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                                             RESUMO  

 

 

       O movimento de cooperativas populares vem crescendo exponencialmente 

nós últimos anos. Como forma de organização alternativa à crise do desemprego, 

as cooperativas atendem não só às camadas de base popular, mas também a um 

contingente expressivo de trabalhadores qualificados e com um bom padrão de 

vida. O estudo de caso foi realizado em numa cooperativa popular ―Amigos do 

Lixo‖, localizada na cidade de Guaratinguetá – SP. A metodologia utilizada foi o 

estudo de caso único, como técnicas de coleta de dados, observação direta, 

análise de documentos e entrevistas com cooperados e gestor. O objetivo geral 

foi analisar se a Cooperativa de Trabalho citada atua como geradora de trabalho e 

renda. Procurou-se descrever os principais conceitos que definem a Economia 

Solidária e a Cooperativa de trabalho. A questão foi analisada por meio da 

investigação das percepções das condições de vida dos cooperados antes e após 

o ingresso nas respectivas cooperativas.  

        

 

 Palavras-chave: Economia Solidária – Cooperativas de trabalho - Inclusão 

Social.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 

 
ABSTRACT 

 
 
 

The movement of popular cooperatives has grown exponentially in late years. As 

an alternative organization form to the unemployment crisis, cooperatives assist 

not only popular basis layers, but also to an expressive contingent of qualified 

workers with a good living standard. The case study was carried out in a popular 

cooperative "Friends of the Garbage ", located in Guaratinguetá city - SP. The 

methodology used will be the unique case study, like data collection techniques 

and direct observation, analysis of documents of the cooperative and interviews 

with cooperated people and manager. The general objective was to analyze if the 

Cooperative of Work mentioned acts as work generating and income. The main 

concepts of Solidary Economy and work cooperative were defined. The subject 

was analyzed through the investigation of the perceptions of cooperated people’s 

life conditions before and after the entrance in the respective cooperatives. 

 

 

 

Key words: Solidary economy – Cooperative work - Social Inclusion. 
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INTRODUÇÃO  

 

O Brasil experimentou em sua história um modelo de desenvolvimento 

excludente, com extremos níveis de desigualdade social, em que pese sua 

economia encontrar-se entre as principais do planeta. Os contrastes sociais, 

certamente reflexos do modelo herdado pelo padrão de desenvolvimento 

promovido pelos colonizadores, permanecem como desafio à sociedade 

brasileira. Para agravar este perfil de desenvolvimento, as mudanças que as 

organizações passaram a vivenciar, desde a década passada, com a abertura de 

mercado advinda do processo da globalização e mesmo o impacto da era digital, 

têm aprofundado este quadro. Estas rápidas mudanças vêm acelerando 

significativamente o fosso que separa o segmento mais rico do grande 

contingente representado pelas populações mais pobres do país. Certamente,  

surgem  rápidas e radicais reformulações no padrão de desenvolvimento 

socioeconômico, a fim de propiciar a inclusão social destas camadas. Entretanto, 

a inclusão social somente acontecerá de fato a partir da criação de oportunidades 

de autogeração de renda, de maneira sustentáveis, e não apenas por programas 

clientelistas de distribuição de rendas. 

Buscando diminuir seus custos, devido à grande competitividade, muitas 

empresas optam por contratar pessoas através da terceirização ou através de 

cooperativas, fazendo com que o movimento cooperativo ressurja como uma 

alternativa aos trabalhadores para sua manutenção no mercado de trabalho. 

Desta forma, a cooperativa de trabalho é considerada por diversos autores como 

uma alternativa ao desemprego estrutural e à falta de postos de trabalho formal, 

que tanto aterroriza o país (SINGER, 2000). 

Segundo Krueger (2003, p.13), a cooperativa de trabalho pode ser vista 

como instrumento de geração de trabalho e renda e como possibilidade legal para 

o estabelecimento de uma relação entre capital e trabalho mais flexível, sem 

tornar o trabalhador refém da subordinação financeira com seu contratante, dada 

a possibilidade de autogestão e de relação de solidariedade e ajuda mútua entre 
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trabalhadores, num momento em que o desemprego estrutural ocupa o centro das 

preocupações sociais do país. 

Segundo esse mesmo autor, isso significa que os associados podem reunir 

condições para a sua própria atuação no mercado com a aquisição de tecnologia, 

investimento em marketing administrativo, financeiro, contábil, comercial e de 

desenvolvimento, de novas atividades, aperfeiçoamento e atualização profissional 

e assistência técnica e social. Os associados se servem da cooperativa para 

acessarem o mercado em condições similares às das empresas prestadoras de 

serviços. 

           Assim, o objetivo deste trabalho é analisar se a cooperativa de trabalho 

‖Amigos do Lixo‖ atua como geradora de trabalho e renda. A cooperativa busca 

não somente suprir a necessidade de consumo por um bem ou serviço, mas 

também a necessidade social e educativa.  

            Como os cooperativados são parceiros1 no processo produtivo e no 

resultado econômico, há redução do custo final dos produtos, aumentando, ainda 

mais, a competitividade das empresas, democratizando o consumo e, em 

consequência, gerando novos postos de trabalho. 

 Os trabalhadores já descobriram os benefícios do trabalho solidário e de 

autogestão. A cooperativa de trabalho é uma alternativa em que a dignidade do 

trabalho e a responsabilidade social andam juntas diante das transformações de 

um mercado cada vez mais exigente e competitivo. Por isso, a cooperativa de 

trabalho tem se mostrado na prática como uma boa alternativa que os 

trabalhadores encontram para gerar, manter e/ou recuperar postos de trabalho.  

 

Assim, os problemas de absorção de força de trabalho não mais 
decorrem dos trânsitos entre ocupações ou da impossibilidade de 
geração de postos de trabalho segundo a disponibilidade de mão 
de obra, mas da expulsão de trabalhadores assalariados para a 
condição de desemprego, que, na sua maioria, não mais 
conseguem reconquistar sua inserção anterior nos mercados de 
trabalho nacionais. (DEDECCA, 1997, p. 49-67) 

 

 

                                                      
1
 Observe-se que além de parceiros, a inclusão social insere no mercado de consumo parcelas da 

população que, até então, eram deslocadas deste mercado. 
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 A cooperativa tanto pode ser a única fonte de receita do trabalhador 

cooperado como servir de complementação em seu orçamento.  

O desenvolvimento local regional exige, pois, uma nova forma de gestão 

pública com a participação da comunidade. Participação que envolve tomar parte 

das decisões e responsabilizar-se pelas decisões tomadas: os cidadãos são 

responsáveis pelo interesse público e, ao mesmo tempo, sujeitos do processo de 

mudanças.  

            Um aspecto que se salienta nas ações de geração de trabalho e renda 

das cooperativas é o envolvimento de aspectos extraeconômicos: questões 

étnicas e de gênero, associação entre identidade cultural e desenvolvimento da 

capacidade empreendedora, resgate da autoestima, constituição de novas formas 

de organização e sociabilidade. Participação direta da população interessada na 

condução das ações: envolvimento de população em situação de exclusão ou 

vulnerabilidade social; identificação dos tipos de envolvimento (beneficiários, 

clientes, etc.); relação entre formação de capital humano e construção de capital 

social. 

           Embora, pela legislação, as cooperativas sejam classificadas como 

organizações sem fins lucrativos, elas precisam buscar objetivamente resultado 

econômico para se fortalecerem, crescerem e, principalmente, para atenderem 

adequadamente seu objetivo social, gerar desenvolvimento, inclusão social, 

distribuição de renda e, ainda, emprego e moderação de preços no mercado 

(OCB, 2007). Atualmente, existe uma grande variedade de tipos de cooperativas: 

agropecuário, consumo, crédito, educacional, habitacional, trabalho, mineral, 

produção, saúde, serviço, especial. Dentre elas, a que mais vem se destacando é 

a cooperativa de trabalho, principalmente, porque vivem seu momento político e 

econômico de maior importância. A alternativa apresentada pela cooperativa de 

trabalho, no contexto de atividades laborais organizadas, dentre outros aspectos, 

é a de viabilizar, além da geração e distribuição de renda, também a promoção 

social, resgatando o sentido da cidadania, dando oportunidades para realizar 

trabalhos entendidos não só como meios de sobrevivência, mas como formas 

significativas de transformação e de desenvolvimento pessoal, profissional e 



16 

  

cultural. Despertando e motivando os cidadãos para assumirem o trabalho e, com 

isso, barganhando os frutos dos seus respectivos trabalhos.  

 

1 OBJETIVOS   

 

1.1 Objetivo Geral 

  

O objetivo geral é analisar se a cooperativa de trabalho ―Amigos do Lixo‖ 

atua como geradora de trabalho e renda. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar o perfil do cooperado inserido na cooperativa ―Amigos do 

Lixo‖, do município de Guaratinguetá – SP.  

 Caracterizar a cooperativa ―Amigos do Lixo‖. 

 Analisar se a cooperativa de trabalho em estudo, tendo em vista o contexto 

regional de desenvolvimento econômico, limitado ao município de 

Guaratinguetá, estado de São Paulo, está, de fato, atuando como geradora 

de trabalho e renda. 

 

           1.3 Delimitação e Problematização  

 

           O problema desta pesquisa será analisar se o cooperativismo de inclusão 

social - por meio do estudo da cooperativa popular ―Amigos do Lixo‖ situada na 

cidade de Guaratinguetá - atua como gerador de trabalho e renda, promovendo o 

desenvolvimento social e, principalmente, levando uma parcela da população que 

se encontra economicamente excluída ao ingresso como força produtiva, 

proporcionando à família renda que lhes permita sair da pobreza alcançando o 

bem-estar social. 

 

          1.4 Justificativa 
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 Em consequência da revolução tecnológica, as empresas passaram a 

competir incessantemente por um espaço no mercado, numa constante 

adaptação às mudanças no contexto. Era necessário buscar maneiras de se 

diferenciar perante aos concorrentes, caso contrário sua permanência no 

mercado não seria longa, sendo uma competição desigual, exigindo do homem 

novas habilidades. 

 Santos elucida muito bem o papel do mercado na nova economia global:  

 
[...] a política agora é feita no mercado. Só que esse mercado 
global não existe como ator, mas como uma ideologia, um 
símbolo. De acordo com o mesmo autor, os atores são as 
empresas globais, que vivem num mundo de competitividade, 
onde a individualidade é quem garante a sobrevivência. 
(SANTOS, 2002, p.67). 

 

Assim, a concorrência entre as empresas obriga-as a reduzir seus custos e, 

portanto, a aumentar ao máximo a produtividade do trabalho, em muitos casos 

substituindo os trabalhadores por máquinas sofisticadas e que produzem mais 

que as mãos humanas (RIFKIN, 1995). 

Dessa forma, o processo de globalização parece ser o grande responsável 

pelo aumento do desemprego, e uma forma de exclusão social. Segundo Santos 

(2002), para uma significativa parte da humanidade, a globalização tem levado a 

sérios problemas de desemprego, aumentando a pobreza e reduzindo a 

qualidade de vida das classes médias. Soma-se a isso a dificuldade de acesso à 

educação e redução dos postos de trabalho, excluindo os indivíduos do mercado 

e da sociedade, sendo deixados à margem da própria sorte (SANTOS, 2002; 

FORRESTIER, 1997). 

De acordo com Dupas (1998), os postos formais de trabalho começam a 

desaparecer aumentando assustadoramente o número de trabalhadores na 

informalidade, buscando uma oportunidade de trabalho, mesmo que este seja 

precário, e sem nenhuma segurança. 

Por isso, as cooperativas de trabalho são empreendimentos alternativos 

para atuar no mercado e os trabalhadores se agregam em cooperativas com o 

objetivo de valorizar o seu rendimento. 
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 Nesse sentido, Krueger (2003, p.33) define cooperativa de trabalho como 

sendo uma organização de pessoas físicas reunidas para o exercício profissional 

em comum, em regime de autogestão, tendo como base primordial o retorno ao 

cooperado do resultado da sua atividade laborativa, deduzidos exclusivamente os 

tributos e contribuições sociais incidentes e os custos administrativos e de 

investimentos. 

 Por isso cada cooperativa de trabalho tem seus objetivos específicos de 

acordo com a profissão envolvida (trabalhadores da construção civil, profissionais 

da saúde, médicos, dentistas, pesquisadores, limpadores, etc.) de tal forma que a 

atividade econômica seja de proveito comum, sem objetivo de lucro. 

 Na verdade, o importante na empresa cooperativa é sua transparência e a 

remuneração do associado sem intermediação e isso só será possível quando as 

atividades econômicas forem de proveito comum. 

 Esta pesquisa foi motivada pela experiência do autor, que participou da 

formação de uma cooperativa de artesanato na Cidade de Cunha - SP, por meio 

do projeto Universidade Solidária do Governo Federal - (UNISOL) em parceria 

com o Centro Universitário Salesiano de São Paulo, Unidade de Lorena 

(UNISAL), no período de julho 2002 a março de 2003, projeto no qual o autor foi 

Coordenador junto com um grupo de alunos do Curso de Administração. 

No processo foi possível detectar o grande potencial empregatício e de 

negócio que uma cooperativa de trabalho pode gerar e que é pouco explorado.  

Por isso, resolveu-se aprofundar mais neste assunto tão fascinante.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

  

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Globalização 

      
 Marcadamente ideológica, a expressão ―globalização‖ tem sido utilizada 

mais recentemente, no mundo inteiro, como um processo de integração 

econômica sob a proteção do neoliberalismo, sendo caracterizada pelo 

predomínio dos interesses financeiros, pela desregulamentação dos mercados, 

pelas privatizações das empresas estatais e pelo abandono do estado de bem-

estar social. Esta é uma das razões das críticas à globalização; acusam-na de ser 

responsável pela intensificação da exclusão social e de provocar sucessivas 

crises econômicas, arruinando milhares de poupadores e de pequenos 

empreendimentos. (SCHILLING, 2002) 

            Sendo assim, podem ser definidas as seguintes etapas da globalização: 

primeira fase da globalização, ou primeira globalização, dominada pela expansão 

mercantilista (de 1450 a 1850); a segunda fase, ou segunda globalização (de 

1850 a 1950), caracterizada pelo expansionismo industrial-imperialista e 

colonialista e, por último, a globalização propriamente dita, ou globalização 

recente, acelerada a partir do colapso da URSS e a queda do muro de Berlim, de 

1989 até o presente. (SCHILLING, 2002) 

 Vesentini esclarece que o termo globalização:  

 

[...] é a crescente interdependência de todas as economias 
nacionais, de todas as nações do planeta, fato que pode ser 
observado pelo aumento volumoso e constante do comércio e 
turismo internacionais, dos investimentos no exterior, dos meios 
de comunicação e transporte. (VESENTINI, 1999. P. 65). 
 

