUESTÕES DE 19A 26

~

INDICACOR DA PARI'ICIPAÇÃO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO PERCEN'IUAL EM RELAÇÃO A AM)S- ASSCCIAÇÃO DE IND!CADORES
COOPERATIVISTA COOPERATIVISTA TRAGEM DE ENTREVISTACOS AM)STRA DA PARI'ICIPAÇAO

% % % % % COOPERATIVISTA
JIIt<:S' A[

19 Nível de frequência às Sempre (7) 14,6 54,2 31,2 48 associações realizadas
assembléias Algumas vezes (26)

Nunca (15)

20 Motivos de faltas as Mora longe (9) 18,8 81,2 48 associações realizadas
assembléias Não tem tempo (39)

21 Clima nas assembléias e Sim (26), não (9), 54,2 18,7 27,1 48 associações realizadas
favorável à discussão Não frequenta (13)

22 Vota nas assembléias na forrra Senta levanta (40) 83,3 2,1 10,4 4,2 48 associações realizadas
Voto secreto (1)
Voto aberto (5)
Por aclamação (2)

23 Forma de votar nas assembléias Sim (9), Não (4) 18,8 8,3 45,8 27,1 48 associações realizadas
satisfaz Mais ou menos (22)

Não frequenta (13)

24 Toma conhecirrento das Pelo rádio (O) 4,2 4,2 91,6 48 associações realizadas
assembléias Pelos jornais (2)

Por um amigo (2)
Pela cooperativa (44)

25 Toma conhecimento das Com antecedência (44) 91,7 6,2 2,1 48 associações realizadas
assembléias em cima da hora (3)

nunca foi assinado (1)

26 Conhece o assunto à discutir Sim (42), não (3), 87,5 6,2 6,2 48 associações realizadas
em assembléia com antecedência sem sempre (3)

FONTE: Informações extraídas dos questionários aplicados.



QUADRO 5. ANÁLISE DAS QUESTÕES DE 27 A 30

INDICACOR DA PARrICIPAÇÃO
COOPERATIVISTA

ÍNDICE DE PARl'ICIPAÇÃO
CooPERATIVIST.A.

48

PERCEN'IUAL EM RELAÇÃO A AM)S
TRAGEM DE ENTREVISTAOOS

% % % % %

ASSCCIAÇÃO DE INDICAOORES
AM)S'I'RA DA PARl'ICIPAÇÃO

COOPERATIVISTA

FONTE: Informações extraídas dos questionários aplicados.

27 Preços na comercialização da
cooperativa

Preços na compra de ins1..lITOSda
cooperativa

Condições de compra e de vendas
em geral na cooperativa

Serq:>recompensam (5),
Nunca compensam (17),
Algumas vezes compensam (26) 10,4 35,4 54,2 48

associações realizadas

28 associações realizadasSerq:>recorrpensam (3), 6,3 29,1 62,S 2,1
Nunca ccmpensam (14),
Algumas vezes corrpensam (30),
Nunca comprou (1)

48

29

30 Melhores serviços prestados
na cooperativa

Sempre corrpensam (5), 10,4
Algumas vezes compensam (33),
Nunca compensam (10)

Atualmente nenhum (37),
Venda de ins1..lITOS(1)
Créclito à produção (7),
Assistência técnica (1),
Preços comercializados (2)

77,1 2,1 14,5 2,1 4,2

68,8 20,8 68,8% responderam que as
condições de compra e de
vendas em geral na coope-
rativa algumas vezes com-
pensam; 20,8% responderam
que nunca oorrpensam e, ape
nas, 10,4% responderam que
corrpensam. Associa-se tal
fato a qualidade dos ser-
viços prestados na coope-
rativa, isto é, ao pergun
tar quais os melhores ser
viços prestados na coope=
rativa 77,1% responderam
atualmente nenhum.

associações realizadas



QUADRO 6. ANÁLISE DA QUESTÃO 31.

~

!NOICAOORDE PAR PERCENIUALEMRELAÇÃOA AMJSTRADE , ASSCCIAÇÃODE !NOIO
!TICIPAÇÃOCCOPE=- ÍNDICEDE PARTICIPAÇÃO ENTREVISTADOS CADORESDAPARTICICOOPERATIVISTA AMJSTRA PAÇÃOCCOPERA-RATIVISTAUESIÃO, % % % % % % % % % % % % % % TIVISTA-_.

31 Nível de partici- Preço à comercialização O 4,2 O O 4,2 O 2,1 2,1 O 4,2 O 2,1 O O - associações reali-paçao em assem- (O), preços de Insurros
zadasbléias nas deci- (2), quantidade e quali

sões que deter:mi- dade de produtos à cc)::
-. nam mercializar (O) , tipos . . ..de insurros na cooperati

va (0), expansão física
da cooperativa (2), ti-
po de empréstiIros com
terceiros (O) , tipo de
crédito (1), criação de
fundos (1) , aplicação
do "FATES" (O) ,aumento
de capital (2) , tipo
de insurro à estocar (O),
salário do quadro fun-
cional (1), contrata-- de functcná-çao
rios (O) , tipo de pr~
duto a. comerciali-
zar (O)

FONTE: Informações extraídas dos questionários aplicados.



QUADRO 7. ANALISE DA QUES·TÃO .32

INDICAOOR DE PAR
TICIPAÇÃO CooPE=

RATIVISTA
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO

COOPERATIVISTA

48

PERCEN'IUAL EM RElAÇÃO A AMOS-
TRA DE ENTREVISTAOOS.

% % %

AM)STRA--------------------------~ ASSCCIAÇÃO DE INDICAOORES DA
PARTICIPAÇÃO COOPERATI-

VISTA

32 O que não está de
acordo coma coo-
perativa

Pagar divida que não torrou
conhecimentoe parte (25),
baixos precos à comerciali
zação (15); as . condições
de comprae de vendas na
cooperativa nunca satisfa-
zem (8)

52,1 31,3 16,7
% %

58,3% z'esponderamque não estão
de acordo coma cooperativa pa-
ra pagar dividas que não torna-
ram conhecimento e parte; 45,8%
discordaram dos elevados pre-
ços de .ínsinros, e 25% responde
ram que a assistência técnica
prestada e os Lnsurros vendidos
na cooperativa não satisfazem à
produção. Associa-se tal fato
aos desvios da participação de
sócios nas assembléias gerais,
pois nenhumdos entrevistados
disse que torrou parte de decí,
sões que determinaramos tipos
de insurros à vender na coopera-
tiva; e o tipo de errpréstirnos
comterceiros, realizados pela
cooperativa. E apenas 4,2% to-
rnaramparte de decisões que de-
terminaram os preços de insu-
nos à venda na cooperativa.

FONTE: Informações extraídas dos questionários aplicados.



APENDICE 3. MtTODO DE CRUZAMENTO DE DADOS COM INFORMAÇÕES



QUADRO 8 CRUZAMENTO DE DADOS COM INFORMAÇÕES DE 1979 a 1984

1'179

TA.'" DE I~'O:-=m: SOCIOS
=1- PARTICIPAIn'ES N1IS

MI'mO ASSDlBLtIAs

23

':71.,-':'; DE AC...::.·=-~~.:J:D ::.:;::? i
cnzscr- C!CIO :1: c.;.qOOSri

ME1:110 LOS :.~.3"OS DO mT
SE:UD o:. :amas--

~.

:.~·!:ROCE
azrcces
;.a:.LU-

00

EvOU;Ç,,\O De St\Ll~.-
RIOS DO CCtlSEUO
DE ,\ll-mlIS'rnAÇÃO
I\P~) E:1 ASSDt
IlI.!;lI\ Q.;n,'\L -