Esta interdependência não ocorre de forma homogênea em todas as 

economias, sendo extremamente desigual, principalmente para os países 

subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. A abertura econômica teve como fato 

impulsionador a revolução tecnológica, liberada pelos países centrais e 

desenvolvidos. Segundo Dupas (1998), esta revolução atingiu o mercado mundial, 
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fazendo com que todos funcionassem em linha, em tempo real, atingindo a vida 

dos cidadãos, alterando seu comportamento, seus empregos, seu trabalho. 

 Em consequência da revolução tecnológica, as empresas passaram a 

competir incessantemente por um espaço no mercado, numa constante 

adaptação às mudanças no contexto. Era necessário buscar maneiras de se 

diferenciar perante os concorrentes, caso contrário sua permanência no mercado 

não seria longa, sendo uma competição desigual, exigindo do homem novas 

habilidades. 

 As mudanças, no que se refere ao perfil exigido pelas empresas, sem 

dúvida, foram muito grandes, excluindo ainda mais a classe trabalhadora no 

mercado de trabalho, exigindo do trabalhador constante aperfeiçoamento e 

atualizações. Esta busca pela qualificação não é fácil para a maioria dos 

brasileiros que precisam sobreviver com salário mínimo, impossibilitando a estes 

buscarem vagas que lhes proporcionem melhores condições de vida.  

           Para Sposati (1998, p.43), o processo de globalização não é uniforme, não 

atinge todos os países da mesma maneira e não atinge a todos os que vivem no 

mesmo país do mesmo modo. O processo de globalização não se dá também só 

na esfera da economia, ainda que seja determinante. 

          A mesma autora (1998, p.43) afirma que, todavia, quando este processo se 

manifesta na desregulamentação da força de trabalho, no achatamento de 

salários e no aumento do desemprego, ele se torna extremamente perverso, 

porquanto ao invés de traduzir a busca da igualdade, ele retrata, isto sim, a 

globalização da diferença.  

 Segundo Nascimento (1998, p.85), a globalização, ou melhor, a 

mundialização introduz modificações no interior da modernidade, mas não 

contribui, pelo menos diretamente, para a sua negação. Justo o inverso ocorre 

com o segundo fenômeno: a exclusão.  

           Para Singer (2000, p.23) a terceira Revolução Industrial e a Globalização 

contribuíram para a correlação de forças entre compradores e vendedores de 

força de trabalho e tornou-se mais favorável aos compradores, pois foram os 

empregados industriais que acabaram sendo prejudicados pelo desemprego 

estrutural e tecnológico, acarretados pelos dois fatos (terceira Revolução 
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Industrial e Globalização). Com isso, os trabalhadores industriais acabaram com a 

segurança no trabalho que haviam conseguido através da criação de sindicatos, 

com a negociação de aumentos salariais, realização de greves sem riscos de 

perderem emprego e de ter representações permanentemente junto à diretoria da 

empresa. E a esse conjunto de fatores os autores denominam precarização do 

trabalho. 

            Como salienta Santos (1997, p. 16), o espaço se globaliza, mas não é 

mundial como um todo senão como metáfora. Todos os lugares são mundiais, 

mas não há um espaço mundial. Quem se globaliza, mesmo, são as pessoas e os 

lugares.  

      Ricciardi e Jenkins (2000) afirmam que, atingindo seus propósitos 

econômico-sociais, as cooperativas contribuem efetivamente para:  

 

 Melhorar a distribuição de renda, principalmente entre os pequenos 

produtores, pequenos artífices e profissionais autônomos; 

 Aumentar as oportunidades de trabalho, dado que suas atividades geram 

empregos e criam novas formas de promover a força do trabalho 

associado; 

 Integrar e humanizar as relações econômicas, possibilitando a integração 

dos associados às comunidades onde vivem, viabilizando e estimulando 

sua participação ativa nas mudanças sociais, políticas e econômicas que 

ocorrerão no seu ambiente social; 

 Promover o desenvolvimento socioeconômico justo, pelo oferecimento do 

potencial produtivo dos grupos cooperados como auxílio na busca da 

solução dos problemas nacionais mais agudos; 

 Satisfazer as necessidades básicas de estima e autorrealização, 

contribuindo com a valorização do ―animus‖ social, fator psicossocial dos 

mais relevantes para a promoção da elevação da qualidade de vida da 

população. 

No entanto, a cooperativa tem condições de congregar pequenos, médios 

e grandes produtores num único modelo, sob o mesmo esquema e dentro 
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das mesmas condições, sem que tal convívio possa resultar em risco de os 

menores serem ―devorados‖ pelos maiores. 

           A cooperativa não se antepõe a outras empresas que atuam em ramo 

idêntico ao seu, do mesmo modo que não elimina os autônomos da mesma 

atividade – ela é apenas mais um concorrente produtivo no mercado, sem 

ameaças para as empresas ou até indivíduos. 

 

 

         2.2 Cidadania 

  

         A partir do momento em que o homem toma consciência de um processo de 

opressão, inicia um movimento em busca de liberdade de expressão/ação que se 

denomina de conscientização. Só o homem é capaz de assumir seu destino. 

Sendo assim, o homem é um ser aberto, insatisfeito, não completo, que aspira e 

busca sempre melhores condições de existência. Perante isso, o homem não 

aceita conscientemente condições subumanas de vida. O desejo de libertar-se de 

estruturas sociais que não o permitem viverem uma vida verdadeiramente 

humana é o passo inicial no processo de conscientização, cujo desenvolvimento 

culmina na busca por direitos de cidadania. 

 Os direitos de cidadania são elementos que orientam e estimulam o sujeito 

social em sua luta por condições dignas de existência. Mas, em que consiste a 

cidadania? O que significa ser cidadão? 

 Não é fácil ―conceituar cidadania―, sobretudo, se tivermos em conta o 

percurso histórico do seu entendimento.  

           A origem da palavra cidadania vem do latim “civitas”, que quer dizer 

cidade. A palavra cidadania foi usada na Roma antiga para indicar a situação 

política de uma pessoa e os direitos que essa pessoa tinha ou podia exercer. A 

vida da cidade está intimamente conectada com a idéia da cidadania.  A pólis 

(cidade) Grega pode ser considerada o marco original do conceito. Centralizava a 

participação dos cidadãos na vida política, com a intervenção democrática direta 

dos cidadãos, tão somente os livres, onde discutiam e deliberavam as questões 

do seu interesse. Embora a democracia grega e a sociedade romana fossem 
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escravagistas, forneceram o modo formal de atuação dos cidadãos junto às 

cidades. O longo processo histórico da civilização vem fornecendo conteúdos 

diversos do conceito de cidadania, mas a origem pode ser encontrada na 

antiguidade. 

         Segundo Dallari: 

  A cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a 
possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu 
povo. Quem não tem cidadania está marginalizado ou excluído da 
vida social e da tomada de decisões, ficando numa posição de 

inferioridade dentro do grupo social. (DALLARI,1998, P.14). 

 

          Segundo Demo: 

Cidadania é o processo histórico de conquistas populares, através 
dos quais a sociedade adquire, progressivamente, condições de 
tornar-se sujeito histórico consciente e organizado, com 
capacidade de conceber e efetivar um projeto próprio de 

desenvolvimento social. (DEMO, 1992, p. 17). 

 

O contrário significa a condição de massa de manobra, de periferia de 

marginalização. Portanto, a partir da definição de Demo, a base prática do 

conceito de cidadania se apoia nas ações organizadas por grupos sociais, ou 

seja, na sociedade civil organizada, cuja base teórica se apoia na crença da 

igualdade de todos os homens perante a lei e o reconhecimento de que a pessoa 

humana e a sociedade são detentoras inalienáveis de direitos e deveres.  

          Assim, ser cidadão significa poder gozar plenamente de direitos civis, 

políticos e sociais, ou seja, ter direito a um emprego e a um salário capazes de 

garantir um padrão de vida digno e ter acesso aos bens e serviços disponíveis na 

sociedade. E, também, poder votar e ser votado, poder participar com liberdade e 

consciência crítica, ter capacidade para intervir nas decisões que dizem respeito 

aos interesses individuais e coletivos. Ser cidadão significa ser sujeito 

emancipado. Porém, a emancipação, por sua vez, seria ―(...) a competência 

teórica e prática de formular e executar projetos próprios de desenvolvimento” 

(DEMO, 1992, p. 17). Assim, de acordo com Demo (1992, p.17), tanto a 

emancipação como a cidadania, podem ser compreendidos como conceitos inter-
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relacionados e podem ser caracterizados como processos de confronto entre 

iguais e desiguais (no sentido de excluídos). Mas como se constrói a 

emancipação e a cidadania? Como o indivíduo se torna cidadão? Como se 

aprende a ser cidadão? 

            De acordo com Jelin (1994, pg.44), para se chegar a ser cidadão/cidadã 

ativos/ativas e responsáveis, é necessário contar com oportunidades e espaços 

que permitam (e promovam) o aprendizado e o desenvolvimento  de habilidades e 

ideias muito especiais, ou seja, ―a cidadania  é uma prática que se aprende 

através da  participação em experiências concretas. É uma prática educacional‖ 

(JELIN, 1994, p. 44). 

         Para Covre (1991), corroborando com a visão de Arendt (1997), a 

cidadania é o próprio direito à vida no seu sentido pleno. Trata-se de um direito 

que precisa ser construído coletivamente, não só em termos de atendimento às 

necessidades básicas, mas de acesso a todos os níveis de existência, incluindo o 

mais abrangente, o papel do homem no universo. 

    No entanto, para Benevides (1991), a formação da cidadania pode ser feita 

no sentido formal e informal. No sentido formal, processa-se através do sistema 

regular de ensino, escola, ensino fundamental, ensino universitário, etc. E no 

sentido informal, através de participação em movimentos sociais, de associações, 

das ONGs, de partidos políticos em seus programas de formação entre outros. 

Enfim, através da participação popular é que devem surgir os “canais 

institucionais para a intervenção direta na atividade de produção das leis e de 

políticas governamentais” (BENEVIDES, 1991, p. 12). 

           Cabral (1995), concordando com Benevides, considera que a participação 

popular, é, com certeza, 

 

A melhor forma de educação política e de exercício democrático 
da cidadania, sendo o caminho legítimo e eficaz, para influir nas 
decisões e propor, como direito, políticas que visem a 
transformação do que é injusto, do que é o objeto de 
diferenciação social. (CABRAL, 1995, p. 36-37).  

 

 



25 

  

          Com isso, a definição de cidadania foi sofrendo alterações ao longo do 

tempo, seja pelas alterações dos modelos econômicos, políticos e sociais ou com 

conquistas, resultantes das pressões exercidas pelos excluídos dos direitos e 

garantias.  

 

           2.3 Precarização do Trabalho 

 

Para Singer (2000, p.24), talvez melhor do que a palavra ―desemprego‖, 

precarização do trabalho descreva de forma mais adequada o que está 

acontecendo nas relações de trabalho. Os novos postos de trabalho, em função 

das transformações das tecnologias e da divisão internacional do trabalho, não 

oferecem, em sua maioria, ao seu eventual ocupante as compensações usuais 

que as leis e contratos coletivos vinham garantindo. 

Para Singer (2000, p.28), a precarização do trabalho não está confinada ao 

Primeiro Mundo. Desde a década passada ela se estende a países periféricos 

que têm legislação trabalhista e fazem observar os direitos legais dos 

trabalhadores.  

Segundo o mesmo autor (2000, p.29), a ―precarização‖ inclui tanto a 

exclusão de uma crescente massa de trabalhadores sem seus direitos legais, 

como também a consolidação de um exército de reserva e o agravamento de 

suas condições. As condições desse exército são de uma taxa de desemprego 

cada vez mais crescente e de um período de desemprego também maior, 

causando a queda na proporção de desempregados que ainda recebem o seguro-

desemprego. Com esse cenário e a contrarrevolução do capital aumentou-se a 

exclusão social. A precarização do trabalho e sua consequente perda dos direitos 

trabalhistas foram decisivas para limitar a extensão do desemprego em face do 

crescimento da produtividade do trabalho durante os anos dourados, gerando a 

nova pobreza, caracterizada por pessoas que perderam seu emprego, para 

máquinas (computadores) ou trabalhadores de outros países periféricos, não 

conseguindo se reciclar e que ficam sem trabalho por um período. 

Com todas essas alterações (globalização, Revolução Industrial e 

precarização do trabalho), ampliou-se a desigualdade entre ricos e pobres, sendo 
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que o processo de globalização alimentou essa desigualdade já que não foi 

implementado paralelamente um programa internacional de reestruturação; isto 

acelerou a ―exclusão social‖ em diversos países (Singer, 2000, p.29). 

 

           2.4 Exclusão Social 

 

           A partir dos anos 90, a categoria exclusão social tornou-se recorrente no 

meio acadêmico e governamental nas mais diferentes sociedades mundiais, 

sinalizando o destino excludente de parcelas majoritárias da população mundial, 

seja pelas restrições impostas pelas transformações do mundo do trabalho, seja 

por situações decorrentes de modelos e estruturas econômicas que geram 

desigualdades sociais.  

    De acordo com Pochmann (2003), falar em exclusão social remete, 

instantaneamente, à idéia de desigualdade. Para o autor não há como pensar em 

grupos privados de direitos considerados básicos sem que se tenha em mente 

uma comparação com outro cujo acesso a esses direitos seja pleno. Direito a 

oportunidades de trabalho, de acesso à saúde, à justiça, à escola, ao lazer, à 

segurança, à escolha e cidadania política etc. Para ele, três eixos poderiam 

explicar a exclusão contemporânea no Brasil que surgiu durante o período de 

expansão econômica (de 1930 e 1980). Nesse período houve uma 

industrialização com forte urbanização. Os eixos seriam: 

 

 A manutenção de uma estrutura agrária dominada pela grande 

propriedade; 

 A fraqueza dos trabalhadores e de suas organizações no mercado de 

trabalho, e por fim, 

 A cultura clientelista (que visa atender somente interesses de alguns já 

beneficiados) das políticas sociais implementadas no Brasil.  
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 Segundo Nascimento (1994), ―o excluído moderno é assim, um grupo social que 

se torna economicamente desnecessário, politicamente incômodo e socialmente 

ameaçador, podendo, portanto, ser fisicamente eliminado. É este último aspecto que 

funda a nova exclusão social‖. (NASCIMENTO,1994). 

           Para Rocha (2003), a exclusão social descreve a situação de 

marginalização em que se encontram alguns segmentos da população, em 

decorrência da reestruturação produtiva e das modificações no mercado de 

trabalho. A situação social adversa ao desenvolvimento, que decorre do crescente 

desemprego e da impossibilidade de os mecanismos de proteção social 

garantirem a oferta de benefícios compensatórios, gera a exclusão social; por 

outro lado atende a uma clientela que não cessa de se expandir.  

           Segundo Castells (1999), a exclusão social é um processo, não uma 

condição. Desse modo, seus limites mantêm-se sempre móveis e os excluídos e 

incluídos podem se revezar no processo ao longo do tempo, dependendo de seu 

grau de escolaridade, características demográficas, preconceitos sociais, práticas 

empresariais e políticas governamentais.  

                  Segundo o mesmo autor (1999), o processo de exclusão social na 

sociedade em rede afeta tanto pessoas como territórios. De modo que, sob 

determinadas condições, países, regiões, cidades e bairros inteiros são excluídos, 

relegando a tal exclusão a maioria ou a totalidade de suas populações.  

        A exclusão social no Brasil surgiu como herança do sistema escravista 

(FREYRE, 2001), na qual o escravo era excluído da ordem social (desigualdade, 

pobreza e exclusão social), mas a sociedade era sustentada, em sua grande 

maioria, pelo trabalho escravo.  

  Quando falamos de desigualdade, estamos nos referindo às distâncias 

relativas (frequentemente extremadas) que existem entre os extratos 

populacionais na apropriação não só econômica, como dos bens, serviços e 

direitos sociais, políticos e culturais. (MINAYO, 2001).  

 Já a pobreza pode ser entendida enquanto ausência de um número x de 

rendimentos estipulados e arbitrados oficialmente, numa visão de necessidades 

mínimas. (MINAYO, 2001). Ou seja, o termo pobreza busca fornecer uma maior 

objetividade para a análise quantitativa dos segmentos sociais com rendimentos 
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considerados abaixo das necessidades mínimas. Cabe mencionar que tal 

tentativa será sempre objeto de críticas, dada a dificuldade de delimitar com 

precisão tais patamares.  

 

Por sua vez, conforme Minayo :  

 
[...] a exclusão social pode ser definida como um processo 
múltiplo de apartação de grupos e sujeitos, presente e combinado 
nas relações econômicas, sociais, culturais e políticas, dele 
resultando discriminação, não acessibilidade ao mundo oficial do 
trabalho e do consumo. (MINAYO, 2001. P. 10). 

 

No âmbito do Estado essa multidimensionalidade tem suas expressões 

tanto em variáveis políticas e econômicas como nas sociais. No entanto, é muito 

comum ligar o entendimento de exclusão social a expressões estritamente 

sociais, tais como: pobreza, indigência, mendicância, subnutrição, velhice, entre 

outras (ESCOREL, 1999; REIS, 2005). A concretização dessas expressões se 

efetiva a partir de sujeitos, tais como: morador de rua, criança em situação de rua 

e minorias sociais, entre outros. 

 

          2.5 Inclusão Social  

   

  

 No Brasil, o mercado informal corresponde à maioria dos postos de 

trabalho, quer em razão do desemprego causado pela automatização, 

globalização e falta de cultura, quer em virtude dos elevados encargos 

trabalhistas.  

 Diante das mudanças na evolução da sociedade, a inclusão social tem 

merecido a atenção de diversos setores, em decorrência de uma perspectiva social 

de um mundo mais democrático, onde se pretende respeitar direitos e deveres, 

sabendo-se que todas as pessoas devem ser respeitadas, não importando sexo, 

idade, origens étnicas, opção sexual ou deficiências. E o conceito geral de uma 

sociedade aberta a todos, que estimule a participação de cada um apesar de 

diferentes experiências e opiniões, reconhecendo o potencial do cidadão, é 

denominada sociedade inclusiva. Pode ser considerada democrática, onde se 
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reconhecem todos os seres humanos como livres e iguais e com direito a exercer sua 

cidadania. Esse objetivo de participação de todos guiou a elaboração de políticas e 

leis na criação de programas e serviços voltados àqueles que, de alguma forma, têm 

necessidades nos últimos 50 anos.  

 Igualdade na diferença é a base da ideia de direitos humanos. Toda pessoa 

deve ter garantido seu direito de livre escolha e convívio social. A convivência, a 

participação social, educacional e econômica dos grupos minoritários na vida da 

comunidade pode gerar uma cadeia de transformações que, num crescente, abre 

possibilidades de interferência nos níveis político e econômico (CUNHA, 2001).  

 A inclusão só se torna viável quando os excluídos ganham capacidade de 

recuperar sua dignidade e conseguem o acesso à moradia decente, educação e 

saúde, através da participação em ações coletivas. As políticas executadas pelo 

poder público, num nível maior, não devem ser encaradas como sinônimos de 

competitivas ou substitutivas dos programas e projetos realizados pelas ONGs e/ou 

outras entidades da sociedade civil. Os dois são necessários e se complementam, 

contanto que não sejam aproveitados para fins político-partidários (RATNER, 2006). 

A partir do exposto, inclusão social é uma questão interdisciplinar, 

envolvendo políticas públicas, formuladas basicamente através da Constituição 

Federal e dos Estados, leis e decretos, assim como em declarações e 

recomendações de âmbito internacional, tais como o Tratado de Madrid, 

Declaração dos Direitos Humanos, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

estando muitas das linhas de ação em conflito ideológico com as novas situações 

geradas pelas consequências decorrentes de um mundo capitalista, globalizado e 

excessivamente tecnológico (EIZIRIK, 2006).  

De acordo com Sachs (2004), a inclusão social pelo trabalho pretende 

estimular o aprofundamento do debate nacional sobre um crescimento que, ao 

mesmo tempo, contribua decisivamente para o desenvolvimento humano e 

sustentável do país. Um crescimento que não seja um fim em si mesmo, mas que 

tenha o ser humano como sua referência maior. 

           Para Pochmann (2003), inclusão social é o processo pelo qual a sociedade 

se adapta para poder incluir, em seus sistemas sociais, cidadãos que dela foram 

excluídos, no sentido de terem sido privados do acesso aos seus direitos 



30 

  

fundamentais. Ainda, segundo ele, a estratégia de inclusão social tem que 

atender três grandes eixos programáticos. No primeiro, encontram-se medidas de 

natureza redistributiva, que permitem fazer com que as famílias tenham 

complementação de renda suficiente para superarem a linha de pobreza. Num 

segundo, encontram-se medidas de conhecimentos básicos, como alfabetização, 

economia doméstica e orçamentária, saúde, higiene, entre outros; e, conforme o 

aprendizado fosse absorvido, outros conceitos seriam disseminados (ética, 

cidadania, cultura política e economia, economia solidária ou empreendedorismo 

solidário e coletivo – cooperativas). No último, Pochmann cita ações para o 

desenvolvimento local, de alocação de trabalho e intermediação de negócios e, 

ao mesmo tempo, o apoio à reestruturação empresarial, com ênfase no 

desenvolvimento de cadeias produtivas empregadoras e geradoras de negócios, 

capazes de absorverem parte dos moradores locais da região.  

 

           2.6 Economia Solidária  

 

  A economia solidária, segundo Razeto (1993), é uma formulação teórica 

elaborada a partir de conjuntos significativos de experiências econômicas no 

campo da produção, comércio, financiamento de serviços, que compartilham 

alguns traços constitutivos e essenciais de solidariedade, mutualismo, cooperação 

e autogestão comunitária, que definem racionalidades especiais, diferentes de 

outras realidades econômicas.  

  Segundo Singer (2002), a economia solidária surgiu no Brasil como 

resposta a grande crise de 1981/83, quando muitas indústrias, inclusive de grande 

porte, pediram concordata e entraram em processo falimentar. Foi dessa época a 

formação das cooperativas que assumem a direção de várias indústrias que 

continuam em operação até hoje.  

             Segundo Oliveira (2005), ao mesmo tempo em que o trabalho ―se 

precariza‖, a sociedade, na tentativa de combater a crise econômica, esforça-se 

para viabilizar iniciativas (pessoais ou grupais) de sobrevivência.  

  O mesmo autor (2005) afirma que, além das cooperativas de trabalho, os 

clubes de troca, as cooperativas de consumo e as de crédito, aparecem nas 
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formulações da economia solidária como forma de produção. A criação de 

movimentos que reúnem empreendimentos econômicos solidários deu-se graças 

ao interesse por fenômenos filantrópicos como esses. Tais empreendimentos são  

organizados por trabalhadores excluídos  que se estruturam sobre princípios e 

valores morais bastante nobres –  como os da igualdade, dignidade humana e da 

autogestão participativa – e têm como mola propulsora a solidariedade entre seus 

membros. Juntos, esses empreendimentos compõem a denominada economia 

solidária.  

             Além do incremento do desemprego, as condições necessárias para o 

surgimento dos empreendimentos solidários são:  

                                 
a) Presença de setores populares com experiências em práticas            
associativas, comunitárias ou de classes; 
b) Existência de organizações e lideranças populares genuínas; 
c) Chances favoráveis para que as práticas econômicas 
associativas sejam compatíveis com a economia popular dos 
trabalhadores; 
d) Presença de entidades e grupos de mediação aptos a 
canalizar as demandas dos trabalhadores para alternativas 
associativas e autogestionárias; 
e) Incidência concreta, sobre os trabalhadores em questão, dos 
efeitos da redução das mortalidades convencionais de 
subsistência; 
f) Formação de um cenário político e ideológico que reconheça 
a relevância dessas demandas sociais e das alternativas que 
apontam. (GAIGER 2004, p.374). 

 

               Por exemplo, segundo Oliveira (2005), no município de São Paulo foi 

desenvolvido o Programa Oportunidade Solidária, que visava a inserção social da 

parcela mais pobre da população da capital paulista. Esse programa tornava 

disponível, aos interessados, bolsas para formação em cidadania e 

cooperativismo (curso de seis meses), oferecidos por entidades parcerias (por 

exemplo, as incubadoras universitárias) e, ao final do curso, os grupos 

apresentavam seus projetos e recebiam orientação dos mesmos educadores por 

um período de seis meses.  Por fim, o desenvolvimento da organização de 

cooperativas, de economia solidária, formado por pequenas empresas e 

trabalhadores por conta própria, composto por (ex)desempregados.  
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   Conforme Singer (2000), a economia solidária é considerada como uma 

série de práticas dos trabalhadores que lutam contra o desemprego que os 

acompanha durante toda a evolução do capitalismo industrial.  

             O mesmo autor leva a acreditar que a economia solidária permitirá, ao 

cabo de alguns anos, dar a muitos, que esperam em vão um novo emprego, a 

oportunidade de se reintegrar à produção por conta própria individual ou 

coletivamente. 

          Para Gaiger (2004, p. 29), a economia solidária ocorre através da 

―expansão das iniciativas populares de geração de trabalho e renda, baseados na 

livre associação de trabalhadores e nos princípios de autogestão e cooperação‖. 

         Sachs (2003) reitera que a economia solidária não surge como mera 

reação espontânea ao desemprego e exclusão social; ela pressupõe uma espécie 

de revolução cultural, a rejeição dos valores liberais e individualistas que veem no 

darwinismo social a força motriz indispensável do progresso.  

      Sendo assim, a economia solidária deve ser compreendida como uma 

forma de assistência compensatória ou filantropia. Trata-se, antes de tudo, de 

uma alavanca emancipatória que, integrada às políticas de transferência de 

renda, constitui-se uma boa opção para o desenvolvimento de uma nova 

perspectiva de distribuição equitativa de renda, inclusão social, cidadania e 

participação popular, orientada para uma parcela da população historicamente 

excluída, assim como para as vítimas da reestruturação produtiva e da 

flexibilização  das relações de trabalho. 

 Por fim, pode-se dizer que dentro da economia solidária é que se insere o 

cooperativismo, o qual se constitui no objeto central de estudo do presente 

trabalho, através de sua principal representante, a cooperativa popular.  

 

          2.7 Sustentabilidade Social 

 
 

 Na medida em que o mundo acelera, surge mais intensamente, em 

contrapartida, uma vertente de pessoas que apreciam as ciências e a evolução, 

mas também entendem que é preciso preservar, cultivar sem agredir, 

reaproveitar, desacelerar o consumo. 
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 Sachs (2000) define Desenvolvimento Sustentável como um modelo 

econômico, político, social, cultural e ambiental equilibrado, que satisfaça as 

necessidades das gerações atuais, sem comprometer a capacidade das gerações 

futuras de satisfazer suas próprias necessidades. Esta concepção começa a se 

formar e difundir junto com o questionamento do estilo de desenvolvimento 

adotado, quando se constata que este é ecologicamente predatório na utilização 

dos recursos naturais, socialmente perverso com geração de pobreza e extrema 

desigualdade social, politicamente injusto com concentração e abuso de poder, 

culturalmente alienado em relação aos seus próprios valores e eticamente 

censurável no respeito aos direitos humanos e aos das demais espécies. 

O conceito de sustentabilidade comporta sete aspectos ou dimensões 

principais, a saber: 

 

 Sustentabilidade Social - melhoria da qualidade de vida da população, 

equidade na distribuição de renda e de diminuição das diferenças sociais, 

com participação e organização popular;  

 Sustentabilidade Econômica - públicos e privados, regularização do fluxo 

desses investimentos, compatibilidade entre padrões de produção e 

consumo, equilíbrio de balanço de pagamento, acesso à ciência e 

tecnologia;  

 Sustentabilidade Ecológica - o uso dos recursos naturais deve minimizar 

danos aos sistemas de sustentação da vida: redução dos resíduos tóxicos e 

da poluição, reciclagem de materiais e energia, conservação, tecnologias 

limpas e de maior eficiência e regras para uma adequada proteção 

ambiental;  

 Sustentabilidade Cultural - respeito aos diferentes valores entre os povos 

e incentivo a processos de mudança que acolham as especificidades locais;  

 Sustentabilidade Espacial - equilíbrio entre o rural e o urbano, equilíbrio 

de migrações, desconcentração das metrópoles, adoção de práticas 

agrícolas mais inteligentes e não agressivas à saúde e ao ambiente, manejo 

sustentado das florestas e industrialização descentralizada;  
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 Sustentabilidade Política - no caso do Brasil, a evolução da democracia 

representativa para sistemas descentralizados e participativos, construção 

de espaços públicos comunitários, maior autonomia dos governos locais e 

descentralização da gestão de recursos;  

 Sustentabilidade Ambiental - conservação geográfica, equilíbrio de 

ecossistemas, erradicação da pobreza e da exclusão, respeito aos direitos 

humanos e integração social. Abarca todas as dimensões anteriores através 

de processos complexos.  