iC"::l,;-...;.:;fCJ ro
D~!CIO DE= PEl.OS
'!!:':BroS to crtl
SEUl) n=-

1~180 23.33 20

~~~~:d:;~~~~~~I~l~~~<~C~~~!~
cfct.Ivonrrc i s de .
pósito sobre -
r .C.T.S.

,_,;,·;'UV."K.!U t.~;:':"LL'.! ••u

! 5:x:i.ll cujos (.~:'..lS:.,

I ee e ccerccrceej r-
~.;o 'dcsc:'lvol vcu-

! se de Cl."':'lo3 pJba.i>D

I
Q base cceura té-
na

1982 291

I
.9. 581 39

1983

1984

429 .7.421
r

I
51

87.5

14.92 59

I _! seee Iercéc

- .t:t S:-1 r~!ÇIOnal.S 1 S:·i Reç::..:::nal para
para dl!:tr1":uir distrti::w= enere
entre cargos efe os' carços efetivos
U""" -

informações
a 1984.

- 2:> SN rv-c rorvu s 15:·1 R.;-oll'X.al oara
para d ínnr í.bu.í r distnl:c.:" entre
entre careos ef~ os C~ ereervoe
tivos70.

4.93 15.69

P."ta lib<-..rodan-·
discussão ce as
tos de interesse
da soeiedade ex-
cluídos aqueles I
do artigo 27

FONTE: .Dados e
de 1979

extraidos "Atas" de "Assembléiasde Gerais Ordin~rias", ~OAPECA~~28) I



QUADRO 9 CRUZAMENTO DE DADOS COr.!INFORMAÇÕES DE 1985 a 1989

scxnzscio ~
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cxsccs ?=:r.DS
~~sros 00 CON
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de SOC10S I

IDD1

1989 22.87 4l

- SO Sol nac.ícna.rs
cara diS-.Ii.buir
entre ca.::qos efe
tivos. c-rje votã
ção não foi unã-
niJre

sssccrecc r-ecla.-;al
creçes al tos às I
vercas ce in.s1.r.'OS.f
?residente sw;~
n:r.eação de o::r:ú!1
sao para l..l1VeSt!-

•-;ar a si tuação

FONTE: GeraisDados e
de 1985

informações
a 1989.

extraidos de "Atas" de "Assembléias Ordinárias" "COAPECAB" (2 8) ,



QUADRO 10 CRUZAMENTO DE DADOS. COM INFORMAÇÕES DE 1990 A 1994

E'VOLt'eX>D~ sx..J..-
R.!OS 00 m~o
f!s:..\:. AP?:".N:O Do
1~SS::·::::.!r;... Gt?AL

~:C:Z?O ~
SCC:cs

~'::\. DE I::::.'1:!=úCE ~:rOS
C'ES::!- P,·..RT:C:?:;:::-.:.S ~~
:-l:::'O .\SSD3Ú;lAS

71

1:\.'\.:\ DEI N:...":.•...::J~.::;~!JE:-:ER! ~:C:.~ CE
csrscr- C!::rO C: C\.qOOS rf.! EU:::::C-'0:5
)r.:-:o !DS ''!:·3.'OS oo <XliI ;::"'-:0-",-

SEUO or t..n:tr.as- 00
TllAÇÀO

I-~e~~~~ ~: ~~
guaqec excessivarnen

I
te téoü<?cujo r';:
sultado ea aorova-
çâc sea nenhÜr.la ccn
t~ -

1990
IDDI

1:\'OI.tJÇÃO DE $),Ú-

R:OS COro:s::..'D
C::: ;.r:r·C:I~.)\O
r..:,"'I?O.";'W ::.! ,·I.Ss==·t
E.L:r;.. GE3N. -

,V:::r.S·LL-'i;.UJ ~I)
czrctcro DE
C\R(l)5 p~s
~~·!l!t-oS 00 CON
SWO FI=-

-Coorccrcccr :lsc,:llj
r c/lO ecos C'C';-:stCU-i
1 t ívcs :"O C~~::O cc-!
j nunc.ra .C":'r.".lss&.!s I
I rcccc icos p=l.J. gc.-

1
! reocra. .
i -~'?l~:~o:-lisJe0~s:1t----.-----+----r--------~---r--------~----r-------~--!·~--------i---------r_------~~~~~4_------__+- ~

1991

1. 275

1. 408

14.66

10,43 26

73,17

-63,38

Peveza-ento
entre CilrC;CS

IDEM

1992 IDEM1.U9 2,91 34

Prcs i dcnte
vrce-orestceeee
~·::--::._C'-~-ia

cccrcoracor
Tit1.!L.U" . -E.x~::J rc Io ccrac!

dor ~ cê..o;:~r.J.':i·:3
e contes eado peIcs
ccnse.lze.í rcs He-
caa s ;:ouer.ais acu-
r:ular~ eaeeee er:'I
n9 de 3 à lÓ eros

S';;lle::te
SUolente
SuPlente

S;.;;::ie:1t.e
S..mler.te
suPlente

-40.

extraldos

20 -41.181993 1.513 4,42

,
1994 1. 515 0,131

I
12

,

FONTE: Gerais Ordinárias li I "ÇOAPECAB" (28) I
Dados e
de 1990

informações
a 1994.

de "Atas" "Assembléiasde



APÊNDICE 4. MÉTODO DE ANÁLISE DE DESEMPENHO ECONÔMICO



QUADRO 11 - ANÁLISE DO CAPITAL, DA COMERCIALIZAÇÃO, DO FATURAMENTO E DAS SOBRAS DE 1979 A 1984

Tl\XA Al\= -,.' ca-=IAL::':'':;:;;'::> C=IALI- TAXA Al-;1l1\L DE :A'lUJ1IIo"lENI'O EM FA'IUPAMENID TAXA ANUAL DEI SOBRAS INXlRPO-I SOBRAS A 'Tl\XA AllUAL DE

\' IN!1A1'ORES CJV!!Tl\L ~ CAPI'!:'\L DO
VALORES A PREX;OS CRESCIM!:::D I Rl\DI\S so PREX;OS DE CRESCD!ENIO

PREÇOS io CF.ES:~~.__ EMVPJ.D?2S ZACÃO A PRE CRESCD!ENIOso ANJ DE 1993' VALORES
ÇoS DE - REAL EM l1ELA- CCRRENI'ES DE 1993 REAL EM =- CAPI'!:'\L I 1993 REAL EM RE[A-

CCRREl= ANJ DE REAL ~ ~ CCRR....~ çNJ ANJ çNJ =1993 ' çNJ ~l:; 1993 çM:J ANJ
ANl'ERIOR ANl'ERIOR ANI'ElUOR

.~~"!'ER!OR

~~ I I I I
I .l-

IE = A"D % F G = A * F I % H I = A ' H %
A S C = A "S D 0'

I I I
i

I II
I

- - - - - - - -
1979 - - - - -

I

,

3.431. 71 182.46~.õô5, I
I I

132,117,71

l

I I677,32 = 1 86 71.031.198, - - - -
1.845.957, - 339,383, -1980 472,72 -, I,

I I
170,823,41

I

I /
877,32 = O 91 -45,9 187.718.934, 29,3 : - - -

3.637.473, 3.309,7 -3 ,~ 20' 80° -.. l 183.724,1981 .•..... ::,.,:_":,,
966,38 ' :

I

i
I II I

877,32 = 0°2 5.232,2 l.é 664.66:. :;53, 345.624,2 88,1 714.553.167, 371.567,6 117,5 - - -
1982 1.691,0 ,o 10.062,015,

~=0,16 /3.836.540.:56, 613.854,4 77,6 3.028.970.898, 484,635,2\ 30,4

\

- - -
1983 19.ou. 940, 3.041,8 -41,9

5.602,6

877,32 _ 4.183.258.560, I 167.330,3 -72,7 I 6.202.815.253, 248.112,6 -48.8

I
-

I
- -

1984 20.070,2 - 0,04 144.462.642 5.778,5 89,9

FONTE: Capi tal,comercial,ização, faturamento e sobras, anos correntes "Balanço Patrimonial
COAPECAB" (29).

LEGENDA: * Os inflatores de cada ano são obtidos pela divisão do período de referência final
escolhido pelos respectivos índices de cada época, CARVALHO (20). Índices econômi~
cos/Brasil, 1980 a 1993, Revista Conjuntura (115).
Obs.: não considerou-se as três filtimas casas dos valores correntes. (-) si~nifica
dados não disponíveis.
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QUADRO 12 - ANALISE DO CAPITAL, DA COMERCIALIZAÇAO, DO FATURAMENTO E DAS SOBRAS DE 1985 A 1989

.~ CAPITl\L DC TAXAANUALDE o:MEPl::.;;.::z;.çfD CCl1ERCI!\LI- TAXAM1lAL DE :A'lURA"1E~"roEl>1 FA'I\JAAMEl>."IOi=h'lUAL DEI' SOBRASIN:ORPO-' SOBAAS.~. = AIUl\L DE

\

~ ::",=?ZS =""" CAPITAL El>1 p=v-nc so CRESClMENIO ~ 'iA:'::= 'l.A!;ÃDA?~ CRESClMENIO VALORES A PlID;OS I CREs:IMENrO RAIlAS so P~S DE CRESCIMEm'O

;

.!();..'O DE 1993" ==co=~=RES=l::S=~=OO=~=D=E==l=RE.l\L==~El>1~.:REIJI~~=CO=~=-='====+=ÇQ=S=D=E ==t=REAL==El>1==RE!J\=-+==CO=RREm'E==l::S==t-=DE=19=9=3~REAL::;:r=",,_=El>1=ANO=REIA=-~1==CAP=ITAL===F=1=99=3===rRE.l\L==El>1=REIJI==-1993 ÇÃO ANO- 1993 ÇÃO ANO I ~ ÇÃO ANO
.'lNTERIOR ANl'ERIOR ,M'I'ERIOR I ANl'ERIOR

~~ \~ A B 1C = A"S 1 % I J I E = A"D I · I F I G = A • F I' , I H 1 I = A "H I %

1985 877.32 001
6ü.693,7= , 431. 345. 259. 1 4.313.5 -25.4 I15992.77?1l4. 159.927.81 -4.4 I ~5.706.875.291·1157.068.81 -36.7 I - I - I

2.5&0.815. I 21.501. 405.4 I 19.'?2.2.95. i 168.067.4 I 5.1 I 34.104.407~ 286.176.91 83.5 I 4.119.240. 1 34.805.ó1986 ~=845103,7~ I

13.576.251, 27.6

188.3ó~ .523., 574.519.4 67.3241.6 i 164.644.381. 502.154.21 74.3 I 19.012.310 , 56.230.67.869.,1987 377.32 = 3.05
281.74 2.580.815 -63.9

-94.910.S32·1 671.727.2 16.8 11.316.901.550. 526.760.4 4,9 1 7.331.037. I 2.932.41988 877 .32 - O O
2.:i9,~4 - ,4 27.080.405. 37.7 1.679.315.791,

I 20.585.3131 617.611989
877.32

~=O,03 38.671. -99.9 -99.9 1124.722.000. I 3.741.7407.3 -99.9

FONTE: Capital, comercialização, faturamento e sobras, anos correntes "Balanço Patrimonial-
COAPECAB" (29).

LEGENDA: * Os inflatores de cada ano são obtidos pela divisão do período de referência final
escolhido pelos respectivos índices de cada época, CARVALHO (20). Índices econômi-
cos/Brasil, 1980 a 1993, Revista Conjuntura (115,.
Obs.: não considerou-se as três últimas casas dos valores correntes. (-) significa
dados não disponíveis.

-.



QUADRO 13 - ANÁLISE DA CAPITAL, DA COMERCIALIZAÇÃO, DO FATURAMENTO E DAS SOBRAS DE 1990 A 1994