 

O grande marco para o desenvolvimento sustentável mundial foi, sem 

dúvida, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em junho de 1992 (a Rio 92), onde 

se aprovaram uma série de documentos importantes, dentre os quais a Agenda 

21, um plano de ação mundial para orientar a transformação desenvolvimentista, 

identificando, em 40 capítulos, 115 áreas de ação prioritária. A Agenda 21 

apresenta como um dos principais fundamentos da sustentabilidade o 

fortalecimento da democracia e da cidadania, através da participação dos 

indivíduos no processo de desenvolvimento, combinando ideais de ética, justiça, 

participação, democracia e satisfação de necessidades. O processo iniciado no 

Rio em 92 reforça que, antes de se reduzir a questão ambiental a argumentos 

técnicos, devem-se consolidar alianças entre os diversos grupos sociais 

responsáveis pela catalisação das transformações necessárias. 

  Dentre alguns dos focos discriminados na Agenda 21, podemos destacar: 

 Cooperação internacional; 

 Combate à pobreza; 

 Mudança dos padrões de consumo; 

 Habitação adequada; 

 Integração entre meio ambiente e desenvolvimento na tomada de 

decisões; 
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 Proteção da atmosfera; 

 Abordagem integrada do planejamento e do gerenciamento dos 

recursos terrestres; 

 Combate ao desflorestamento; 

 Manejo de ecossistemas frágeis: a luta contra a desertificação e a 

seca; 

 Promoção do desenvolvimento rural e agrícola sustentável; 

 Conservação da diversidade biológica; 

 Manejo ambientalmente saudável dos resíduos sólidos e questões 

relacionadas com os esgotos; 

 Fortalecimento do papel das organizações não-governamentais: 

parceiros para um desenvolvimento sustentável; 

 Iniciativas das autoridades locais em apoio à agenda 21; 

 A comunidade científica e tecnológica; 

 Fortalecimento do papel dos agricultores; 

 Transferência de tecnologia ambientalmente saudável, cooperação e 

fortalecimento institucional; 

 A ciência para o desenvolvimento sustentável; 

 Promoção do ensino, da conscientização e do treinamento; 

 

 A sustentabilidade é um conceito cuja origem provém do debate em torno 

das questões envolvendo o meio ambiente. A inserção da dimensão ambiental na 

agenda internacional, segundo Sachs (2004), foi decorrente da Conferência das 

Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, em 1972. A 

preocupação da Organização das Nações Unidas (ONU) com o fracasso das 

ações iniciais em conter a crise, a fez criar, em 1983, a comissão Mundial sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) e encomendar um estudo que foi 

apresentado em 1987 com o nome de Nosso Futuro Comum, onde aparece pela 
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primeira vez, oficialmente, o termo desenvolvimento sustentável (CAPRA, 2003; 

MILANEZ, 2003; GUARIM, 2002, OLIVEIRA, 2002), como sendo a capacidade de 

―atender às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades‖ (CAPRA, 2003, p. 

238). 

 A sustentabilidade social é um dos mais importantes setores para a 

mudança nos panoramas da sociedade. O modo de vida pós-capitalista levou não 

apenas o homem, mas também o próprio espaço urbano a degradações. A 

desigualdade social, o uso excessivo dos recursos naturais por uma parte da 

população enquanto a outra cresce desmedidamente são fatores extremamente 

combatidos no âmbito da sustentabilidade social. Pode-se afirmar que a 

sociedade obedece a relações intrínsecas com os outros setores de base da 

sociedade (acesso à educação, desenvolvimento das técnicas industriais, 

econômicas e financeiras, além dos fatores de ordem político e ambiental); então, 

um primeiro passo que deve ser tomado para a resolução dos agravantes sociais 

é justamente a responsabilidade social e a agregação a sustentabilidade desses 

setores. 

No tocante à aplicação da sustentabilidade social pelas empresas, é 

possível ressaltar que há crescente investimento das grandes marcas do 

mercado, principalmente os órgãos mais ligados as relações financeiras. Além 

disso, as indústrias e empresas que vêm se envolvendo na sustentabilidade social 

(ou responsabilidade social), as indústrias sustentáveis, tendem a exercer um 

imprescindível papel para toda a comunidade. Quando se tomam medidas como 

investimentos em promoção de trabalhos e de renda, investimento em projetos de 

ordens sociais, saúde, etc. são medidas que visam à igualdade entre os cidadãos 

e os exercícios da cidadania entre outros ganhos. Muitas empresas têm se 

empenhado ultimamente para esses tipos de projeto, uma vez que eles 

promovem uma excelente imagem da própria empresa. 

 

         2.8 RIO+20 – Conferência das Nações Unidas Sobre o Desenvolvimento 

Sustentável 

   

http://www.atitudessustentaveis.com.br/
http://www.atitudessustentaveis.com.br/sustentabilidade/sustentabilidade-industrial-aplicando-sustentabilidade-industria/
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 A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável 

Rio+20 foi um processo intergovernamental dirigido pelos Estados-Membros das 

Nações Unidas com a participação plena do Sistema ONU; ocorreu no Brasil, de 

20 a 22 de junho de 2012, marcando o 20º aniversário da Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (UNCED), que ocorreu 

no Rio de Janeiro em 1992 e o 10º aniversário da Cúpula Mundial sobre 

Desenvolvimento Sustentável ―World Summit on Sustainable Development” 

(WSSD), ocorrida em Johanesburgo em 2002. Com a presença de Chefes de 

Estado e de Governo ou outros representantes, a expectativa era de uma 

Conferência do mais alto nível, sendo que dela resultou a produção de um 

documento para orientar as políticas públicas de desenvolvimento sustentável. 

O objetivo da Conferência foi assegurar um comprometimento político 

renovado para o desenvolvimento sustentável, avaliar o progresso feito até o 

momento e as lacunas que ainda existem na implementação dos resultados dos 

principais encontros sobre desenvolvimento sustentável, além de abordar os 

novos desafios emergentes. 

A Rio+20 foi organizada em conformidade com a Resolução 64/236 da 

Assembléia Geral que prevê a realização de diversas reuniões preparatórias, 

lideradas pelos Estados-Membros, com o propósito de discutir seu objetivo e seus 

temas. 

Nessa perspectiva, o Instituto Interamericano de Cooperação para 

Agricultura (IICA) e o Ministério do Desenvolvimento Agrário do Brasil (MDA) 

realizaram entre 9 a 30 de abril o Congresso Virtual Internacional ―Reflexões para 

Rio + 20 Economia Verde e Inclusão Socioprodutiva: o papel da Agricultura 

Familiar‖. Tratou-se de um evento preparatório para reunir subsídios técnicos que 

fortaleceram posições institucionais junto a Conferência Mundial Rio + 20. 

Os temas Economia Verde e Inclusão Socioprodutiva foram destaques na 

programação com duas conferências magnas. Foram também realizados fóruns 

com foco nos seguintes eixos temáticos: 

 

i) Desenvolvimento Rural Sustentável; 

ii) Recursos Naturais e Soberania Alimentar; 
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iii) Produção e Consumo sustentável. Cada eixo teve rodadas de debates 

virtuais, com duração de uma semana e contou com a participação de 

palestrantes e comentaristas renomados. 

 

Os resultados do Congresso foram consolidados em um informe técnico e 

uma revista especial que contem a sistematização dos debates temáticos e as 

principais reflexões acerca dos temas da Rio + 20. 

 

          2.9 Cooperativa de Trabalho 

 

 Segundo Veiga (2001, p.19), A mais antiga cooperativa, com existência 

documentada, parece ter sido iniciada em 1760 por trabalhadores empregados 

nos estaleiros de Woolwich e Chatham, na Inglaterra. Eles fundaram moinhos de 

cereais em base cooperativa para não terem de pagar os altos preços cobrados 

pelos moleiros que dispunham de um monopólio local. No mesmo ano, o moinho 

de Woolwich foi incendiado e os padeiros foram acusados do sinistro. 

            Essa cooperativa só foi registrada na história devido ao incidente (VEIGA, 

2001, p.19). Depois que a Inglaterra entrou em guerra com a França (1793) o 

preço do trigo foi para as alturas. 

Pela documentação a cooperativa de consumo mais antiga foi a dos 

tecelões de Fenwich (1769), na Escócia. A mais antiga cooperativa de consumo 

inglesa foi fundada em 1795, a Oldhan Co-operative Supply Company.  

Em 1823 havia, somente em Paris, 160 associações de ajuda mútua com 

cerca de 12 mil membros. Dessa perspectiva associativista é que surgiram depois 

as cooperativas operárias de produção. (VEIGA, 2001).  

No mundo o processo de formação das primeiras cooperativas divide a 

história em duas vertentes: uma que defende seu início na França e outra que 

afirma ter sido na Inglaterra. 

A primeira vertente afirma que as cooperativas surgiram na França, onde 

apresentaram maior grau de desenvolvimento, como frutos da Revolução 

Industrial no século XIX, nas quais era permitida adesão de determinada classe 

de operários braçais. Sendo que a sua expressão maior deu-se com Charles 



39 

  

Fourier, em 1808, que postulava a solução dos problemas sociais por meio da 

formação de colônias, onde as famílias viveriam sob modo de comunidade 

societária promovendo um ambiente de convívio espontâneo em que haveria 

abundância e igualdade de todos, onde a competição daria lugar à cooperação e 

o trabalho assalariado seria extinto. 

Porém, a maior parte da literatura sobre o tema apoia a segunda vertente 

como verdadeira. Surgido como uma expressão histórica dos movimentos sociais, 

o sistema cooperativista teve seu início em 1844 na Inglaterra, em Rochdale, uma 

pequena cidade têxtil que muito sofreu com o advento da industrialização. As 

fábricas substituíram os tecelões por máquinas de fiar, deixando-os sem trabalho. 

Declara Benato (2002) que os operários ingleses, especificamente os das 

tecelagens, passaram por um problema muito sério. Pois, aproximadamente em 

1830, a máquina a vapor, foi introduzida como instrumento de tecnologia 

moderna, significando o desemprego de vários operários. O que levou os 

operários a se unirem foi o desejo de se protegerem contra o desemprego e se 

manterem vivos através da organização de uma cooperativa que pudesse supri-

los do básico para viver até conseguirem novos empregos. Esta cooperativa ainda 

se propunha a cultivar uma área rural, plantando alimentos necessários a sua 

sobrevivência, gerando empregos a serem preenchidos pelos companheiros 

excluídos do mercado de trabalho. 

Descreve Pinho (2004) que a primeira cooperativa popular de consumo que 

serviu de padrão organizacional para o mundo inteiro foi criada pelos Pioneiros de 

Rochdale. Pouco tempo depois, os Pioneiros formaram o primeiro grupo 

cooperativo atacadista. 

As cooperativas de consumo já haviam sido tentadas, em Brighton, 1827, 

com Willian King, e em Lyon, 1835, com a sociedade “Lê Commerce Véridique”, 

ambos de efêmera duração, sobretudo por não haverem encontrado condições 

socioeconômicas e políticas favoráveis. 

A ideia estava apenas amadurecendo, mas a matriz do cooperativismo de 

consumo surgiu mais tarde, em Rochdale (distrito de Lancashire, Manchester, 

Inglaterra), como fruto da iniciativa de 28 operários do setor têxtil, que buscavam 

um meio de melhorar sua precária situação econômica. Em 24 de outubro de 
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1844 foi registrada como Rochdale Society of Equitable Pioneers Ltd (Sociedade 

dos Probos Pioneiros de Rochdale Ltda), sendo que em 21 de dezembro do 

mesmo ano, começou a funcionar como armazém cooperativo. Iniciou suas 

atividades com capital de 28 libras, suficiente apenas para comprar pequena 

quantidade de manteiga, farinha de trigo, aveia e vela. 

Para Thenório Filho (1999), a sociedade só assumiu o nome de 

Cooperativa de Rochdale após a promulgação da lei de 1852 sobre a sociedade 

industrial e de previdência por influência direta de John Malcolm Ludlow, 

denominada ―Industrial and Prevident Societ Act‖. Esses pioneiros ficaram 

mundialmente conhecidos como os ―PROBOS PIONEIROS DE ROCHDALE‖. A 

primeira diretoria foi constituída da seguinte forma: presidente: Miles Ashworth; 

tesoureiro: John Holt, e secretários: Charles Howarth e James Daly 

Conforme Thenório Filho (1999), a sociedade cresceu, rapidamente, 

demonstrando resultados financeiros positivos e, em fins de 1845, eram 80 

associados enquanto o capital atingia 180 libras esterlinas; em 1851 contava com 

630 associados e a sociedade passou a funcionar o dia todo, em 1857 passou 

para 1850 associados, e dez anos mais tarde, o seu quadro social atingiu 5.300 

associados.  

Argumenta Panzutti (2001) que os planos dos pioneiros, divulgados 

juntamente com os Estatutos Sociais, eram grandiosos e estavam de acordo com 

a proposta de ir às fontes produtoras a fim de oferecer melhores preços aos 

consumidores. Integração, aliás, que rapidamente se tornou modelo em toda a 

Escócia, quando os pioneiros transformaram a pequena venda, fundada em Toad 

Lane, em 1844, na grande organização atacadista CWS-Co-operative Wholesate 

Society em 1863. A visão de progresso estava expressa, desde os primeiros 

momentos, nos objetivos da cooperativa. 

Conclui Panzutti (2001) que os Probos Pioneiros passaram a ser 

considerados inventores da moderna distribuição cooperativa de bens de 

consumo. Para assegurar o mercado, utilizar as últimas técnicas de fabricação, 

garantir a qualidade dos produtos, a estabilidade dos preços e o retorno dos 

dividendos. Com isso os Pioneiros se  desenvolveram em três direções: 
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          1- Organização de uma cadeia de distribuição, importando barato e 

assegurando a continuidade do abastecimento pela organização da produção e 

do processamento de ―commodities‖ nos países de origem ou na Grã Bretanha; 

         2- Busca da autossuficiência e, ao mesmo tempo, da garantia de 

estabilidade de fornecimento e de preço, organizando fábricas de todos os 

produtos básicos que a classe trabalhadora consumia regularmente; 

         3- Recuperação de sociedades varejistas de trabalhadores e integração 

delas em sua rede. 