\ ~= RE:ERE~I~ CAPITM. DI CAP=t De = ANUAL DE c:cMEX:IALIZi\ÇJD Ca-!EA:IALI- = Al'<1lAL DE ?AT',..;R~·~:ro EM :F.TL"?A~"l'O1= ANUAL DEi S02.~ IN:ORro- SOBRAS A TAXA AMlAL DEAO lWO DE 1993' VArDRES PREI;XJS ."D CRESCIMEltrO' DI V'U.QRES 7N;N:J ri ~ =D1E~n1J Vr~?,ES ri ?P.EI;OS =IMENro I ?AOI\S AO PRElÇOS DE" CRESCIMENroCORm1l'ES lWO DE REAL DI ~ CORmll'ES ços DE REAL DI RE[.:\- CO,,-~'::::;:-=5 DE 1993 REpU. DI RE:[A-; CAP= 1993 RFAL DI REtA-1993 <;ÃO lWO 1993 <;ÃO lWO "çilD lWO I çilD lWOANl'ERIOR .~'l'ERIOR ANl'ERIOR i ANl'ERlOR

PEJd~\ A B /C=AOS I %
/

D
/

E:::: A"!) I ~
/ /

G :::: .lo. * F I I I Ii
,

: H r = A • H ..
8i':".32

/ I /

312.221.990. : 231.043.5/ I 1105.623.7
i

I
i1990 1.17<:.34 = 0.74 423.408. 313, 28.354.5 37.309.9 581.9':9.388. 430.612.7

I 16.393.980. 12.130.8 I 224.2i I

I 2.270.8/ /1.00.160.652. i
I

I 289.063.2/
!

I
87:- . 32 _ 1 ,1991 17.468.652. 625.5 191.120.8 -1:7.3 2 2" '" '83/ -32.9 932.816.450.

6.~r.47 - 0 •• 3 • _,,;. :':..:.. I , , 121.266.1 : 899.7,
1

877.32
. ".71 /6.261.:70.611. i i

1(4.298.256.720.) /
!1992 59.416.J6 = 0.01 17.468.652, -92.3 62.611.7 -67.2 7.384. ::5.136. 73.841.2 I -74.5 (42.982.6) i -64.6l I I
i! I I !1993 877.32 = 1 17.642. 17 -90.3 15.331.609 I l5.331 -75,5 102.::3.586. 102.813. 39.2 1(4.298.256.720) 1-9.899.9

877.32
(4.298.256,)

I
!

I I I I
1994 . - .

j
- -I I

I
-'

FONTE: Capital, comercialização, faturamento e sobras, anos correntes "Balanço Patrimonial-
COAPECAB" (29).

LEGENDA: * Os inflatores de cada ano são obtidos pela divisão do periodo de referência final
escolhido pelos respectivos Indices de cada época, CARVALHO (20). Índices econômi-
cos/Brasil, 1980 a 1993, Revista Conjuntura Ql~.
Obs.: não considerou-se as três ~ltimas casas dos valorei 6orre~tes. (~i ~ignifi~a
dados não disponiveis.
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QUADRO 14 - ANÁLISE DAS VENDAS, DOS ESTOQUES, DA nFATESn E DA RESERVA LEGAL DE 1979 A 1984

\ INFrATORES ~ \~ DE rnsu n:5UM)S A 'l:'\XA.:",-=uE ES"roÇIJES AGR1- ESl1J(U<'...5A =M'UAL DE FATES EM VM./J- F:'..TES A

""".= ~i"""';:j"""'"~=A.'UALDE
N) AN:) DE 1993" ,'IlS EM VM.DRES PRE.X;OS DE CrtES:::.~:ro COIAS EM vxu» PREÇOS DE CRES:IMEN'ro RES CORRENTES. PREÇOS DE =~"l'O Vl\IDRES CORREN- GI\L EM VA;;;: CRES:IMEN'roCORRENrES 1993 REil.L E11 ~~- RES COIWNI'ES 1993 REAL EM RELA- NÍVEL DE =- 1993 ~ EM ?~-ITES. WRES COR- REAL EM REI.\çNJ .:':0 ç:\D AN:) LHD!ENro ~ 5% ÇNJ .;''0 N1vEL DE • REm'ES cio AN:) -A.v=.rCR !\Nl'ERIOR '. A.\'!'ERlOR MEmO- 30% A.\'!'ERlOR,pm~\ A I I J~A'II ; K IL~A'K % !oi N ~ A • !oi I .. ... .. -.()

Ip~A'O I ;

1979 - - I - I - I - - - - II - - - - -
877.32 I

I I I I I
I1980 472. 72 ~ 1.86 - - - - - - - - - I- - -,

i
i

I I I
I I I I I I

1981 877 .32 ,
966.38 ~ 0.91 - I - - - -I I - - - - - - -! I1982 877.32 I I I I

1.691.0 = 0.52 - - - - - - - - - - - -!

1983 877 .32

I I5.602,6 ~ 0.16 - - - - - - - - - - - -
1984 877 .32

I I I I I I
20.070.2 ~ 0.04 - - - - - - - - - - - -. --. I

FONTE: Vendas, est.oques., "FATES" e "Reserva Legal", anos correntes "Balanço Patrimonial
COAPECAB" (29). .

LEGENDA: * Os inflatores de cada ano são obtidos pela divisão do período de referência final
escolhidos pelos respectivos índices de cada época, CARVALHO (20). Índices econômi
co/Brasil, 1980 a 1993, Revista Conjuntura [15).
Obs.: não considerou-se as três últimas casas. dos valores correntes. (-).significa
daàos não dispoDíveis.



QUADRO 15 - ANÁLISE DAS VENDAS, DOS ESTOQUES, 00 nFATESn E DA "RESERVA LEGAL- DE 1985 A 1989

--..,........----- ----- --------
TAXA ;,r.1li\L DE IRESERIir.. = EM

~

INFrATORES =-<. DE msu INSlJMJS A TAXA .;''lUAL DE s...~.., ;.:;;>J- ESIOCUES A TAXA ANUAL DE FATES EM VAIJ:)- FATES A RESER\il\ LE TAXA ANUAL DEso AN) DE 1993" M:JS EM VALORES PREl:DS DE == co:;...s ~ ..•N..C- PREÇOS DE CRES:= RES CORRENTES. PREl:DS DE CRES:IMENrO VALORES CORREN- G\L EM VA-= CRES:I!1ENIO
CORRENI'ES 1993 RE.\L =:oi REIA- RES :::;R.~= 1993 REAL EM REIA- NívEl. DE RECO- 1993 = =:oi REIA- TES. toRES COR- =EM~ç;.o ANJ çfiD ANJ LHIMENro = 5% çfiD ANJ NlvELDE ~ RENI'ES çiiO ANJ

A.'."!'E!UOR Am'ERIOR ArITERIOR MENID = 30% ANl'ERIOR

- ..

I I N = A * M % O Ip=A*O %% MA I J = A • I % ~ L = A * K .-.
- ..

I I I I
I

1985 877.32

I
- - - - - - - - -6õ.69D = 0.01 - - -

I

1986 877.32 = 8 45
8.ti05.98:1,1 ~. 321. 300. 40.737.5 - I 1.016.206, I 8.585.2 I - 4. ii9.622, 40.382.6 -l~D,79 ' 72.712,3 -

I I

i

I
28.801.2 j

I I
1987 877,32 = 3 05 65.300.099. : 199.165. 1.73,9 ~.~43.908 -29,3 2.139.283, 6.524. -24. 23.165.a53. 70.653.3 74.9287.74 •

I I
877,32

1.115.794.724. 446.318. :24.1 255.J06.976. 102.002.4 254.2 2.570.520. I 1.028. I -84. 24.C28.328. 9.611.2 -86.41988 2.179.44 = 0.40

877.32 17.101.821, 513, - 99.9

I
O

I O - 11.532, 0,3

I
-99,9 41.952, 1,21 -99,91989 27.096,34 = 0,03

.. __ o _____ • ____

FONTE: Vendas, estoques, !'FATE..S" e "Reserva Legal", anos correntes "Balanço Patrimonial-
COAPECAB" ('2.9).

LEGENDA: * Os inflatores de cada ano são obtidos pela divisão do período de referência final
escolhidos pelos respectivos índices de cada época, CARVALHO (20). Índices econômi
co/Brasil, 1980 a 1993, Revista Conjuntura Q15).
Obs.: não cansiderou-se as três últimas casas dos valores correntes. (-) signifi-
ca dados não disponíveis .

. "!- .



QUADRO 16 - ANÁLISE DAS VENDAS, DOS ESTOQUES, DO nFATES" E DAnRESERVA LEGAL"- DE 1990 A 1994

SrltlAÇÕES INF"cATORES"""' ~ ••= iIENllASDEINSU :msmos A TIIXA M'UAL DE ES'IOÇUESA~- ESI1:Q.JES A TAXA"-"'UAL::JE F~ EMWÚiJ- F~ I--~!~~~~ANJ ANODE 1993* M:lS EMVALORES PREX:XlS DE CRES:IMENIO corxs EMvxu» PREÇOSDE C=D!E!."ro RES ClJm="T.::S. PRElÇOSDE TIIXA AmAI. DEClJRP.e1I'ES 1993 REALEMRElA- RES ClJRRENrES 1993 RE1\L ~ RElA- NÍVEL DE =- C=IMENIO iVALORESClJRRm- G\L EMVA= CREs::D1ENrO.. çXJ ANO . çJ.D ANO 1993 ~ EMRElA- TES· LaRES ClJR- REi\LEM~LlIIMENrO = 5%M'l'ERIOR =rOR ÇNJ ANO_ lITv"E!.DE _ RnII'ES çXJ ANO..-
ANI'ERIOR l~"ro 30 % ANI'ERIORI J=A*r I I

PER!c:m A I % K !L=A*K ! M N=A*M % I O !P=A*O ,
- I ,

14.627.6/ I
877,32 7

498.304.076.1368.744,9/ 71. 780.1990 1.178.34 = O. 4 19.767.929. I - 1.272.608. 941.3 313.766.7 7 .6~4 .254. 5.656.6 471.283.I
I

2.395.91 I
I I

I I
1991 877.32

18.~30. 758.1 -99.4 I 102.431.2/6.937.47 = 0.13 787.932.126. 600,3 143. ,,59, 928,6 -1.3 O O O
,

I II

1

I
502.71 I I

877.32
2.438.n15.399./ 24.380.21992 59.416.08 = 0.01 917.6 50.271. 985. I -99.5 7.143.159. 71.4 -92.3 O O O1

877 .32 = 1
19.572.340./ I1993 19.572. -19.7 O I O 422.882.

877 .32
422 491.0 2.549.296. 2.549. -

1994 - - -
/

- -

FONTE: Vendas, estoques, "FATES" e "Reserva Legal", anos correntes "Balanço Patrimonial-COAPECAB" (29).
LEGENDA: * Os inflatores de cada ano são obtidos pela divisão do períOdO de referência final

escolhidos pelos respectivos índices de cada época, CARVALHO (2(?') ~ Índices econômi
cos/Brasil, 1980 a 1993, Revista Corijuntura (ll~.
Obs.: não considerou-se as três últimas casas dos valores correntes * (-) signifi-ca dados não disponíveis.
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APENDICE 5 - nESTATUTO SOCIAL COAPECABn



COQPERATIVA AGROPECUARlA DA REGIhO DE CASA 3KANCA - COA?ECA;

ESTATUTO SOCIAL

/.::S:"';·::L.!:r;, G::i'.AL EXTHJ;C':=::,:I~.l.":A - ,:: .C~. SO

ESTATUTO SOCIAL DA
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DA REGIÃO DE CASA BRANCA

COAPECAB

CAPÍTULO _
D:?101r.INACÃO.SEDE. FORO. .L.RE;' DE ACÃO. PRAZO DE DUR.;CÀC