 Descreve, Silva Filho (2001), que a evolução posterior e repercussão do 

cooperativismo devem-se ao êxito da cooperativa de Rochdale, tornando possível 

deduzir as tendências inovadoras de tais instituições, entre as quais se destacam: 

 

 O movimento cooperativo já não pretende ser baluarte da 

transformação da sociedade em todas as suas ordens: começa a se 

definir como uma alternativa dentro do sistema, e não mais como 

uma alternativa ao sistema; 

 O movimento cooperativo separa-se do movimento obreiro ou 

sindical; 

 Define o começo de um movimento interclassista que deixa de ser 

formado apenas por obreiros, dando aparecimento às cooperativas 

agrícolas, de profissionais, etc; 

 A ocorrência de especialização das cooperativas. 

 

No século XIX, pode-se destacar o crescimento das cooperativas em cinco 

modalidades, ou espécies, tradicionalmente diferentes: 

 

a. Cooperativas de consumo, cuja origem foi a de Rochdale; 

b. Cooperativas de trabalho, que tiveram seu primeiro impulso na 

França; 

c. Cooperativas de crédito, com surgimento na Alemanha; 

d. Cooperativas agrícolas, com origem na Dinamarca e na Alemanha; 
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e. Cooperativas de serviços, como as de moradias e saúde, que 

surgiram em diferentes países da Europa. 

 

Silva Filho (2001) afirma que posteriormente distinguiram-se três grandes 

tendências: 

a) Corrente não exclusivista ou relativista, segundo a qual o cooperativismo é uma 

forma de organizar a sociedade que não exclui outras formas associativas ou 

organizacionais. O propulsor dessa teoria foi Frederick Raiffel, que impulsionou na 

Alemanha as Cajás Comunales de Crédito e a União das Cooperativas Agrícolas, 

cujas idéias básicas e fundamentais são: 

 

 Responsabilidade solidária e ilimitada dos sócios; 

 Benefícios destinados a obras sociais ou casos de necessidades; 

 Âmbito reduzido por seu caráter mutualista; 

 Admissão de depósitos por particulares estranhos, remunerados, 

porém controlados pela cooperativa. 

 

b) Correntes exclusivas ou absolutas, pelas quais o cooperativismo é um sistema 

econômico-social integral. Foi defendida por Charles Gide e originou a escola de 

Nímes. A associação de cooperativistas para o consumo é o ponto de partida que 

vai provocar o desenvolvimento da agricultura e da indústria, obrigando os 

agentes econômicos a incorporar e atender às exigências dos consumidores, pois 

eles são os soberanos do processo econômico, os quais determinariam o justo 

preço dos bens. Para alcançar esse objetivo, propõe as seguintes fases: 

 

 Criar cooperativas de consumo e federações, o que permitiria criação 

de armazéns dedicados ao comércio grosso; 

 Criar cooperativas de produção com os benefícios obtidos; 

 Adquirir terras para cultivo. 

 

c) Correntes intermediárias, entre as quais se destaca a de Philippe Buches, que 

propõe a criação de cooperativas de produção nas quais os sócios obreiros 
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aportariam as ferramentas e suas poupanças. Entre os sócios se elegeriam os 

diretores, que, realizando divisão de benefícios, destinariam 35% para 

incrementar o capital social, e 65% a serem repartidos entre os trabalhadores, 

segundo o trabalho desempenhado. Como idéia geral, apresenta-se a 

inalienabilidade do capital social e demais fundos próprios, assim como a 

indissolubilidade da cooperativa: se os sócios se separarem, os fundos próprios 

da empresa deveriam integrar-se em outra organização cooperativa. 

Explica ainda o desenvolvimento dos elementos cooperativos em função de 

uma evolução dos princípios de Rochdale, por meio de duas grandes leis: 

 

1) Lei da extensibilidade indefinida, que permite a adesão voluntária às 

cooperativas de toda pessoa que deseje se integrar (o que é 

excessivamente utópico); 

2) Lei de adaptação ao progresso econômico, pela qual as cooperativas 

devem incorporar imediatamente as atividades que estejam na vanguarda 

do desenvolvimento econômico, integrando assim as inquietudes evolutivas 

dos homens e negando a vinculação sistemática das cooperativas a 

setores determinados. 

 

Nascimento (2000) argumenta, de forma conclusiva, que o cooperativismo 

é tão importante e singular que não se pode aceitar a ideia de as cooperativas 

serem transformadas em partidos políticos, em grêmios estudantis, em 

instrumento corporativista, em sindicatos, em consórcios, em agências de 

governo ou mesmo em simples empresas comerciais. 

 Considera que o cooperativismo é um sistema econômico, com grande 

eficácia para corrigir disfunções dos sistemas econômicos e a forma correta para 

que os indivíduos realizem, em grupo, objetivos econômicos que teriam 

dificuldades de alcançar sozinhos. 
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3 METODOLOGIA   

 

            Este capítulo teve como objetivo descrever a metodologia empregada no 

trabalho de pesquisa. Encontra-se organizado nos seguintes tópicos: métodos de 

pesquisa, tipos de pesquisa, instrumento de pesquisa, coleta e análise de dados. 

O estudo foi iniciado a partir da afirmativa orientadora de que as 

cooperativas de trabalho podem atuar como geradoras de trabalho e renda e, 

assim sendo, pertinente é um estudo capaz de expor de que forma elas podem 

incluir pessoas excluídas na sociedade. 

Selecionou-se, pelo critério de conveniência do pesquisador, uma 

cooperativa de reciclagem de lixo: ―Amigos do Lixo‖ na cidade de Guaratinguetá - 

SP, cidade de origem do autor. Este fato facilitou os contatos e viabilizou a 

pesquisa de campo. 

A pesquisa incorporou pesquisa bibliográfica, documental e de campo. A 

pesquisa de campo foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas com 

cooperados da cooperativa estudada. 

Os dados analisados são textuais: quatro entrevistas com cooperados e 

uma com o gestor, transcritas em sua íntegra. Empregou-se um procedimento de 

análise e interpretação dos discursos dos entrevistados proposto por Gil (1994). 

 
 
          3.1 Métodos de Pesquisa 

 

          Para a realização deste trabalho foi utilizado o método de estudo de caso. 

Para Yin (2001, p.21), o estudo de caso é o método a ser escolhido quando o 

pesquisador tem de responder perguntas qualitativas do tipo ―como‖ e/ou ―por 

que‖ sobre um conjunto atual de acontecimentos, na qual o pesquisador não tem 

nenhum controle. O autor ainda sugere as fases de levantamentos de dados e 

pesquisas históricas da investigação.  
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Segundo Gil (1996), o método de estudo de caso é caracterizado pelo 

estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira que permita 

o seu amplo e detalhado conhecimento. Roesh (1999) afirma ainda que alguns 

aspectos caracterizam o estudo de caso como uma estratégia de pesquisa: 

permite o estudo de fenômenos em profundidade dentro de seu próprio contexto; 

é especialmente adequado ao estudo de processos e explora fenômenos com 

base em diferentes visões, fator primordial para o trabalho. 

Para Yin o estudo de caso permite: 

  

[...] uma investigação para se preservar as características 
holísticas e significativas dos eventos da vida real – tais como 
ciclos de vida industriais, processos organizacionais e 
administrativos, mudanças ocorridas em regiões urbanas, 
relações internacionais e a maturação de alguns setores.(YIN, 
2001. p.21). 

 

 Lazzarini (1995) complementa afirmando que o estudo de caso [...] se 

caracteriza por um maior foco na compreensão dos fatos do que propriamente na 

sua mensuração. 

Segundo o mesmo autor, o estudo de caso se preocupa com o fenômeno 

contemporâneo dento do contexto real, onde o limiar entre o fenômeno e o 

contexto não estão claramente percebidos, através de várias fontes de evidência.

 A análise da cooperativa incluiu dois diferentes pontos de vistas: cooperado 

e gestor. 

      

         3.2 Tipos de Pesquisa   

 

         Para a realização deste trabalho foram utilizados três tipos de pesquisa: 

bibliográfica, documental e de campo.  

A pesquisa bibliográfica é elaborada a partir da seleção da literatura 

existente sobre o assunto e, posteriormente, comparada com a pesquisa de 

campo.   

          Segundo Gil (1996), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em 

material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos, 

podendo ser também publicações periódicas (jornais e revistas). Serão 
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pesquisados artigos científicos e livros que, de alguma forma, estão ligados ao 

tema.  

 A pesquisa documental tem a finalidade de demonstrar a legitimidade das 

cooperativas com base na observação dos seguintes documentos: balanços 

mensais e atas de assembleia. Além disso, analisar a participação de terceiros, 

exercendo as funções de coordenação, acompanhamento e até de ligação entre o 

Poder Público e Sociedade Civil na destinação de investimentos para a garantia 

do desenvolvimento e sucesso do empreendimento. 

 Segundo Marconi e Lakatos (1991), a pesquisa de campo é utilizada com o 

objetivo de conseguir informações e ou conhecimentos acerca de um problema, 

para o qual se procura uma resposta que se queira comprovar, ou, ainda, 

descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles. Marconi e Lakatos (1991) 

ainda dizem que, a pesquisa de campo consiste na observação de fatos, 

fenômenos, tal como ocorrem espontaneamente, coleta de dados a eles 

referentes e no registro de variáveis que presumem relevantes, para analisá-los. 

Visto isso, podemos perceber que a pesquisa de campo é utilizada para 

fundamentar, analisar e colher o material. No presente trabalho, a pesquisa de 

campo tem o foco de conhecer e identificar o cooperado, sua relação com os 

outros cooperados e gestores da cooperativa, como percebe a cooperativa e 

como o trabalho o auxiliou no processo de inclusão social. 

 

         3.3 Instrumento de Pesquisa: Entrevista 

                         

         A entrevista será realizada com o gestor que coordena diretamente a 

constituição da cooperativa ―Amigos do Lixo‖, por intermédio de projetos 

socioeconômicos e que oferece apoio técnico, capacitações e treinamentos, 

orientação e acompanhamento organizacional e jurídico, além de infraestrutura, 

como: local para reuniões, sede provisória, equipamentos e instrumentos para 

produção e políticas públicas voltadas à geração de trabalho e renda.  

        A entrevista tem a finalidade de coletar dados que possibilitarão uma visão 

geral da situação, avaliar as dificuldades encontradas e principalmente apresentar 

os aspectos positivos e negativos do empreendimento. 
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        Segundo Parra Filho (2002), a entrevista não é fácil de ser realizada, pois ela 

exige preparação das questões que serão formuladas ao entrevistado e um bom 

desempenho durante sua realização, para que haja uma evolução natural da 

conversa com o máximo de aproveitamento. 

        Segundo Gil (1994), a entrevista, enquanto instrumento de coleta de dados, 

 

[...] é basicamente adequada para a obtenção de informações 
acerca do que as pessoas sabem, crêem, esperam, sentem ou 
desejam, pretendem fazer, fazem ou fizeram, bem como acerca 
das suas explicações ou razões a respeito das coisas 
precedentes. (GIL, 1994, p. 113). 

 
 Selltiz (1987) observa que a entrevista leva vantagem sobre o questionário 

no que diz respeito à comunicação. 

 

Uma vez que o entrevistador e o entrevistado estão ambos 
presentes, à medida que as questões são formuladas e 
respondidas, há oportunidade  para um cuidado maior na 
comunicação das questões   e em fornecer informação, além de 
que o entrevistador tem a oportunidade de observar tanto o sujeito 
como a situação total na qual a resposta ocorre. (SELLTIZ, 1987, 
p.16). 

 

 Quanto à forma de abordagem, foi utilizada a abordagem qualitativa, pois 

se aprofundará no mundo dos significados e das ações, baseando-se nos 

cooperados que têm uma vinculação direta com a cooperativa estudada. 

  Segundo Minayo (2000), a pesquisa qualitativa se preocupa com um nível 

de realidade que não pode ser quantificado, ou seja, ela envolve o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde 

a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que 

não podem ser reduzidos à operacionalização das variáveis.  

 

         3.4 Coletas de Dados e Análise dos Dados 

 

 Primeiramente foi realizada uma visita informal, quando o pesquisador se 

apresentou e informou os objetivos do trabalho e os motivos da escolha da 

cooperativa e, com a anuência da diretoria, o processo foi iniciado. 
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 As entrevistas foram gravadas e transcritas. Contudo, o critério de escolha 

dentro da cooperativa se deu por indicação do gestor da cooperativa e este 

verificou quais os cooperados estariam dispostos a participar da entrevista. 

          Na ―Cooperativa Amigos do Lixo‖, de Guaratinguetá, que trabalha com 

coleta seletiva, foram aplicadas 4 (quatro) entrevistas aos cooperados e realizada 

1 (uma) entrevista com o gestor. 

          Os procedimentos de análise e interpretação dos dados coletados são 

aqueles propostos por Gil (1994). Para o autor não existe um processo único para 

a análise e que a intensidade desta pode variar. 

 Os principais procedimentos são redução de dados (segmentação da 

entrevista, seleção dos dados), disposição dos dados e extração de conclusões 

(impressões iniciais, comparação entre entrevistas, interpretação, verificação das 

conclusões); apresentação dos resultados.  

A leitura inicial do discurso nos dá uma idéia global do conteúdo dos 

mesmos e, com isso, nos levará a detectar algumas relações, tendências e 

vínculos que marcarão as direções para a análise.  

 Para o autor, as conclusões de uma análise do tipo qualitativo podem 

emergir desde a obtenção dos dados. Porém, as conclusões mais exatas 

começam a tomar forma a partir da redução dos dados.  

O processo de análise começou com a transcrição das entrevistas, ou seja, 

a reprodução dos dados diretos, como sugerido por Gil (1994).  
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4 CARACTERIZAÇÃO DA COOPERATIVA  “AMIGOS DO LIXO” 

 

 Neste capítulo é feita uma narrativa pormenorizada referente à cooperativa 

estudada com dados, como: seu histórico, funcionamento, benefícios adquiridos 

pelos cooperados e a visão do gestor. Para confecção deste capítulo foram 

utilizadas as entrevistas realizadas com cooperados e gestor da cooperativa 

estudada e pesquisas bibliográficas de Aimola (2002). 

 

4.1 Cooperativa “Amigos do Lixo” 

 

4.1.1 Histórico 

 

 O Projeto ―Amigos do Lixo‖ nasceu da junção de dois outros projetos. Um 

deles foi elaborado pelo engenheiro André Luiz de Paula Marques, técnico da 

Secretaria de Serviços Urbanos de Guaratinguetá e especialista em tratamento do 

lixo urbano, e buscava realizar um programa integrado de gestão dos resíduos 

sólidos para Guaratinguetá. Isso significava, entre outras coisas, a introdução da 

coleta seletiva para a reciclagem em toda a cidade e a transformação do ―lixão‖ 

em um aterro sanitário. O outro projeto, elaborado pela psicóloga e técnica social 

da Caixa Econômica Federal, Ana Marina Lourenço Pereira de Almeida, colocava 

em evidência a preocupação com a situação social dos catadores do ―lixão‖ e dos 

que trabalhavam na rua, sem, contudo esquecer a dimensão ambiental do 

tratamento que o município vinha dando ao lixo. (AÍMOLA, 2002). 

           Após a síntese dos dois projetos iniciou-se, em junho de 2000, a formação 

da cooperativa ―Amigos do Lixo‖, tendo como principal objetivo um projeto que 

visaria à coleta seletiva de lixo com a finalidade de melhorar as condições de 

trabalho dos catadores e iniciar um processo de participação de toda a 

comunidade na preservação do meio ambiente. As atividades foram iniciadas com 

o apoio de vários cidadãos voluntários, dentre eles estudantes, professores e 

empresários locais. 

           Para dar início à coleta seletiva foram confeccionados dez carrinhos, 

financiados por um empresário local. Foram também confeccionados 800 folhetos 
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explicativos de como separar o material reciclável, com ênfase na educação 

ambiental e 3 mil adesivos para a divulgação do Projeto, subvencionados pelo 

Serviço Autônomo de Águas de Guaratinguetá (SAAEG) e por empresários. 

Paralelamente a essas ações foram realizadas reuniões com os futuros 

cooperados para que pudessem conhecer suas expectativas e necessidades, 

bem como cursos de aperfeiçoamento e qualificação para o trabalho foram 

realizados. Com o apoio do SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercia), do SEBRAE (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e de 

várias outras organizações foi realizado o primeiro curso de capacitação 

profissional para os catadores. A metodologia e o material utilizado foram 

fornecidos pelo Compromisso Empresarial para a Reciclagem (CEMPRE), 

firmando assim o conceito de que os catadores formariam uma categoria 

profissional e ressaltando o caráter de utilidade pública dos serviços por eles 

prestados. A estrutura do curso foi dividida em sete módulos: relações humanas, 

limpeza pública, saúde do catador, trânsito, reciclagem, princípios do 

cooperativismo e aspectos práticos da cooperativa. 

Após a realização deste trabalho os catadores passaram a ser chamados 

de agentes ambientais; tal denominação teve dois propósitos: 1) enfatizar o 

relevante papel dos catadores na preservação ambiental; e 2) ao tratá-los como 

uma categoria profissional, buscava-se também eliminar o estigma que é atribuído 

a pessoas que sobrevivem dos materiais recicláveis retirados do lixo. 

 O projeto que fez nascer a cooperativa Amigos do Lixo de Guaratinguetá 

foi agraciado em 2002 com o Prêmio Gestão Pública e Cidadania, que é uma 

parceria entre o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social), Fundação Ford e Fundação Getúlio Vargas e que tem como objetivo 

destacar programas, projetos e atividades da administração pública – tanto 

municipal quanto estadual – e da organização dos povos indígenas que 

representam práticas inovadoras para resolução de problemas sociais e 

necessidades comunitárias, visando à melhoria de vida da população. 
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4.1.2 Funcionamento 

 

           Para início das atividades, os bairros foram divididos em rotas, sendo cada 

agente ambiental responsável por uma rota, em um local próximo ao Ponto de 

Entrega Voluntária (PEV), no qual o agente guarda o seu carrinho e junta o 

material por ele coletado, ou entregue voluntariamente pelos moradores da sua 

região. Após essa etapa, vem a passagem do caminhão para a retirada do material 

coletado, para que assim possa ser levado para o Centro de Triagem da 

Cooperativa (CTC). 

          No Centro de Triagem da Cooperativa, os agentes ambientais retiram do 

caminhão seus carrinhos e iniciam o processo de separação dos materiais. Para 

realizar o processo de separação cada agente tem sua baia, onde fica todo o 

material coletado por ele. Durante esse processo a separação é feita de forma a 

agrupar o que foi coletado de acordo com especificações de cada produto. São 

separados por plásticos, vidros, metais, papel e alumínio. Feita a separação dos 

materiais, os mesmos são pesados, prensados e enfardados para a venda. 

           Contudo, ao final de cada mês as sobras são distribuídas entre os 

cooperados de acordo com o seu trabalho. Cabe ressaltar que, caso específico 

desta cooperativa, algumas empresas, como Basf, ajudam com a doação de 

alguns materiais para a reciclagem, o que lhes garantem algum ganho extra ao 

final do mês. 

 

           4.1.3 Benefícios 

 

           A implantação do Projeto de coleta seletiva vem proporcionando aos 

agentes ambientais uma expressiva mudança comportamental e de melhoria da 

condição de vida. 

           Como se sabe, este projeto organizou estes trabalhadores numa 

Cooperativa, o que tem possibilitado a cada um uma renda média equivalente a 

um salário mínimo, cesta básica, além de um aumento crescente do patrimônio 

cooperativo, na aquisição de equipamentos e veículos para melhorar o 
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desempenho do trabalho, além de inúmeros benefícios indiretos, como a 

preservação do meio ambiente e a diminuição da exclusão social. 

           Contudo, este projeto não traz ganhos somente para os cooperados; a 

cidade está ganhando junto com a diminuição do volume de lixo despejado no 

aterro municipal. Outro ganho obtido pela população com este trabalho se dá na 

esfera ambiental. Ao se reciclar quilos de lixo, a sociedade ganha com a 

preservação de recursos naturais, árvores deixam de ser derrubadas, litros de 

petróleo deixam de ser refinados, economia de energia, enfim inúmeros outros 

benefícios. 

          Por fim, outro importante ganho obtido pelos cooperados se dá através de 

cursos, como de capacitação profissional, alfabetização para adultos, palestras, 

entre outras atividades; atividades essas que incentivam, direta e 

constantemente, a capacitação dos cooperados, para que continuem participando 

da cooperativa. Incentivando assim o desenvolvimento pessoal e profissional 

dessas pessoas até então desconhecidas e rejeitadas pela sociedade. 

 

           4.1.4 Visão do Gestor 

 

Com o propósito de divulgar o Projeto e promover a inserção social dos 

agentes ambientais, os cooperados são incentivados a participarem, 

frequentemente, de festas e eventos organizados no município, além de dar 

palestras em escolas e empresas, juntamente com curso de alfabetização de 

adultos, visando também a busca de novos parceiros e ampliação de seus 

horizontes de atuação. 

Segundo o gestor ―Leandro‖, pode-se observar também, no 

desenvolvimento dos agentes ambientais, uma melhora no aspecto de higiene 

pessoal. E que se for comparar a cooperativa ―Amigos do Lixo‖ com as outras 

cooperativas existentes no Vale do Paraíba, com todas as dificuldades, ela ainda 

é uma cooperativa de excelência e de renome; precisa é capacitar as pessoas. 
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5 RESULTADOS 

  

A cooperativa de trabalho da presente pesquisa foi selecionada por 

apresentar os requisitos necessários para o estudo, por estar extremamente 

ligada ao desenvolvimento da comunidade em que se situa e demonstrar, por 

intermédio da aceitação formal, interesse em ter suas experiências relatadas em 

trabalho acadêmico de pesquisa.  

Outro fator relevante para a seleção foi a aceitação que essa cooperativa 

teve tanto pela sociedade civil quanto pelos órgãos públicos devido aos 

resultados apresentados em sua trajetória. Os resultados são apresentados de 

acordo com os instrumentos de coleta de dados aplicados no período de 

setembro a outubro de 2012 no desenvolvimento do trabalho de pesquisa. 

A cooperativa, objeto de estudo, é apresentada no tópico 4. As respostas 

obtidas nos formulários e nas entrevistas apresentam a principal característica da 

cooperativa estudada. 

 

PARTE A – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 
 
 
• Sexo dos cooperados 
 
 

Conforme demonstrado na Tabela 1 não houve predominância; 50% de 

cooperados respondentes do sexo feminino e masculino. 

 

 

Tabela 1 - Sexo dos cooperados  

SEXO 

MASCULINO FEMININO 

2 2 
                          Fonte: Elaborado pelo autor  
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Figura 1 - Gráfico Sexo dos cooperados 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

A pesquisa demonstrou que não há predominância de um sexo entre os 

cooperados. Homens e mulheres atuam em igual proporção na cooperativa. 

 

 Estado civil dos cooperados  

 

As respostas demonstradas na tabela 2 apresentam o domínio de cooperados 

viúvos na cooperativa e apenas 1 (um)  casado e 1 (um) não  identificou o estado 

civil.  

 

Tabela 2 - Estado Civil dos cooperados  

ESTADO CIVIL 

SOLTEIRO CASADO VIÚVO OUTROS 

0 1 2 1 
           Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 2 - Gráfico Estado Civil dos Cooperados 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Sobre a situação civil, os dados revelam que a maior parte dos cooperados 

têm ou já tiveram o vínculo do casamento. Tal informação aponta para a baixa ou 

nula participação de cooperados solteiros. 

 

 Quantos filhos você tem?  

 

Verificou-se uma concentração maior de cooperados com 4 filhos, 

apresentada na Tabela 3. 

 

 

Tabela 3 - Quantidade de filhos dos cooperados 

QUANTOS FILHOS 

TRÊS QUATRO CINCO 

1 2 1 
       Fonte: Elaborado pelo autor  

 

 

Figura 3 - Gráfico Quantidade de filhos por cooperados 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Assim como já caracterizado no estado civil, a pesquisa indicou que os 

cooperados são membros de famílias, inclusive, com número significativo de 

dependentes, visto que a média de filhos foi a de quatro. 
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 Idade dos cooperados  

 

Verificou-se uma concentração maior de cooperados na faixa etária de 31 a 45 

anos, apresentada na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Idade dos cooperados  

IDADE 

 18 a 30 30 a 45 45 a 60 ACIMA DE 60 

1 0 2 1 
          Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 4 -  Gráfico idade dos cooperados 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Assim como dados já indicados anteriormente, verifica-se que os 

cooperados, em sua maioria, possuem idade entre 45 e 60 anos, o que 

corresponde com o fato de serem ou já terem sido casados e possuírem 

dependentes (filhos). 

 

 Nível de escolaridade dos cooperados  

 

O nível de escolaridade apresentado pelos cooperados foi o nível fundamental 

incompleto demonstrado na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Nível de escolaridade dos cooperados  

ESCOLARIDADE 

ANALFABETO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

FUNDAMENTAL 
COMPLETO MÉDIO 

0 4 0 0 
         Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 5 - Gráfico Nível de escolaridade dos cooperados 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 A pesquisa apontou que a totalidade dos cooperados pesquisados teve 

pouquíssimo contato com a educação formal, inclusive, não tendo sequer 

concluído a fase inicial da educação básica. Torna-se, assim, muito relevante o 

investimento em formação dentro da própria cooperativa, tendo em vista a 

inclusão e geração de renda. 

 

 Tipo de residência  

 

As respostas demonstradas na Figura 6 apresentam o domínio de 3 pessoas 

com casa própria, conforme a tabela 6. 
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Tabela 6 - Tipo de residência dos cooperados 

RESIDÊNCIA  

PRÓPRIA ALUGADA MORA COM PARENTES OUTROS 

3 1 0 0 
                   Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Gráfico Tipos de residência dos cooperados 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 O resultado acima demonstra a evolução dos cooperados, desde que se 

integraram à cooperativa, uma vez que, em sua maioria, possuem casa própria, o 

que aponta também para a comprovação da geração de renda por parte da 

cooperativa. 

 

 Quantas pessoas moram na sua casa? 

 

Verificou-se uma concentração maior de 4 a 6 pessoas que moram com os 

cooperados apresentada na Tabela 7. 
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Tabela 7 - Pessoas por residência  

PESSOAS POR RESIDÊNCIA 

1 a 2 3 a 4 4 a 6  MAIS DE 6 

1 0 2 1 
             Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 

Figura 7 -  Gráfico Pessoas por residência 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 O item ―pessoas por residência‖, como já assinalado anteriormente pelos 

resultados do dado ―filhos‖, comprova que os cooperados têm vários dependentes 

e que também foram promovidos e incluídos de forma mais justa pela renda 

gerada na cooperativa. 

  

 Renda antes da cooperação 

 

A remuneração recebida antes do processo de cooperação era de até um 

salário mínimo, conforme dados apresentados pela Tabela 8. 
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Tabela 8 - Renda antes da cooperação 

RENDA FAMILIAR 

ATÉ 1 SALÁRIO 
MÍNIMO 

1 a 2  SALÁRIOS 
MÍNIMOS 

2 a 4  SALÁRIOS 
MÍNIMOS 

MAIS DE 4  
SALÁRIOS 
MÍNIMOS 

3 1 0 0 
          Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 

Figura 8 - Gráfico Renda familiar antes de cooperar-se 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 A pesquisa verificou que a renda dos cooperados, antes de se unirem à 

cooperativa, era bastante baixa, às vezes não chegando a um salário mínimo. 

 

 Quantas pessoas trabalhavam em sua casa antes da cooperativa? 

 

Verificou-se uma concentração maior de 1 a 2 pessoas que trabalhavam na 

casa dos cooperados, apresentada na Tabela 9. 

 

 

Tabela 9 – Quantidade de pessoas que trabalhavam na casa dos cooperados 

antes de cooperar-se 

QUANTOS TRABALHAM NA CASA 

1 a 2 2 a 4 4 a 6 NINGUÉM 

3 1 0 0 
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     Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Figura 9 -  Gráfico quantas pessoas trabalhavam na sua casa antes da 

cooperativa 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 A questão do número de pessoas que trabalhavam na casa antes da 

adesão à cooperativa apresenta-nos que, mesmo que mais de uma pessoa 

trabalhasse, a renda era ínfima. 