~~~lGO 1~ A COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DA REGlÃO DE CASA
BRANCA, com a sigla COAPECAB, sociedade ci-
vel coope,a~ivista, sem fins lucra~ivos, fu~
dada em 30 de julho ce 1979, rege-se pelo Eg
tatuto e pelas disposições legais em vigor,-
tendo:
a) sede, admin~s~raçao em Casa branca, Es~a-

do dE' são Paulo;
b) foro juridico na Comarca de Casa branca.

Estado de são Paulo;
c) área' de ação, para efei t;o· ce acmissao "'de

~ssoclado~; abrangendo os municipios cir-
cunv í.zí.nnos de: Casa Branca • .Aguai. 1t cb í ,

Porto Ferreira. Santa Cruz das Palmeiras,
são João da Boa Vista, são José do Rio
Pardo, Tambaú,,'e Vargem Grandf: do Sul.

CAPÍTULO II

DOS OBj~TIVOS SOCIAIS
A Sociedade tem por objetivo a defesa ~con~-
Illicc-social de ~cu~ cu~per~du~, com ta~~ na
c o Labor-aç ao z-ec : p r'oc a .

'. tlrirflei!'O - No CUITIfJr'iH,I;Jlto ct~ ~t";l.IS ob j e t i v c s , c Coo-
per&tiv~ se ~rop;e &:

&) r·~ceber.bel"l~ficla~: ~l~ssii::~~, ~~d~on~
7.ar e reg í st r-ar-, ':'1: :"úr o ('~~"::"I ss ;ô.éa.rci.;.S

de t a í s ;:.:"r:~ütc';3:

b) tranSp0r"~;.r do~ }c~aiz G~ ~~C~~Ç~0, pn;"~
suas c~pej!()-:t-;o;:j.::s, (J~ f,r'..Jc~:t\.:s (~:=: or"l~~::.
veg€t~} O~ ~l":im~l~e s~~s ~~~oci~j~~;

C;} acqu í r i r, púr" c on t a do ~s~':;:J~~(:, ~:";:a~::"-

quer ou~ros ~rtiros que ll~ce~~i:e



d) instalar, em sua área de ação, ,armazéns e
máquinas que se fizerem necessarios, se j a

,por conta própria ou arrendados;
e) instalar armazéns coopera"ivos, com dis-

tribuição de mercadorias a Associados, a~
sim como implementos, máquinas agrlcolas,
fertilizantes, inseticidas, ração, produ-
tos veterinários e outras mercadorias;

f) industrializar, beneficiar ou embalar ar-
tigos destinados ao abastecimento dos se-
us Associados;

g) adiantamento, em dinheiro, sobre o valor
dos produtos recebidos dos Associados ou
Que estejam em rase de produção;

h) proporcionar a comercialização da produ-
ção agr1Cola ou pecuária, nos mercados 12
cais, nacionais ou internacionais.

Parágrafo segundo - A Cooperativa "ilUdiU}@:tá. ainda, mediante.
convênio com entidades espeCializadas

l
p~

blicas ou privadas, IOt:I*Pr.iJUo%!8liitlll~~
co-prcú'±s:slarra~i" _ ••w.;.coop~;:~
seu próprio ~mc:;-onáz:ixq e par-
ticipará de' campanha de expanaão d~ COOP!
rativismo:" de fomento da agropecuar1a e
de racionalização dos meios de produção.

Parágrafo terceiro - Â Cooperativa efetuará suas operações t

sem Qualquer objetivo de lucro.

t

ARTIGO 31 Poderá regist=rar-se como armazém geral, para.
armazenar e segurar a produção do Cooperado,
expedindo conhecimento de depósito e warrant.

ARTIGO 42 A Cooperativa poderá operar com t er-ce í r-os , de
acordo com os Artigos 85 e 86 da Lei vigen-
te, bem como Resolução éNC n2 01/73.

CAP)TUl.O IIl.
ADmSSÃO. DIREITO. DEVERES. RESPONSABILIDADE DOS ASSOCI.ADOS '
ARTJGO 52 Poderão ir..;;ressarna Cooperativa, pessoas fi

sicas ou excepcionalmente pessoas juridicas,
que se dediquem às atividéldes agricolas, avi
colas, pecu~rlas ou extrativas por conta pr~
prl ••, em imóvel de sua propriedade ou OCU~él-

do_por processo legitimo. dentro da are a de
açao da SOCiedade, que possa livremente dis-
por de si e de seus bens, que concorde com
as diSPOSições deste Esta"uto e que não pra-
t~que outra atividade que pOssa prejudicar
ou colidir com os interesses e objetivos daSOCiedade.

Parágrafo orimeiro - No ato do ingresso,
vara a legitimidade
bre o imóvel.

o interessado compro
de seus direitos so:

Parágrafo segundo o numero de AsSOciados nao terá limite
quanto ao máximo, mas não pOderá, em hi-
pótese al~, ser de menos de 20 (v1n-
te) pessoas risicas.;:"

ARTIGO 68 Para assoc1ar-se,"0 interessado preencherá a
proposta fornecida pela Cooperativa, assinan
do-a e apresentando a escritura. do imóvel o~
contrato de arrendamento ou parceria, deVida
mente registrado no Cartório competente. -

parágraro primeiro - Aprovada 'pelo Conselho de Administração,
a sua proposta, o candidato sUbscreverá
as quotas-partes do Capital, nos termos
e condiçõ~s preVistas neste Estatuto e,
juntamente com o Presidente da Cooperati
va. assinará o Livro de Matricula. -

Parágrato segundo - A subscrição das quotas-partes do Capi-
tal. pelo ASSOciado e sua assinatura no

Livro de Matricula complementam a sua ad-
missão na Sociedade.

ARTIGO 78 Cumprindo o que dispõe o Artigo anterior, o
Associado adquire todos os direitos e assume
todos os deveres e obrigações decorrentes da
.Lei, deste Estatuto e das deliberações toma-
das pela Cooperativa.

I - DIREITOS DO ASSOCIADO
b) tomar parte nas Azsembl~Sas Gerais,

diSCutindo e votando os assuntos que
nela se tratarem, rezs~lvados os CQ-
sos tratados no Artigo 25;

b) propor ~o ConSelho de AdminiMLraç~o ou
Assembleias Gerais, med1da~ ti. inte-



Parágrafo unico A responsabilidade do ASSOCiado como tal,
pelos compromissos da Sociedade, em face
de terceiros, peraura para os demitidos,
eliminados ou excluidos, até que sejam a
provadas as contas do exercicio em que-
se deu o desligamento, mas só poderá ser
invocada, depOis de judicialmente exigi-
da da COoperativa,

CAPÍTULO IV
DEMISSÃO, ELIMINACÃO, EXCLUSÃO DE COOPERADOS

resse da Cooperativa;
c) vo~r e ser votado para membro do Co~

selho de Adminis.tração ou de Fisc.!!
lização da Socieda~e, salvo s7 .tiver
estabelecido relaçao emprega~lcla com
a Cooperativa; caso e';1que 50 r:adqu~
rirá tais direitos apos aprovaçao, p~
la Assembléia Geral, das contas do e-
xercício em que tenha deixado o emo~
go;

d) demitir-se da Sociedade, quando
convier;

e) realizar, com a Cooperativa, as oper.!!
ções que constituam os seus objetivos;

f) "8011d:tar ,''Por--esc:r;to , quaisquer 1n-
"tormaçàes'-sobrer'-negociosda Cooperatl
v& e no mês que anteceder a :ealiza-
çâo da Assembléia Geral Ordinar1a con
sultar, na sede da Sociedade, os 11-
vros e peças do Balanço Geral;

II - DEVERES E OBR1GACÕES DO ASSOCIADO
a) entregar, sempre que possivel, a sua

produção à Cooperat i va , e real izar as
àemais atividades que constituem seus
objetivos. econômico-sociais:

D) subscrever e realizar as quotas-par-
tes 00 Capital, nos termos deste Est!
tuto, e contribuir com as ~as de
serviços e encargos oepracionais que
foram estabelecidos;

lhe

ARTIGO 9i

Parágrafo primeiro

ParágrafO se~do

c) cumprir dispOSições da Lei, do estat~
to, réspe itar re soluções regularmente
tomadas pelo Conse~ho de Admini~tr~
ção e as deliberações das AssemClelas
Gerais;

d) prestar à Cooperativa esclarecimentos
reLac í cnacos com as atividades que
lhe facultaram associar-se;

e) 'Concorrer."Com·~e-o'lhe'·couber, na c0.::'.
formidade das dispOSiçõ~s deste Esta-
tuto, plll"a'a"cccer-rura das despesas
d1l·"Sociedade. se porventura ocorrer;

f) zelar pelo patrimõnio moral e mater:al
da Cooperativa, dentr~ o~ quais e:~-
tuar pontualmente seus cc~prcrn:$sQ$ ~
o de participar ativamente à~ sua '..:_
da societária ernp resar í a l .

ARTIGO 10i

!'aráRrafo ur.ico

ARTIGO Si .O Associado responde subs i caar-í as.ente ;....;-,,.
cOõl.promissos da Cooperativa, are o va í c, ";.'

'Capital por ele' subscrito.

As obrigações dos ASsociados falecidos, con-
traidas na Cooperativa e as oriundas de sua
responsabilidade como Associado, em face de
ter;eiro~, passa aos herdeiros, prescrevendo
pore~ apos um ano do dia da abertura da su-ceSSa0,

- Os herdeiros do ASSOCiado falecido, têm
d1:-eito ao Capi tal realizado e dfmais
creditos pertencentes ao extinto, assegu
rando-se-lhes o direito de ingresso nã
Cooperativa, desde que preenCham as con
'd1ções estabelecidas neste Estatuto,

No caso de pessoa juridica. a responsabi
l1dade que trata este'Artigo, prescreve-
um ano após a. sentença de encerramento ,
falência ou da abertura de liqUidação 0o!:
d1nári& ou JUdiCial.

A demissão do ASSOCiado, que não pOderá ser
negada, dar-se-à unicamente a seu pedido e
será requerida ao Diretor Presidente, senoo
p~r este levada ao Conselho de Administração
em sua primeira reunião e ave r-oac••.no Livro
de Matricula, .mediante t er-n,oas s í nedo pelo
Diretor PreSidente,_ e comunicado imediatamen
te ao requerente.

O Associado demitido somente pOderá rei~
gressar no quadro social quando a sua pr2
posta de admissão for aprovada pelo Con-
selho de Adminjstraç~o, depois de analis!
dos os mc t í vos que levaram o me smo a 1'1:-

tirar-se do quadro social, e sem~rt qUf



estes nao fo~em justificáveis,_po~ fa"os
~elevantes, ou seja, inéer~upçao ou tro-
ca de atividade agricola, por'venda da
propriedade. O Conselho de Administração
pode~á eXigir que a admissão do propone~
te seja efetuada mediante comp~omisso de
subscrição e integralização po~ pa~te do
mesmo, em uma.só vez, da mesma fo~ma que
lhe foi restituido pela Cooperativa, na
sua demissão, de todo capital que ~eti _
r-ou por ocasião da mesma.

infringir dispoSição da Lei, deste Es
t~tuto, das resoluções ou delibera:
çoes da Cooperativa.

Parágrafo segundo Cóp~a autêntica da decisão de eliminação
sera remetida ao interessado, por proces
so que comprove as datas da remessa e d;
recebimento, e no prazo de até 30 (trin-
ta) dias.

ARTIGO 11i A eliminação do Associado, que será aplicada
em virtude da infração da Lei ou deste Esta-
tuto, será ~eita por decisão do Conselho de
Administração, depois de reiterada notifica-
ção ao i~rator; os motivos que a determina-
ram deverão constar de termo lavrado no Li-
vro de Matricula e assinado pelo Diretor
Presidente ..da Cooperativa.

Parágrafo terceiro - O atingido poderá, dentro do prazo de 30
(trinta) dias, contados da data do rece-
bimento da notificação, interpor recur-
sos que terá efeito suspensivo, até a
primeira Assembléia Ger~.

Parágrafo primeiro - Além de outros motivos, o Conselho de
Administração deverá eliminar o Associa-
do que:
a) venha a exercer qualquer atividade

considerada prejudicial à Cooperativa
ou que colida com os seus objetivos;

b) tenha deixado de cumprir qualquer das
obrigações estatutárias;

c) tenha perdido seus direitos civis;
d) tenha praticado ato desonroso ou que

desabone no conceito público ou no co~
vivio da Sociedade;

e) tenha compelido a Cooperativa a atos
judiciais para obter satisfação de o-
brigações por ele contraidas para com
ela;

f) t~nha cedido a outro Associado nos te!
mos do disposto neste Estatuto, o va-
lor total de suas quotas-partes de Ca
pita1;

g) não tenha revalidado ou efetuado novo
contrato de parceria ou arr-endamerrro;

h) o Associado que deixar de oferecer
sua produção, num pe~iodo superior a
02 (dois)-anos, ou qUI: n&.o tenha efi:-
tuado tr&nsações com a Cooperátiva;

ARTIGO 121 A exclusão do Associado sera feita:
a) por dissolução da pessoa juridica;
b) por faleCimento da pessoa risica;
c) por incapacidade civil não suprida;
d) por deixar de atender aos requisitos

tutários de ingresso ou permanênCia
Cooperativa. -

est!
na

Parágrafo orime1ro _.A exclusão do Associado, com fundamento
nas. disposições do iEem "d" deste Artigo
sera feita por decisao do Conselho de·Ad
ministração, seguido de comunicação ao -
intereSSado.