 

 Trabalho antes de cooperar-se  

 

A maioria dos cooperados atuava com carteira assinada e 2 cooperados não 

trabalhavam antes de cooperar-se, conforme Tabela 10. 

 

 

Tabela 10 – Tipo de Trabalho antes de cooperar-se  

TIPO TRABALHO ANTES DE COOPERAR-SE 

NENHUM INFORMAL CARTEIRA ASSINADA 
AUTÔNOMO COM 
DOCUMENTAÇÃO 

2 0 2 0 
      Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 10 - Gráfico Tipo de trabalho antes de cooperar-se 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 O presente item revela extremos entre os cooperados, sendo que metade 

deles não tinha qualquer tipo de trabalho e renda e, a outra metade, trabalhava 

formalmente, com carteira assinada. 

 

 Conta bancária  

 

Verificou-se que 3 cooperados não possuem conta bancária, apresentada na 

Tabela 11. 

 

 

Tabela 11  - Conta bancária  

 

CONTA BANCÁRIA 

SIM-CORRENTISTA SIM-POUPANÇA NÃO 

0 1 3 

   
Fonte: Elaborado pelo autor 
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   Figura 11 - Gráfico Conta bancária 

   Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Outro dado aponta para a não adesão à conta bancária: setenta e cinco por 

cento dos cooperados não possui vínculo com instituição bancária. 

  

PARTE B – RELAÇÕES COM A COOPERATIVA 

 

Pelas respostas obtidas procurou-se analisar o nível de relacionamento entre 

cooperado e cooperativa e a aplicação das normas gerais do cooperativismo. 

 

 

 Participou de cursos de capacitação em cooperativa? 

 

Os cooperados foram unânimes na resposta ―sim‖, conforme a tabela 12: 

 

 

 

Tabela 12 - Curso de capacitação em cooperativa  

PARTICIPOU DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO EM COOPERATIVISMO? 

SIM NÃO 

4 0 
        Fonte: Elaborado pelo autor 
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  Figura 12 - Gráfico Participação em cursos de capacitação em cooperativa  

   Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Como analisado na parte A, os cooperados tiveram pouquíssimo acesso à 

educação formal, o que apontava para uma necessidade de capacitação por parte 

da cooperativa. Pela informação captada, tal objetivo tem sido cumprido, uma vez 

que a totalidade dos cooperados tem acesso e participa de cursos de 

capacitação. 

 

 Ministrados por quem?  

 
 

Os cooperados foram unânimes na resposta ―sim‖, quanto ao curso de 

capacitação ministrados pelo SENAC e Movimento Nacional dos Catadores de 

Materiais Recicláveis (Profº Isaac), conforme a tabela 13: 

 
 

Tabela 13 - Cursos ministrados   

PARTICIPOU DOS CURSOS MINISTRADOS NA COOPERATIVA? 

SIM NÃO 

4 0 
     Fonte: Elaborado pelo autor 
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CURSOS MINISTRADOS

100%

0%

SIM

NÃO

 

      Figura 13 -  Gráfico Cursos ministrados pelos órgãos públicos na cooperativa  

      Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Esse item da pesquisa, pelas respostas obtidas, deixa clara e ratifica que 

os cooperados realmente participam de cursos de capacitação, uma vez que são 

capazes de  elencar quais agências e/ou instituições foram responsáveis pelos 

cursos. 

 

 Você é cooperado fundador da cooperativa? 

 

Os cooperados não foram unânimes na resposta ―sim‖, quanto a ser fundador 

da cooperativa, conforme a tabela 14: 

 

Tabela 14 - Cooperado fundador 

É COOPERADO FUNDADOR DA COOPERATIVA? 

SIM NÃO 

3 1 
            Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 14 -  Gráfico Cooperado fundador da cooperativa 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Esse item procurou por informações sobre continuidade na cooperativa e 

obteve uma indicação importante, uma vez que três dos cooperados entrevistados 

são fundadores, ou seja, iniciaram o projeto e nele continuam após vários anos. 

Mais um dado que aponta para a efetiva geração de renda e inclusão social 

promovidas pela cooperativa. 

 

 Há quanto tempo você é cooperado? 

 

Verificou-se uma concentração de 6 a 12 anos de trabalho na cooperativa 

 

Também esse dado indica que os cooperados permanecem na cooperativa; 

assim, percebe-se que não é uma atividade passageira ou da qual os indivíduos 

desistam facilmente. Novamente, a permanência dos cooperados indica que a 

atividade, de algum modo, é relevante e agrega valor à vida das pessoas. 

 

 

 Você adquiriu quota de capital da cooperativa?  

 

Há uma predominância de 3 cooperados que adquiriram quota de capital na 

cooperativa, conforme a tabela 15 
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Tabela 15 – Adquiriu quota de Capital da Cooperativa? 

ADQUIRIU QUOTA DE CAPITAL DA COOPERATIVA? 

SIM NÃO 

3 1 
      Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 

Figura 15 -  Gráfico Quota de capital adquirida na cooperativa 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 O item ―aquisição de cota‖, pelos resultados obtidos, informa que a maioria 

dos cooperados, além do trabalho que desempenham, preocupou-se em investir 

na própria cooperativa, tornando-se cotista. O dado aponta, mais uma vez, para o 

valor agregado pela cooperativa, na presente pesquisa postulado como o de 

geração de renda e inclusão social. 

 

 Como você pagou? 

 

Há uma predominância de 3 cooperados que  adquiriram quota de capital 

sendo descontada na produção e 1(um) cooperado até o momento não pagou a 

quota, conforme a tabela 16 
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Tabela 16 - Pagamento da Quota de capital da cooperativa 

COMO VOCÊ PAGOU? 

À VISTA DESCONTO NA PRODUÇÃO 

0 3 
         Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 

            Figura 16 -  Gráfico Pagamento da Quota de capital da cooperativa 

            Fonte: Elaborado pelo autor 

  

O item pesquisado informa que os cooperados investiram na cota, por meio 

de desconto na própria produção. Ou seja, decidiram ter menos resultado durante 

um tempo, a fim de aumentarem os ganhos posteriormente, além de 

demonstrarem confiança na atividade que estavam realizando, ao ponto de nela 

investirem financeiramente. 

 

 Quantas horas você trabalha por dia? 

 
 

Há uma predominância de 3 cooperados que  trabalham 8 horas por dia e 1 

cooperado afirma trabalhar  5 horas por dia 
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 Qual seu rendimento médio na cooperativa?  

 

Houve uma predominância de 1 salário mínimo 

 

 Você recebe algum benefício na cooperativa? Qual. 

 

Os cooperados foram unânimes na resposta ―sim‖, e o benefício que recebem 

é a cesta básica. 

 

 

 Você participa das reuniões na cooperativa?  

 

 Todos os cooperados participam nas reuniões da cooperativa, conforme a 

tabela 17 

 

 

Tabela 17 - Participação das reuniões na cooperativa 

PARTICIPA DAS REUNIÕES NA COOPERATIVA? 

SIM NÃO 

4 0 

   Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 17 -  Gráfico Participação das reuniões na cooperativa 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Participação na reunião indica comprometimento e adesão à proposta da 

cooperativa, conforme os resultados obtidos. 

 

 Você concorda com a forma de distribuição das tarefas na  

cooperativa?  

 

Todos os cooperados concordam com a forma de distribuição das tarefas na 

cooperativa, conforme a tabela 18. 

 

Tabela 18 - Forma de distribuição das tarefas na cooperativa 

CONCORDA COM A FORMA DE DISTRIBUIÇÃO DAS TAREFAS NA COOPERATIVA? 

SIM NÃO 

4 0 
     Fonte: Elaborado pelo autor 
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         Figura 18 - Gráfico Forma de distribuição das tarefas na cooperativa 

         Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Você concorda com a forma de pagamento da produção? 

 
Houve uma predominância de 3 cooperados que concordam com a forma de 

pagamento da produção e 1 que não concorda.  

 
 
 

Tabela 19 - Forma de pagamento da produção 

CONCORDA COM A FORMA DE PAGAMENTO DA PRODUÇÃO? 

SIM NÃO 

3 1 

       Fonte: Elaborado pelo autor  
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                  Figura 19 - Gráfico Forma de pagamento da produção 

                    Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 A maior parte dos cooperados afirmou concordar com a forma de 

pagamento da produção proposta pela cooperativa; o dado é importante pois, 

relacionado a um dos itens anteriores, permite-nos inferir a respeito do processo 

democrático estabelecido nas reuniões de decisões da cooperativa, uma vez que 

todos delas participam, mas nem todos concordam com as decisões tomadas. 

 

 Você conhece os objetivos sociais da cooperativa? 

 

Todos os cooperados declaram conhecimento dos objetivos sociais da 

cooperativa, conforme a tabela 20. 

 

 

Tabela 20 - Objetivos sociais da cooperativa 

CONHECE OS OBJETIVOS SOCIAIS DA COOPERATIVA? 

SIM NÃO 

4 0 
        Fonte: Elaborado pelo autor 
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                           Figura 20 -  Gráfico Objetivos sociais da cooperativa 

                            Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Os cooperados, como já visto anteriormente, por participarem há, em 

média, mais de seis anos da cooperativa, participarem das reuniões e de cursos 

oferecidos, demonstraram conhecimentos dos objetivos sociais da cooperativa. 

 
 

 Você conhece seus direitos e deveres como cooperado?  
 

Todos os cooperados deram a resposta ―sim‖. 
 
 
 

Tabela 21 - Direitos e deveres dos cooperados 
 

CONHECE SEUS DIREITOS E DEVERES COMO COOPERADO? 

SIM NÃO 

4 0 
           Fonte: Elaborado pelo autor 
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                   Figura 21 -  Gráfico Direitos e deveres dos cooperados  

                    Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 O presente item ratifica a condição do cooperado de conhecedor de seus 

direitos e participante ativo de reuniões e cursos promovidos pela cooperativa, 

uma vez que manifesta conhecimentos específicos sobre a atividade que 

desenvolve. 

 

 

 Você acha que as decisões tomadas na cooperativa representam a 

vontade da maioria dos cooperados? 

 

Houve uma predominância dos cooperados que acham que as decisões 

tomadas na cooperativa representam a vontade da maioria, conforme a tabela 22. 

 

 

Tabela 22 - Decisões tomadas na cooperativa  

ACHA QUE AS DECISÕES TOMADAS NA COOPERATIVA REPRESENTAM A VONTADE DA 
MAIORIA DOS COOPERADOS? 

SIM NÃO 

3 1 
       Fonte: Elaborado pelo autor 
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             Figura 22 -  Gráfico Decisões tomadas na cooperativa  

             Fonte: Elaborado pelo autor 

  

 O presente item confirma dados já apresentados, pelos quais inferimos que 

a maioria dos cooperados entende que tem oportunidade de participar das 

decisões da cooperativa, ainda que as suas opiniões possam não ser as que 

predominam.  

 

PARTE C – RELAÇÕES COM A COMUNIDADE (COOPERADOS) 
 
 

As respostas obtidas, e transcritas abaixo (a partir do áudio das entrevistas 

realizadas), foram registradas de forma literal, com o objetivo de respeitar o 

discurso próprio dos cooperados e sua específica produção de sentidos e 

organização de linguagem, objetivaram captar o envolvimento social entre os 

cooperados e a comunidade. 

Informa-se, ainda, que na dinâmica da entrevista presencial, a partir de 

respostas dadas, algumas perguntas previstas não foram realizadas pelo 

entrevistador, uma vez que já haviam sido respondidas em resposta dada pelo 

cooperado para perguntas já feitas. 
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Rosana 

  

1.  Por que você resolveu cooperar-se? 

Porque eu vi que a gente poderia ter uma chance de, né, melhorar nossa, nossa 

vida, né? Porque no lixão, a gente via que a gente enfrentava ali porque não tinha 

outra maneira de, né, tinha outros trabalhos, mas eu tinha dificuldade com meus 

filhos, então, eu trabalhava no lixão, mas depois que surgiu a cooperativa, eu vi 

que poderia ser melhor pra nós e por isso eu decidi vir pra cooperativa. 

 

2. Você acha que a sua cidade se beneficiou com a cooperativa? Como? 

Ah...eu, foi bom pra ela?  É... porque melhorou sim, porque a gente coletando a 

recicragem, essas coisas assim, a gente viu que melhorou, meio, um pouco o 

meio ambiente, né? Então, tanto melhorou pra cidade, como pra nós também o 

amigo do lixo, né? Então eu acredito que foi uma boa essa aí, certo, a 

cooperativa, a gente trabailha desse jeito, dessa maneira aí, a gente coleta só 

recicragem, né? Porque eu acredito que melhorou bem a cidade, né? 

Antigamente, a gente via aí material jogado por tudo quanto é canto na cidade, 

hoje a gente vê que tudo é mais limpo, né? Então eu acredito que a gente, aí, 

trabalhando na cidade, na coleta da recicragem aí, melhorou bem, né? 

 

3. Você sabe sobre o apoio de algum órgão público? Qual? 

A prefeitura sempre nos ajudou, sempre nos apoiou, desde o começo da 

cooperativa, né, que ela vem sendo apoiada pela prefeitura, né? O governo 

também nos apoia, né? Então, a gente sempre foi apoiado. Em Guará mais pela 

prefeitura, a Basf, né, são tudo nosso parceiro, né, Libher, então, são tudo nossos 

apoiadores. 

 

4. Você sabe se a cooperativa possui parceria com alguma indústria? Quais? 

Então, é com a Basf, ―ca‖ Liebher, né? E tem outras parcerias também porque 

quando a gente, eu era presidente, então, a gente tava ali mais por dentro dos 

assuntos, né? Agora hoje, é mais o Júlio que é o presidente, então eu acredito 
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que ele tenha arrumado mais parceria fora essas, né? Então as que eu conheço é 

a Basf, a LIbher, o shopping, né? Então, são as que eu conheço. 

 

5. Há algum evento sociocultural promovido pela comunidade demonstrando seu 

interesse pela cooperativa? Qual? 

Festa? Bom, a gente, quando, assim, a gente tem participado de várias festas, 

assim que a prefeitura tem, quando ela, eles promove, eles convida, né, amigos 

do lixo, né?  Então, a gente tem participado, sim, tem chegado vários convites pra 

gente. 

 

6. Você sofre algum tipo de discriminação social devido ao trabalho que executa na 

cooperativa? 