Parágrafo segundo - Em caso de falecimento do Associado,dar_.
se-à sua eXClusão, mediante termo do Li-
vro de MatriCula, assinado pelo Dlretor-
PreSidente da Cooperativa, sendo então o
espólio admitido e representado por seu
inventarian-e até o final do inventário.

ARTIGO 13i Em qaulquer caso, como nos de demissão, eli-
minação ou exclusão, o Associado só terá dj-
reito à restitUição do Capital que integral;
zou, na ~poca da subscrição, acrescido doi
respectivos juros e das sobras que lhe tiv~_
rem sido registrad!iS.

l'V
0'1
CO .

1) venna , depo í s de r.otificadc. voltar :. Par~grafo or~~eiro - A restituição de que trata este Arti~o.



Parágrafo segundo -

Parágrafo terceiro -

Parágrafo Quarto

CAPITAL SOCIAL
ARTIGO 148

somente poderá ser eXigida depois de apr~
vado, pela Assembléia Geral, o Bala,ço
Geral do exercic~o em que o Associado te
nha sido desligado da Cooperativa.

Parágrafo terceiro - A transferência de quotas-partes entre
associados, total ou parCial, será escri
turada no Livro de Matricula, mediante
termo que conterá as assinaturas do ce-
dente e do Presidente da Cooperativa.

A administração da Cooperativa poderá de
terminar que a restituição desse Capital
e juros seja em parcelas iguais e ~en-
sais, à partir do exerclcio financeiro
que se seguir ao em que se deu o desllg~
mento.

?arâ~rafo auarto

Ocorrendo demissões, eliminações ou ex-
clusões de associados, em número tal que
as restituições das importâncias referi-
das no Artigo possam ameaçar a estabili-
dade econõmico-financeira da Cooperativa,
esta poderá restitui-las mediante crité-
rios que resguardem a sua continuidade.

Parágrafo quinto

A responsabilidade de ASSOCiado perdura,
para oS,demitidos, eliminados ou exclui-
dos, ate que sejam aprovadas pela Assem-
bléia Geral, as contas do exercicio em
que o Associado deixou de fazer parte da
Sociedade.

Parágrafo sexto

ARTIGO 15a

CAPÍTULO V

t
O Capital Social da Cooperativa, representa-
do pela quota-parte, é ilimitado Quanto ao
máximO, mas não poderá ser inferior a 220 ...
(duzentos e Vinte) MVR - Maior Valor de Ref~
rência.

Parágrafo primeiro

ParágrafO primeiro - O Capital é dividi10 em quotas-partes,
no valor de Cr$ 1,00 (hum cruzeiro) ca-
da uma.

ParágrafO segundo -

- A Cooperativa distribuirá juros de até
12% (doze por cento) ao ano, que serao
contados Sobre a parte do Capital inte-
gralizado, quando houver sobras (Resolu-
ção 18 do CNC).

Para. efeito de integralização das Quotas
partes ou aumento do capital social, po-
derá a Cooperativa receber bens, avalia-
dos previamente, e após homologação em
Assembléia Geral.

Sempre que. for necessário e economicame~
te justificável, poderão ser criados run
dos rotativos, at~avés de Assemblé1a Ge:
ral, conforme Resolução CNC na lO, de 22
de janeiro de 1974.

Ao ser aàm1t1dó, o Associado subscreverá ca-
pital ~in1mo proporcional a área de sua pro-
pr1edade rural, ou seja:
até 050 has ......•••....• 2 MVR
de 051 a 100 has ••••••••. 4 MVR
de 101 a 200 has ••.•••••• 6 MVR
de 201 a 500 haa ••••••••• 8 MVR
acima de 500 haa .•.•••.•• 10 MVR
(MVR • Maior Valor de Referência).
- Aos arrendatáriOS, meeiros e parceiros, a

integraliZaçâo das Quotas partes obedec~
rá o mesmo critério adotado para os pro-
prietários rurais.

Pa-á>lrafo segundo- --A forma de integralização das quotas;'pa!:
tes ser-a à-vista.

A quota-parte é indivislvel, intrar.sferl
vel a não aSSOCiados, n~o poderá ser ne-
gociada de modo a~gum, nem da~a em gar~
tia; sua subscriçao, ~eGli=açao, t~ansf~
rência ou restitUição ser~ sempre escrl-
turada no Livro de Ma~ricula.

ARTIGO 15Q A r-e ser-va de equalização. constitui-da
correspondente à correção monetária do
tal Social e efetuada em observância ao

pelo
CaPl
De-

ereto Le í Oi 1~"e/77 E' deraa í s pert f neri t es , e
indivisivel par~ fins d~ distribuição, na~



ASSEMBLÉIA GERAL

ARTIGO 17R

ARTIGO lSR

podendo seque~ se~ utilizádo pa~a integrali-
zação de quotas-partes de Capital,

ARTIGO 20R

CAPÍTULO VI

A Assembl~ia Geral dos associados, ordinária
ou extraordinária, é o órgão supremo da Coo-
perativa, dentro dos limites da Lei e d~ste
Estatuto, tomará todá e qualquer decisão de
interesse da Sociedade e suas deliberações
vinculam a todos, ainda que ausentes ou dis-
cordantes.

Parágrafo unico

ARTIGO 21R
A Assembléia Geral será convocada e dirigida
pelo Presidente, após deliberações do Conse-
lho de Administração.

Parágrafo primeiro - Poderá, também, ser convocada pelo Cons~
lho Fiscal, se ocorrerem motivos graves
e urgentes ou, ainda, por 1/5 (hum quin-
to) dos associados em pleno gozo de seus
direitos sociais, após uma soliCitação
não atendida, no prazo de lS (qUinze) d1
as.

Parágrafo segundo

ARTIGO 19R

Parágrafc unico

- Não poderá votar e ser votado na Assem-
bléia Geral, o Associado que:
A) tenha sido admitido após a sua convo-

caça0;
B) que esteja na infrir~ência de qual-

quer disposição do item II do Artigo
78 deste Estatuto.

Parágrafo primeiro

Em qualquer'das hipót.eses-referidRs no Artigo
'anterior, as Assemt>léias: Gerais,serão' onvoca-
das- com antecedência minima de 10 (dez) dias
pa~a a primeira- reunião, de 01 -(uma) hora pa
'ra a-segunda e 01 (uma)-hora para a terceir;. Parágrafo segundo

As -3 (três) convocações poderão ser fei-
tas num único Edital, desde que dele
constem, expressamente, os prazos
cada uma delas, para

ARTIGO 22R

Não havendo "quorum" para a instalação da
Assembléia, c?nvOCada nos termos d~ Artigo
anter~or, se~a feita nova convocaçao, com an
~ceàencia minima de 10 (dez) dias, em edi-
tais distintos.

Se ainda não houver "quorum" para sua
instalação, será admitida a intenção de
dissolver a Sociedade, fato que deverá
ser comunicado às autoridades do Cooper~
tivismo.

110'8 edita:1s'de-convocação<àas'''Assemblé1.aa-Ge
t21.s-"àeverão"~onstar: -
I - a denominação da Cooperativa, seguida

da expressão "convocação da Assembléia
Geral", ordinária ou extraordinária,
conforme o caso.

II - O dia e a hora da reunião em cada. convo
cação, assim como o endereço do local -
de sua realização, o qual, salvo motivo
justificado, será sempre o da sede so-
cial.

III - A sequêncía ordinal das convocações.
IV - A ordem do dia dos trabalhos, com as d~

vidas espeCificações.
V - O nÚmero de assoc1ados existentes na da

ta ds sua expedição, para efeito de cal
culo do "quorum" de instalação. -

VI - A assinatura do responsável pela convo-
cação.

- No caso de a convocação ser feita por
associados, o edital será assinado, no
m1nimo, pelos 04 (quatro) primeiros si~
nàtários do documento que a solicitou.

;'[OS editaiS-de-convocaçào serao a1'ixa4os
{em'locais vlsive1s;-nas dependências mais
ícoDIUIDente_t~quentadas -pelos I<Ssociados,
puolicados em Jornais e comun1cados por
~ircula.res·.aos associados.

N
~
O

É-da competência das Assembléias Gerais, or-
dinárias ou ~xtraordinárias, á àestituiçãQ
dos rr.~mbro::do Conselho de Adr.,ir.i:;tráçiioou
fiscalizl'lcao.



-Pa:-ágrai"Ounico

AR':'IGO232

Parágrafo unico

ARTIGO 242

Ocorrendo a Ciest1tu í ç ào que possa compr~
meter a regularidaCie de aaministração ou
fiscalização da entidade, poderá a Asse~
bléia designar administradores e conse _
lheiros provisórios, até a posse dos no-
vos, cuja eleição se efetuará no prazo
máximo de 30 (trinta) dias.

quer outros associados,não poderão votar nas
decisões sobr~ assuntos a que a eles se refi
ram, de maneira direta ou indireta, entre o~
quaa s os de prestação de contas. mas não fi-
carão privados de tomar parte nos respecti _
vos debates.

ARTIGO 262 Nas Assembléias Gerais em que forem discuti-
dos os Balanços das contas, o Diretor Presi-
dente da Cooperativa, logo após a leitura Cio
Relatório do Conselho de Administração, das
peças"contábeis e do parecer do Conselho ris
cal, soliCitará ao plenário que indique um -
Associado para coordenar os debates e a vot~
ção da matéria. "

O "quorum" para instalação da Assembléia G~
ral é o seguinte:
I - 2/3 (dois terços) do numero de associa-

dos, em :ondições de votar, em primeira
convocaçao.

II - Metade mais um dos associados, em segun
da convocação.

III - Minimo de 10 (dez) associados, na ter _
ceira convocaçao. Parágrafo orimeiro - Transmitida a direção dos trabalhos, o

Diretor Presidente, juntamente co~ os d~
mais Diretores e Fiscais, deixarão a me-
sa, permanecendo contudo no recinto, a
dispOSição da Assembléia, para esclareci
mentos que lhes forem solicitados.

Para efeito da verificação dO"quorum" de
que 'trata este Artigo, o nÚme ro de asso-
ciados presentes em cada convocação se
fará por suas assinaturas, seguidas dos
respectivos números de matricula, apostas
no livro de presença. parágraro segundo - O Coordenador indicado escolherá entre

os associados um secretário "Ad-hoc", pa
ra auxiliá-lo na redação das decisões a-
serem incluidas na ata, pelo Secretário
da Assembléia.Os trabalhos das Assembléias Gerais serão d,!.

rigidos pelo Diretor Presidente, auxiliado
pelo Diretor Secretário da Cooperativa, sen-
do por aqueles convidados a partiCipar da m~
sa os ocupantes de cargos sociais presentes. ARTIGO 272 As del1berações das Assembléias Gerais somen

te poderão versar sobre os assuntos constan-
tes no Edital de Convocação.

Parágrafo orimeiro - Na ausência do Secretário da Cooperativa
e de seu substituto, o ?residente convi-
dará outro associado para secretariar as
trabalhos e lavrar a respectiva ata.

Parágrafo primeiro - Em regra, a votação será por acl~ção,
mas a Assembléia poderá optar pelo vota
secreto, atendendo-se então às normas
usuais.

~arágrafo segundo - Quando a Assembléia Geral nao tiver sido
convocada pelo Presidente, os trabalhos
serão dirigidos pelo Associado escolhida
na ocasião e secretariado por outro con-
vidado por aquele, compondo a mesa dos
trabalhos os principais interessados na
sua convocação.

ARTICO 252

Parágrafo segundo - O qu~ ocorrer na "Assembléia Geral deverá
constar de ata circunstanciada, lavrada
no livro próprio, aprovada e assinada no
final dos trabalhos, pelos Diretores e
Fiscais presentes, por uma comissão de
10 (dez) associados, designados pela As-
sembléia e ainda por Quantos o queira~
fazê-lo.

Os ocupante~ ae cargos SOCiais, como quais-



Pará~rafc terceiro _ As deliberações nas Assembléias Gerais
serão tomadas por maioria de votos dos
associados presentes, com direito de vo-
tar, tendo, cada Associado presente, di-
reito de 01 (hum) voto, qualquer que se-
ja o numero de suas quotas-partes.

e) Quaisquer assuntos de l~teresse social,e~
cLu Í dos os enumerél:cfosno Artigo 30 deste
Estatuto.

Parágrafo.orimeiro

Pará~rafo ouarto Prescreve em 04 (quatro) anos a ação, p~
ra ~~ular as deliberações da Assembleia
Geral, nas quais tenha ocorrido erro, d2
lo, fraude ou simulação, ou tomadas com
violação da lei ou deste estatuto, con-
tando o prazo da data em que a Assem-
bléia tiver sido realizada.

Pará~rafo segundo

CAPÍTULO VII
ASSEMBU:IA GERAL ORDINÁRIA

- Os membros dos órgãos de administração
e fiscalização não poàerão participar da
votação das matérias referidas nos itens
"a" e "d" deste Artigo.

A aprovarão do relatório, balanço e con-
tas dos orgãos de administração desonera
seus componentes de responsabilidade,re~
salvados os casos de erro, dolo, fraude
ou simulação, bem como de infração da /
Lei ou deste Estatuto.

CAPÍTULO VIII
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ARTIGO 2811 A Assembléia Geral Ordinária, que se realiz~
rá obrigatoriamente Uma vez por ano, no de-
correr dos três primeiros meses após o encer
ramento do exercicio social, deliberará so~
bre os seguintes· assuntos que deverão cons-
tar na ordem do dia:
a) prestação de contas do orgao de adminis-

tração, acompanhada do parecer do Conse-
lho Fiscal, compreendidos:
- relatório da gestão;
- balanço;
- demonstrativo das sobras apuradas ou

das perdas decorrentes da insuficiência
das contribuiçÕes, para cobertura das
despesas da Sociedade, e o parecer do
Conselho Fiscal;
plano de atividades da Sociedade para o
exercíCio seguinte.

Destinação das sobras apuradas ou rateio
das perdas decorrentes da insuficiência
das contribuições para cobertura das des-
pesas da Sociedade, dedUZindo-se, no pri-
meio caso,as parcelas.para os.fundos obri
gatórios.

Parágrafo Único

" ART IGO 2911

ARTIGO 308

c) Ele.1ção dos· componentes do Conselho de AE!
ministração e do Conselho Fiscal.

d) Fixação do valor dos honorários da Diret2
ria Executiva, bem como o valor da cédula
de presença para os demais membros do Co~
se lho ae A~~inistração e para os membros
do Conse~ho Fiscal efetivos, pelo compar~
cimento a~ respectivas reuniões.

PROCESSO ELEITORAL
ARTIGO 3111

A Assembléia Geral Extraordinária realizar-
se-à, sempre que necessário, e poderá deli-
berar sobre qUalquer assunto de interesse
da Socledade~ desde que mencionado no Edital
de Convocação.

t da competên~ia exclusiva da Assembléia Ge-
ral Extraordinária deliberar sobre osseguin
tes assuntos:
a) reforma de estatuto.
b) Fusão, incorporação ou desmembramento.
c) Mudànça do·objetivo da Sociedade.
d) D1ssolução voluntária da Sociedade e nome~

ção de liquidantes.
e) Contas do liquidante.

são necessários os votos de 2/3 (dois-te!
ços) dos associados presentes, para tor-
nar válidas as deliberaçÕeS de Q~e trata
este Artigo.

CAPÍTULO IX

As eleições para os cargos do Conselho de AE!
m1nistração e Conselt.o Fiscal realiza-se em
Assembléia Geral Ord{n~ria.



ARTIGO 329

ARTIGO 332

O sufrágio é direto, secreto ou por aclama-
ção, conforme a aecisão da Assembléia. 111 - declaração de elegibilidade, conforme

a Lei 5.764/71;
IV - certificado de.cartório de protesto on

de tenha residido nos últimos 5 (cinc;)
anos;

Somente poderão concorrer às eleições candi-
datos que integrarem chapa completa.

A chaoa inscrita para o Conselho de Aàmi-
nistr~ção deverá ser uiversa da inscrita
para o Conselho Fiscal, sendo realizadas
votações distintas.

V - a indicação de 2 (dois) fiscais, para
acompanharem a votação e apuraçao;

VI - autorização,por escrito, dos candida-
tos.

Pará~rafo orimeiro -

R

ARTIGO 3411

ARTIGO 352

O edital de convocaçao e as circulares aos
Associados, para Assembléia Geral Ordinária
em que se realizará a eleição para o Cons!
lho de Administração, serão publicados e ex-
pedidos com antecedência minlma de 30 (trin
ua) dias da realização da Assembléia.

Parágrafo primeiro Os fiscais indicados na alinea V deste A~
tlgo, estarão impedidos de concorrer a
cargos de eleição determinada e deverão
estar_em pleno gozo de seus direitos so-
cl.a1s.

ARTIGO 3811 Formalizando o registro, não será admitida
substituiÇão de candidato, salvo em caso de
morte ou invalidez comprovada até o momento
da instalação da Assembléia Geral, sendo que
o candidato substitu1do deverá apresentar as
declarações,das al1neas 111 e IV para poder
concorrer.

A inscrição das Chapas concorrentes ao Cona!
lho de Administração far-se-à no per10do com
preendido entre a data de publicação do edI
tal de convocação para a ~spectiva Assem-
bléia Geral até 10 (dez) dias antes de sua
realização.

Parágrafo primeiro - O prazo m1nimo para inscrição das
concorrentes ao Conselho Fiscal ,.

ARTIGO 362

ARTIGO 372

não. ocorrer eleição do Conselho de
nistração, será de até 10 (dez)
tes da realização da res~ectlva
Geral Ordinária.

chapas
QUando
Aàmi-

CAPÍTULO X
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ARTIGO 3911 A Cooperativa será administrada por um Cons~

lho de Administração, composto de 07 (sete)
membros, todos Associados, eleitos pela As-
sembléia Geral, para o mandato de 03 (três)
anos, sendo obrigatória, ao término de cada
per10do do mandato, a renovação de, no mini-
mo,Oa (três) dos seus componentes.

dias an-
ASsembléia

A inscrição das Chapas para o Conselho de A$
ministração e Conselho Fiscal, realizar-se-a
na sede da Cooperaciva, nos prazos estabele-
c í dos, em dias úteis, no horário comercial,
devendo ser utilizado, para ·tal fim, o Livro
de Registro de Inscrição das Chapas.

Parágrafo orimeiro - Os membros do Conselho de Administração ,
c~jo períOdO de mandato se inicia com a
sua posse no órgão de Administração, de-
sienarão entre si, em sua primeira reu-
nião, os 03 (três) que exercerão as fun-
ções de Diretor Pre s.í den te , Diretor Admi-
nistrativo e Diretor Secretário;' cujas
atribuições se definem neste Estatuto.

A3 chapas concorrentes aos cargos do Conse-
lho de Administração e Conselho Fiscal, além
de sua denominação, deverá apresentar:

I'~ relação nominal dos conccr-r-errce s, com
' ..0 respectivo número de inscrição cons-

tante no Livro de Matricula da Socied~
de;

.II -'declaração de bens e comprovante de í ns
crição do INCHA;

Não podem compor o Conselho de Administ~
çao parentes entre si até o 22 (segunao)
grau, em li~~a reta ou colateral, bem co
mo afins ou cônjuge

N-....J
W

Parágra!o segundo -



Parágrafo terceiro - Os administradores, eleitos ou
dos, não serão pessoalmente responsáveis
pelas obrigações que contrairem em nome
da Sociedade, mas responderão solidaria-
mente pelos prejuizos resul~~'tes de seus
atos, se agirem com culpa ou dolo.

Parágrafo ouarto

Parágrafo ouinto

ARTIGO 40a

Parágrafo primeiro

'Parágrafo segundo

contrata-

- A Cooperativa responderá pelos atos a que
se refere o parágrafo anterior, se os ho~
ver ratificado ou deles logrado proveitú.

- Os que participarem de ato ou operaçao s~
cia!, em que se oculta a natureza da s~
'ciedade, podem ser declarados pessoalmen-
te responsáveis pelas obrigações em nome
dela contraídas, sem prejuízo das sanções
penais cabíveis.

Parágrafo primeiro

são inelegiveiS, alé'lIldas pessoas impedidas
por lei, os condenados a pena que vede, ai~
da Que temporariamente, o acesso a cargos
pÚblicos, ou por crime falimentar, de preva
ricação, suborno, concussão, peculato ou 7
contra a economia popular, a fé pÚblica ou
a propriedade.

Parágrafo segundo

Parágrafo tercei~ -

- O Associado, mesmo ocupante de cargo ele-
tivo na Soc1edade, que em Qualquer opera-
ção tiver interesse oposto ao da Coopera-
tiva, não poderá participar das delibera-
ções que sobre tal operação versarem, cu!!2.
prindo-lhes acusar seu impedim~nto. Parágrafo quarto

Os componentes do Conselho de Administra_
ção, do Conselho Fiscal, assim coraoos l.i
qui dantes, equiparam-se aos administrado_
res das sociedades anõnimas, para efeito
de responsabilidade criminal.

Parágrafo quinto

Parágrafo terceiro - Sem preju1zo da ação Que rv~Sd caber a
qualquer cooperado, a Soc t edade , por seus
dirigentes ou representada pelo a~sociado
escolhido em Assembléia Geral, terá direi
to de ação contra os adrninistradores, p!
ra promover a sua responSó.bilid~de~

ARTIGO 412

ARTIGO 42a

..O Conselho de Administração rege-se pelas s~
guintes normas:
al reune-se ordinariament~ uma vez por mes e

extraordinariamente sempre que necessario,
por convocação ào presidente do Conselho
de Administração, do próprio Conselho ou
ainda por solicitação do Conselho Fiscal;

b) delibera, validamente com a presença da
maioria dos votos dos presentes, reserva-
do ao Presidente o exercicio do voto de
desempate;

cl as deliberações serao consignadas em at~s
circunstanCiadas, lavrada no livro pro-
prio, lidas, aprovadas e assinadas, ao f1
nal dos trabalhos, pelos membros do Cons~
lho presentes.

_.Nos impedimentos por prazos inferiores a
90 (noventa) dias, o Diretor Presidente /
será substituído pelo Diretor Administra-
tivo.

O Diretor Administrativo e o Diretor Se
cretárlO serao substitu1dos por vogais.

Se ficarem vagos, por qualquer tempo, mais
da metade dos cargos do Conselho, deverá
o Diretor Presidente (ou membros restan _
tes), se a"Presidência est1ver vaga, con-
vocar a Assembléia Geral para devido pree~
chimento.

Os escolhidos exercerao o mandato pelo
prazo Que restar aos seus antecessores.

Perderá automaticamente o cargo de,membro
do Conselho quem, sem justificativa; fal-
tar a 03 (três) reun1ões ordinár1as cons~
cutivas ou a 06 (seis) durante o .ano,

Compete ao Conselho de Administração,' dentro'
dos limites da Lei e d~ste Estatuto, atendi-
das as decisões ou recomendações da Assem-
bléia Geral, planejar e traçar normas 'para
as operações e serviços da Cooperativa e co~
,trolar os resultados.

ParágrafO primei:-o - No desempenho de suas funções, cabe ,.entre
ouzr as , as seguintes atribuições: ..
a) programar as operaçõ~s e serviços, est~



belecendo qualidades e fixando qU~~tl-
dades, valores, prazos, t~xas, encargos
e demais condiçõe~ necessarias à sua ~
fetivação;

b) estabelecer, em inséruçoes ou regulame~
to, sanções ou penalidades a serem aoli
cadas nos casos de violação ou abuso' C2
metidos contra disposições da Lei, des-
te Estatuto ou das regras de relacion~
mento com a Sociedade, que venham a ser
expedidas de suas reuniões;

c) determinar a taxa destinada a cobrir as
despesas dos serviços da Sociedade;.

d) avaliar e providenciar o montante de re
cursos financeiros e dos meios necessá:
rios ao atendimento das operações e se~
viços;

e) estimular preViamente a rentabilidade /
das operações'e serviço~, bem como sua
viabilidade; .

r) fixar as despesas de adminiséração, em
orçamento anual que indique a fonte dos
recursos pare sua cobertura;

g) contratar o gerente técnico ou comer _/
cial e o contador e fixar normas para a
admissão e demissão dos demais emprega-
dos;

Cooperativa e o desenvolvimento das ope
rações e atividades em geral, através 7
de balancetes de contabiliaade e demon~
trativos especificos;

p) deliberar sobre a demissão, admissão ~
liminação e exclusão de aSSOCiados; •

q) deliberar sobre a convocação da Assem
bléia Geral;

r) adquirir, alienar ou onerar bens imoveis
da Socieda~e, com expressa autoriz&ção
da Assembleia Geral;

s) contrair obrigações, éransigir, adqui _
rir, alienar e onerar bens móveis, ce _
der direito e constituir mandatários;

t) zelar pelo cumprimento das leis do Coo-
perativismo' e outras aplicáveis, bem co
mo pelo atendimento da legislação trabã
lhista e fiscal.; -

u) substituir, quando o interesse da Socie
dade o reclamar, o Diretor Presidente ~
Diretor Administrativo ou Diretor Secre
tário da Cooperativa, designando entr;
si, outros para o cargo.

h) fixar as normas de disciplina funcional;
i) julgar os recursos formulados pelos em-

pregados contra decisões diSCiplinares
tomadas pelo gerente;

J) aValia~ a conveniência e fixar o limite
de fiança ou segur-o de fidelidade par-a
os empregados que manipulem valores ou
dinheiro da Cooperativa;

1) estabelecer as normas para funCionamen_
to da Sociedade;

m) contratar, quando se rí zer-necessário
um serviço independente de auditoria,D!
ra o fim e conforme c disposto no Arti-
go 112, Lei nR 5.76~/71, de 15.12.71
Lei Cooperativi~ta;

ri) indicar o banco ou bancos nos quais de-
vam ser feitos os depósitos de numerá _
rios di~poniveis e fixar o limite máXi-
mo Que poderá ser mant:ido em cai.xa;

o) estab:lecer as normp.s de controle 9as ~
per açoe s e serviços, ver í f í cando , menso.l
mente, o estado econõmico-financeiro a••

parágraro segundo - O Conselho ..de Administração sOlicitará,se!!!
pre que julgar conveniente, o assessoramen
to do executivo dos contratos, conforme o
caso, para auxiliá-lo no esclarecimento de
assuntos a decidir, podendo determinar que
QUalquer deles apresente previamente proje
toa sobre questões especificas. -

ParágrafO terceiro - As normas estabelecidas pelo Conselho'-
Administração serão baixadas em forma
resolução ou instruções e COnstituirão
gimentos internos da Cooperativa.

de
de

re-

ARTIGO 43i Ao Dire"or Presidente cabem, entre ~u.tr·as,as
seguintes atribuições:
a) supervisionar a administração geral da Co~

perativa. através de conto.tcs perrr.ancntes
com os demais Diretores Execu tí vos ·e Exec);!
tivos contratados;

rvb ) verificar,. frequentemente, o salào de caixa; -....]
Ulc) assinar os Cheques bancários conjuntamente

com o Diretor Administrãtivo e/ou o Diretor
Secret ári o;



d) aSSinar, em conjunto com outro Diretor E-
xecutivo ou com o Executivo contratado ou
com o Mandatário regularmente constit~ido,
balanços, balancetes, contratos e demais
documentos conforme estabelece o regimen-
to in"ernO'do Conselho de Administração;

e) convocar e presidir as reuniões do Conse-
lho de Administração, bem como as Assem-
bléias Gerais de Associados;

f) apresentar à Assembléia Geral Ordinária:
- relatório da gestão
- balanço
- demonstrativo das sobras apuradas ou

perdas decorrentes da insuficiência
das contribuições para cobertura das
despesas da Sociedade e o parecer do
Conselho Fiscal.

g) representar, ativa e passivamente, a Coo-
perativa, em juizo ou fora dele;

h) elaborar o Plano Anual de Atividade da
Coopera1:iva

balanços, balancetes, contratos e demais
documentos, conforme estabelece o regimen
to interno do Conselho de Administração.-
Assinar os cheques bancários, conjuntamen
te com o Diretor Administrativo e o Dire:

.tor PreSidente.

CAPÍTULO XI
CONSELHO FISCAL

ARTIGO 46& A administração da Sociedade será fiscaliza-
da, assidua e minuciosamente, por um Conse-
lho Fiscal, consU tuido de 03 (três) membros
efetivos e 03 (três) membros suplentes, to-
dos asSOCiados, eleitos anualmen1:e pela As-
sembléia Geral, sendo permitida apenas a re-
eleição de 1/3 (um terço) dos componentes.

a) substituir o Diretor Presidente em
impedimentos eventuais, inferiores a
(noventa) dias i

b) comamar e coordenar todos os serviços aQ
ministrativos da Cooperativa, relacionado
com imóveis, móveis, material para escri-
tório ~ de expediente e com pessoal;,

seus
90

Parágrafo primeiro - Não pOdem fazer parte do ConSelho Fiscal
além dos ineleglveiS enumerados no Ar1:i~
go 32 deste Estatuto, os parentes dos Di-
retores, até 2& (segundo) grau, em linha
reta ou colateral, bem como os parentes
entre si, até esse grau, afins ou cônjuge.

ARTIGO 44& Ao Diretor Administrativo cabem, entre outras,
as seguintes atribuições:

Parágrafo seg~~do - O Associado nao pode exercer cumulativa-
mente cargos nos Conselhos de Administra-
ção e Fiscal.

c) assinar, em conjunto com outro Diretor E-
xecutivo, ou com o Executivo contratado
ou com o Mandatário regularmente const1 _
tuido,balanços. balancetes. contratos e
delllais documentos. conforme estabelece o
regimento interno do Conselho de Adminis-
tração.

ARTIGO 47& O Conselho Fiscal reune-se ordinariamente 01
(uma) vez por mês e extraordinariamente sem-
pre que necessário. com a participação de 03
(três) dos seus membros.

ARTIGO 45 & AO Diretor Secretário cabem. entre outras.as
seguinte s atribuiçõe·s:
a) secretariar e lavrar as atas das reuniões

do Conselho de Administraç~o e das Assem-
bléias .Gerais, responsabilizando-se pelos
livros. ·documentos e arquivos r-ef'er-en t es :

b) responsabiliza-se pelos serviços atinentes
ao cadas1:ro, contabilidade e estatistica;

c) ass í nar , em conjunto com outro Dirt:tc.:"E-
xecutivo ou com o Executivo contrb~ao~ ou
COlllo Mandatárlo regu Lar-mente cons t í lo\.: ~ cc ,

Pa.~ágrafo or1me1ro - Em sua primeira reunião. escolherá, entre
os seus membros efetlvos, um Coordenador,
incumbido de convocar as reuniões e diri-
gir os trabalhos des~a. e um SeCretário.

Parágrafo segundo - As reuniões poderão ser convocadas, ainda,
por qUalquer dos seus membros. por sol1c1~
tação do Conselho de Administração, ou ai~
da pela Assembléia Geral.

?ará"rafo terceiro- - Na ausência do Coordenador. os trabalhos
serão dirigidos pelo substitU1:O escolhidc
na ocasião.



Parágrafo Qua!'to _

ARTIGO 482

ARTIGO 492

As deliberações serao tomadas por maioria
simples de voto e constarão da ata, lavra
da no livro próprlo, lida, aprovada e as:
sinada no final dos trabalhos, em cada /
reunião, pelos 3 (três) fiscais presentes.

quanto aos orgaos do Cooperativismo;
1) estudar os balancetes e outros demonstra-

tivos mensais, o balanço e o relatório a-
nual do Conselho de Administração, emitin
do parecer sobre estes para a Assembléia-
Geral;

m) dar conhecimento ao Conselho de Adminis _
tração das conclusões sobre seus traba
lhos, denunciando a este, à Assembléia Ge
ralou às autoridades competentes. as ir:
regularidades constatadas e convocar a As
sembléia Gera.l, se ocorrerem motivos gra:
ves e urgentes.

OCOrrendo 02 (duas) ou mais vagas no Conse-
lho Fiscal, o Conselho de AdmlniStra9ão ou
o restante dos seus membros convocara a As-
sembléia Geral, para devido preenchlmento.

Compete ao Conselho Fiscal exercer ..assidua
fiscalização sobre as operações, atividades
e serviços da Cooperativa. Cabendo-lhe, en-
tre outras, as segUintes atribuições:
a) conferir mensalmente o saldo numerário e-

xistente em Caixa, verificando, também,se
o mesmo está dentro dos limites estabele-
c1dos pelo Conselho de Administração;

b) veriricar se os extratos de contas bancá-
rias conferem com a escrituração da Coop~
rativa;

c) examinar se o montante das despesas e
inversões realizadas estão de conformida-
de com os planos e decisões do Conselho /
de Administração;

d ) verir1car se as operaçÕes realizadas e os
serviços prestados correspondem em volume,
qualidade e valor às previsões feitas e
às conveniências econõm1co-financeiras da
Cooperativa:

e) certiflcar~se de que o Conselho de Adminis
tração vem se reunindo regularmente e se-
existem cargos vagos na sua composição;

f) averiguar se existem reclamações dos Asso
ciados, quanto aos serviços prestados; -

Paráp'afo unico Para exame e verificação dos livros, con-
tas e documentos necessários ao cumprimen
to das suas atribUições; poderá o Conse :
lho Fiscal contratar o assessoramento de
técnico especializado e valer-se dos rel~
tórios e informações dos serviços de audl
toria externa, correndo as despesas por
conta da Cooperativa.

CAPÍTULO XII
COM!TE EDUCATIVO
ARTIGO 501 Facultada a criação do Comitê Educativo,com_

posta de associados e eventualmente de técnl
·COS ou interessados no sistema cooperativis_
ta, existentes na área de ação da Cooperati-
va.

Parágrafo primeiro - O Comitê é entendido como órgão de apoio,
não possuindo qualquer pOdér de ação ou
deliberação administrativa.

g) inteirar-se de que o recebimento dos
ditos é feito com regularidade e se
compromissos sociais são atendidos
pontualidade;

h) verificar se os estoques de materiais. e-
quipament~s e outrcs estão corretos, bem
como se os inventários periÓdiCOS ou a-
nuais são feitos com observância de re-
gras próprias;

Cre-
os

com
Parág~afo segundo - A extinção do Comi ti Educ~tivo e ~e comp~

tincia áa Assembléia (;eral.

ARTIGO 51.1 ~ Comitê Educati vo- visa:
I - a promoção constante da educação coope-

rativista, nas seguintes bases:
a) difundir, entre os associados, os

principios do Cooperativismo, sua
histórii e filosofia;

b) esclarecer aos associaàos quanto aos
seus direitos e d~veres na Cvoçerati

N
-..)
-..)

1) averiguar se há Problemas com er.:pregados;
j) observar se há eXigênCias ou deveres a

cumprir junto às autoridades fiscais. tr~
balhistas ou administrativas. bem bssim



va, ao funcionamento e a administra_
ção da mesma;

c) orientar os associados com relação
às operações e serviços àa Cooperati
va e a forma como podem ser utiliza-
àos;

d) colaborar na promoção das Assembléias
Gerais, encarregando-se especialmen_
te dos programas que devam merecer e-xame;

CAPÍTULO XIII
DO BALANÇO, DAS SOBRAS E PERDAS, DO FUNDO DE RESERVA
DE EOUALIZAÇÃO, DAS DESPESAS
ARTIGO 5211 O Balanço Geral, incluindo o confronto

receitas e despesas, será levantado no
31 dO.mês de dezembro de cada· ano.

das
dia

Parágrafo primeiro - Os resultados serão apurados segundo a n~
tureza das operações e serviços.

e) promover a Cooperativa e o Cooperati-
vismo entre os associados; Parágrafo segundo - Além da taxa de 30% (trinta por cento)das

sobras liqUidas apuradas no balanço do e-
xercicio, em favor do fundo de reserva,r~verterá os:

créditos não reclamados, decorridos 05
(Cinco) anos;

- os auxilios e doações, sem destinação
especial.

f) promover o Cooperativismo junto a
outras entidades, autoridades e o p~
blico"ém geral, difundindo as reali-
zações, Possibilidades e projetos da
Cooperativa.

11 - Ser o princi~al meio de comunicação
dos associados com a Administração e

·0 Conselho Fiscal da Cooperativa e
vice-versa, devendo. para isso:

a) levar ao Conselho de Administração e
Fiscal. as aspirações. opiniões. pa-
receres e pensamentos dos associados
sobre a atuação da Cooperativa;

b) levar ao Conselho de Administração e
Fiscal. as reclamações sobre fatos
ocorr~dos, devidamente fundamentados,
solicitando prOVidências;

cl levar aos associados o pensamento da
administração sobre m~didas que fo-
ram ou serão tomadas, divulgando.ju~
to aos associados. com as necessa _
rias explicações as decisões admini~
trativas da Cooperativa;

d) promover a harmonia entre associados
e a administração e ~ntre associados
e funCionários. criando um clima de
cooperação. necess~clo aO desenvolvi
mento perfei to das at ív í dade s da CO!?
perativa;

·:e) assessorar o Conselho de Administra_
çao em àeCisões, quando for consulta
do;

f) apresentar sugestoes a administraçâo
para SOlução de problemas.

ARTIGO 53 11 Das sobras verificadas em cada setor de ati-
v1c1ades,.serão dedUZidas:
a) 30% (trinta por cento) para o fundo de

reserva, destinados a reparar as perdas e
atender o desenvolv1mento de suas ativid!des;

b) OS" (cinco por cento) para o fundo de as-
sistênc1a técnica. educacional e social •
destinado à prestação de assistênc1a aos
assoCiados. seus familiares e aos empreg!
dos. da SOCiedade.

Parágrafo unico _. Os serviços de asSistência técnica,· educ~
cional e social, a serem atendidos pelo
respectivo fundo, poderão ser executados
mediante convênio com entidaaes esp~ciall
zadas, oficiais ou não.

.:....

ARTIGO 5411 A reserva de eqUali:z.ação, constitu1da. pelo
correspondente à· correção mOnetária do. cap1·-

"tal social, e efetuada em observância ao De-
creto Lei nl1··1.598/77 e demais pertinentes,
é indivisivel para fins de distribuição. não
podendo sequer ser utilizada para integrali_
zação das quotas-partes de capital.

ARTIGO 5511 As sobras liqUidas apuradas no exercicio, d~
pOis de deàu::idas as taxas para os fu••do~ i!}



ARTIGO 562

Parágrafo unico -

DOS LIVROS

ARTIGO 57R

Parágrafo ~n1.co

divis1veis, serao rateadas entre os associa
dos, em partes diretamente proporcionais 7
aos serviços usufrui dos da Cooperativa, no
per10do, salvo deliberações diversas da As-
sembléia Geral.

CAPÍTULO XV

_ DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO

ARTIGO 59R

Os prejuizos de cada exer:icio, apurados em
balanços, serão cobertos com o saldo do Fun
do de Reserva.

Se, porem, o Fundo de Reserva,for insu-
ficiente para cobrir os prejuizos :efe-
ridos no Artigo anterior, esses serao ra
teados entre os associados, na razão di
reta dos serviços usufruidos.

CAPÍTULO XIV. Parágrafo único

A Cooperativa deverá ter os seguintes livros:
a) JllB.trlcula
b ) 'atas e assembléias gera.!s

:.c;) ata do Conselho de Administração
d) atas do Conselho Fiscal
e).presença dos associados nas assembléias

Gerais
f) outros livros fiscais e contábeis oori&ê

tórios
g) livro de registro de inscrição das cha-

'pas.

A Cooperativa, se assim deliberar a Assem-
bléia Geral, se dissolverá quando:
a) o seu nÚmero de associados se reduzir

menos de 20 (vinte) pessoas 'ffsicas
seu cap ital soe ial minimo se tornar in-
ferior ao estipulado no Artigo 142 deste
Estatuto, se até a Assembléia Geral sub-

a
ou

sequente, realizada em prazo não
rior a 06 (seis) meses, eles não
restabelecidos j

bl pelo cancelamento da autorização de fun-
cionamento;

infe-
forem /

c ) pela paral1zaç.ão de suas atividades por
mais de 120 (cento e vinte) dias.

Quando a dissolução da Sociedade não for'
promovida voluntariamente, nas hipóteses
previstas neste Artigo, a medida deverá
ser tomada judicialmente, a pedido de
qUalquer associado ou por iniciativa' de
Órgão Executivo Federal.

CAPÍTULo' XVI

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSl1ÓRIAS
ARTIGO 60e

É facultada "a adoção de livros e folhas
soltas .ou·ficnas •

. '1'

No' livro de matricula, os associados serão
inscritos por ordem cronológica de admissão
e dele deverá constar:
a) o norne , idade, estado civil, nac í onat í cg

de, profissão e residência do Associado;
b) a data de sua admissão, quandO for o ca~

so, a de' sua demissão a pedido, de elir.'i
nação ou. exc.lusão;

cl a conta corrente das suas quotas-partes
do capital social.

ART!GO 611

ARTIGO 621

Os fundos a que se referem os itens "a" e
"o" do Artigo 531 deste Estatuto, são indivi
sivei8 entre os associados, ainda no caso-
de liquidação da SOCiedade, hipótese em que
serão. juntamente com o remanescente, desti-
nados ao Banco Nacional de Crédi to Coopera-
tivo - BNCC •

A Assembléia Geral Ordinária se realizará
obrigatoriamente, uma vez por ano, no decor-
rer dos 03 (três) primeiros meses após o
término do exercicio social; deverá, no en-
tanto, quando tiver de eleger novos adminis-
.tradores. realizar-se em da·ta que permita";-
coincidir a posse dos novos com a saida da-
queles cujo mandato se expira.

É direito ~a Cooperativa reter 1% (hum por
cento) do movimento financeiro de cada Asso-
ciado, que terá por fim o aumento do seu Ca-
pi tal Social.

IV
--..l
\.0--



Par-ál<rafoúnico

ARTIGO 63i

ARTIGO 641

o Conselho de Administração revera, sem-
pre que necessário, a taxa percentual a
que se refere o Artigo anterior, subme-
tendo-a à aprovação da Assembléia Geral.

O valor correspondente a legislação moneta-
ria do Capital Social, efetuado em observân
cia à legislação vigente, será mantido em
Reserva de Equalização. indivisivel para
fins de distribuição. não podendo sequer
ser utilizado para integralização de quotas
partes do Capital Social.

Os casos omissos serao resolvidos de acordo
com a Lei e os principios doutrináriOS, ou-
vidos OS órgãos assistenciais e de fiscali-
zaçao do Cooperativismo.

Geraldo Lopes da Cunha
SérgiO José Borzan1
João José Gomes LUPlão
Alcioneu ~ucch1no
Odalr Mira
Renato S.imões
AntOn1o José Nunes de Carvalho
Mauro Celso Vieira Carvalho
Soichi Mitome
José Antonio Rodr1iUe& do Prado

Certifico a exatidão e atesto
que a presente cópia e a ex-
pressão do or1ginal, transcri
ta no Livro de Atas das Asse!
bléias Gerais.

( João Geraldo ROdrigues
Presidente

N
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