Ó, hoje, não. Hoje ―ca‖ mudança nossa. Hoje a gente é apoiado pela população, 

né? Hoje a gente é reconhecido, sabe?  Antigamente, não. Mas, hoje a gente é 

bem famoso. 

 

7. Como está hoje na cooperativa? Como está sua vida hoje na cooperativa? Mudou 

alguma coisa? 

Ó, mudou bastante, viu? Muito trabalho, muita correria, né? Inclusive hoje a gente 

participa aí das reunião da cooperativa, que a gente é, assim, envolvido com o 

movimento nacional, né, de catadores, é uma secretaria que tem em São Paulo 

do movimento, a gente ta participando, então, é muito trabalho, né?  A gente 

começou no comitê, e hoje eu sou representante, represento a cooperativa no 

comitê, represento uma rede e fora as outras reunião que tem, que é a prefeitura, 

né, é escola que tem convidado a gente pra ta indo, né, nas reuniões. Então, hoje, 

na verdade, a gente ocupa a cabeça da gente com o trabalho, então, mudou 

bastante a vida da gente. 

 

Claudilene 

1. O fato de ter se cooperado mudou sua vida? Como? 
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Ah. mudou pra melhor, né? Pela renda, mais pela renda, né? Porque eu tenho 

três filhos. Socialmente, assim, é..com as pessoas, não. Não acho diferença 

porque até poucas pessoas sabem que a gente trabalha. Mas foi mais pelo salário 

mesmo que melhorou, melhorou bastante. 

 

2. Por que você resolveu cooperar-se? 

Não respondeu. 

 

3. Você acha que a sua cidade se beneficiou com a cooperativa? Como? 

Eu acho que sim. Bastante, né? Porque a gente tá fazendo um bem, né, que é 

para todos, no mundo,  na cidade, então eu acho que beneficiou bastante, 

ambiente, né? 

 

4. Você sabe sobre o apoio de algum órgão público? Qual? 

A SAEG? Sei da SAEG, da Prefeitura, da Basf. 

 

5. Você sabe se a cooperativa possui parceria com alguma indústria? Quais? 

Liebher, a  Basf. Tem mais, é que eu não vou me lembrar agora, mas tem 

bastante. 

 

6. Há algum evento sociocultural promovido pela comunidade demonstrando seu 

interesse pela cooperativa? Qual? 

Não sei. 

 

7. Você sofre algum tipo de discriminação social devido ao trabalho que executa na 

cooperativa? 

Não. Não, é só positivo mesmo, né? Agora não trabalho mais na rua, mas já 

empurrei carrinho na rua. E as pessoas só sabem elogiar mesmo, falam que nós 

estamos de parabéns. Discriminação nunca. 
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8. Como está hoje na cooperativa? Como está sua vida hoje na cooperativa? Mudou 

alguma coisa? 

Então, acredito que possa melhorar, né?  Porque a gente veio, quando eu entrei 

era bem menos que agora, a gente às vezes recebe menos que o salário, porque 

nós não temos salário, é dividido, né, o que ganha, mas a cooperativa já melhorou 

bastante,e eu acho que eu tô contente, mas tem que melhorar mais.  

 

Júlio 

 

1. O fato de ter se cooperado mudou sua vida? Como? 

Mudou para melhor, né?  Antes, a gente não tinha, assim, uma casa própria, de 

entrar na cooperativa. Depois que a gente passou a ser cooperado, aí a gente 

conseguiu a casa própria e a gente tem alguns bens também , né, que a gente 

conseguiu. 

 

2. Porque você resolveu cooperar-se? 

Porque sempre trabalhei com recicragem. 

 

3. Você acha que a sua cidade se beneficiou com a cooperativa? Como? 

               Sim a nossa cidade de Guaratinguetá, hoje ela é uma cidade privilegiada porque 

através da cooperativa tem ajudado muito, muito o meio ambiente, né, 

principalmente, na parte de limpeza da cidade, evitando a reciclagem limpá as 

bocas de lobo e muitas coisas aconteceu de melhor pra cidade. 

 

4. Você sabe sobre o apoio de algum órgão público? Qual? 

A Basf, a Liebher, né,  tem nos ajudado, bastante, os bancos também. 

 

5. Você sabe se a cooperativa possui parceria com alguma indústria? Quais? 

Isso, a parceria nossa tem a Basf, né? Como eu já disse, tem a Basf e a Liebher, 

e a Caixa Econômica tem nos ajudado bastante. São as parcerias nossas. 
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6. Há algum evento sociocultural promovido pela comunidade demonstrando seu 

interesse pela cooperativa? Qual? 

Sim, sempre a cooperativa tá sendo convidada, né? Pra mostrar nosso trabalho, 

como que nós fazemos a separação de reciclagem, como nós fazemos pra 

vender a reciclagem. Então, sempre nós somos convidados pra esses eventos. 

 

7. Você sofre algum tipo de discriminação social devido ao trabalho que executa na 

cooperativa? 

Olha, ultimamente eu acho que isso, a respeito de reciclagem, ela já é uma coisa 

que  aconteceu e a população ela já, todo mundo já se conscientizou  que reciclar 

é o melhor pra cidade. Então, hoje em dia a gente não vê, não sofre muito esse 

preconceito porque quase no Brasil inteiro a reciclagem já se expandiu, então,  é 

muito difícil preconceito. 

 

Vicente 

 

1. O fato de ter se cooperado mudou sua vida? Como? 

Sim, sai do trabalho de rua e tive condições melhores na cooperativa. 

 

2. Porque você resolveu cooperar-se?  

Trabalhava na rua e fui convidado a trabalhar aqui. 

 

3. Você acha que a sua cidade se beneficiou com a cooperativa? Como? 

Ajudou muito. Muito bem. Cooperativa ajudou muito a cidade, entendeu? Limpou 

a cidade inteira, a cidade agora tá tudo joia, a cidade tá boa. 

 

4. Você sabe sobre o apoio de algum órgão público? Qual? 

Como? A prefeitura, a prefeitura ajudou nós muito também. Ajudou muito a gente, 

com a cesta básica,.legal, só isso mesmo. 

 

5. Você sabe se a cooperativa possui parceria com alguma indústria? Qual? 
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Participa sim, ca Basf, ca Liebher. Tem muita indústria aí também que ajudou a 

gente também, tá. Ajudou muito. 

 

6. Há algum evento sociocultural promovido pela comunidade demonstrando seu 

interesse pela cooperativa? Qual? 

Muita palestra. No começo fizemos muita palestra por aí. Fomos a muitos lugares 

aí. Mas agora. 

 

7. Você sofre algum tipo de discriminação social devido ao trabalho que executa na 

cooperativa? 

Não. Como assim? Não, ninguém tratou, até hoje ninguém tratou. Desde o 

começo nessa cooperativa, trabalhei desde o começo da cooperativa. Comecei. 

Tô nela desde o começo. Mas, ninguém nunca falou nada comigo. Todo mundo 

sempre me tratou bem.  

 

8. Como o senhor está hoje na cooperativa? A sua vida mudou? O senhor está 

satisfeito? 

Estou satisfeito. Nós ganhemos muito coisa na cooperativa, entendeu? Muita 

coisa nós ganhemos, ganhemos uma casa, um trabalho, o que foi bom pra mim, 

porque antigamente não tinha onde trabalhar, trabalhava na rua. Eu peguei 

mulher, peguei tudo, então tá joia pra mim. Tudo legal. 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA ( para o gestor ) 
 

―Leandro‖ 

 

1. O senhor concorda em ser entrevistado e que sua entrevista seja gravada para 

posterior transcrição em trabalho de pesquisa? 

Concordo. 

 

2. Seu nome, função e local de trabalho poderão ser divulgados? 

Poderão, sem problemas. 
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3. Qual seu atual envolvimento com a cooperativa? 

Eu auxilio a cooperativa na parte burocrática, vamos dizer, e na logísitica no dia a 

dia. Então, na verdade eu não trabalho para a cooperativa. Eu presto um serviço 

gratuito, voluntário porque eu sou, eu presto serviço mesmo pra SAEG na 

diretoria de Manejo e Resíduos Sólidos. Então, como a gente tem esse contato 

muito estreitado com a cooperativa, a gente faz tudo dentro do possível pra ajudá-

los de todas as maneiras. 

 

4. Quais os critérios para a formação do quadro da cooperativa? 

Ah...os cooperados, é...não existe assim um critério que eu possa definir. Isso fica 

mesmo a cargo mesmo da diretoria da cooperativa.  Mas, o que eu entendo é o 

seguinte: existe uma volatilidade (sic) muito grande entre os cooperados porque é 

muito difícil as pessoas em geral entender o espírito do cooperativismo, e de que 

não existe salário, sessão dividendos, o que  tem dentro do mês que é repartido. 

Então, na medida que a pessoa, já estando na cooperativa, mesmo que estando 

na cooperativa ela, de repente, arruma um emprego fichado, é... acontece muito, 

mês a mês, de sair e entrar muita gente. Mas aí eles podem responder melhor, 

tem procedimento de pagar uma joia pra entrar, uma cota parte. Mas, é..como 

critério, assim,  do que a pessoa precisa para entrar,  acredito que não exista 

muito essa definição. É mais a vontade de ser cooperado mesmo.  

 

5. Como foi constituída a diretoria? 

Ah... existe uma, existem atas de constituição, i..., inclusive, essa ata tá, 

ah...como é a palavra agora? Ela foi, foi, ah... aprovada, certificada pela Jucesp. 

Então, essa diretoria é constituída, acredito, num período de dois anos, eles 

através de eleição, é constituída e novamente colocada em pleito a cada dois 

anos. 

 

6. A cooperativa tem algum apoio de algum órgão público? 

A prefeitura, Basf, Liebher e os bancos. 

 

7. Qual treinamento, capacitação oferecida aos cooperados? 
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Já existiu. A cooperativa, ela é de, a formação dela é de 2001. Então, naquele 

momento, em 2001, houve um treinamento, uma capacitação, ah... com o auxílio 

da Caixa, do BNDES, então houve um primeiro treinamento, com os primeiros 

cooperados fundadores. Depois disso, só agora em 2011, houve uma outra 

capacitação, de novo com verba do BNDES sendo empregada para esse fim. 

Essa capacitação de 2011, ela foi feita pelo movimento nacional dos catadores, 

através da rede cata Sampa que está sempre em contato com eles que 

proporcionou esse curso. Um curso de longa duração. Acredito que mais de 2 

meses. Teve todo um processo de avaliação, tudo isso, a gente tem essa 

documentação guardada. Até porque, como é um dinheiro do BNDES que 

financia, a gente presta contas. Então, a última capacitação é essa, de 2011.  

 

8. A cooperativa está cadastrada na OCESP (Organização das Cooperativas do 

Estado de São Paulo)? 

Ah..acredito que não. Não, não sei ao certo, mas acredito que não. 

 

9. Além da oportunidade de trabalho, os cooperados têm outros benefícios? 

Partindo da prefeitura, como um todo, existem ajudas que a prefeitura coloca à 

disposição da cooperativa. Porque a cooperativa, ela tem, ainda, um contrato de 

parceria com a prefeitura que ela tem uma cessão de uso do solo aqui aonde tem 

o balcão da cooperativa e também para poder explorar a coleta seletiva na cidade 

por um período de 10 anos, que é até renovável por mais 10. Dentro dessa 

parceria também existe um contrato que a cooperativa  ela vai receber 

mensalmente o combustível para os caminhões que fazem a coleta seletiva, 

então isso é bancado pela prefeitura, motoristas para conduzir os caminhões e 

sessenta cestas básicas. E, como eu disse, a nossa ajuda aqui que é totalmente 

voluntária, no que for possível, a gente tá sempre, no dia a dia, ajudando aqui. 

 

10. Quanto tempo durou para a implantação do projeto? Quais foram as maiores 

dificuldades que a cooperativa enfrentou? 

O projeto, ele iniciou-se mesmo em 2000, como iniciativa da sociedade civil, de 

algumas pessoas da sociedade que tomaram à frente e culminou com, realmente 
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com a abertura da cooperativa em 2001. Nesse período eu ainda não prestava 

serviço aqui para a SAEG, entrei agora em 2010. Do que eu vejo, da minha 

experiência, eu acredito que a maior dificuldade é mesmo as pessoas terem, 

realmente, o espírito de cooperativismo, entenderem realmente, precisa de mais 

capacitação, ela tem que ser constante, porque o fluxo de cooperados que entra e 

que sai também não deixa de ser constante. Então, às vezes, a pessoa entra 

mais porque está procurando um emprego, mas não entende que isso não é bem 

um emprego, que seria uma cooperativa, que todo mundo é dono, que todo 

mundo tem que trabalhar para levantar um bem em comum, ali mensal. Então, eu 

acho que a maior dificuldade é essa. Entender, que fique claro mesmo, o que é o 

cooperativismo, o que é uma cooperativa  e que isso deve ser constantemente 

reforçado para que fique entendido por todos. 

 

11. Qual sua visão, como gestor, da cooperativa? Como eles estão? Inclusão social, 

se eles estão bem, se mudaram? 

Eu entendo assim que, apesar de existir muita coisa que pode ser melhorada, se 

a gente comparar a cooperativa ―Amigos do Lixo‖ com as outras cooperativas 

existentes nos municípios aqui próximos no Vale do Paraíba, a cooperativa 

―Amigos do Lixo‖, com todas as dificuldades, ela ainda é uma cooperativa de 

excelência, de renome aqui no Vale. Mas, eu vejo sim que, apesar de hoje em dia 

a coleta seletiva já ser, não é mais um favor que o município faz pra aquelas 

pessoas, pra aquelas famílias de cooperados. Já por força de lei, a lei 12.305, que 

é agora recente, de 2010, ela já nos obriga, nos enquadra que, até 2014, todos os 

municípios, dentre outras coisas, tem que ter um plano de coleta seletiva. Então 

isso reforça muito, ajuda muito aos cooperados e a todos nós como munícipes. 

Porém, eu acho que muita coisa ainda pode ser melhorada, tanto em 

infraestrutura porque falando da cooperativa, especificamente,  e do município de 

Guaratinguetá, a gente precisa expandir a coleta pra outros bairros então a gente 

tem alguns gargalos, dificuldades que seriam um maior número de equipamentos, 

de prensas pra facilitar o serviço. Precisa aumentar o número de cooperados mas 

não é, justamente, como o senhor tá perguntando, a gente colocar lá, dobrar o 

número de cooperados, por exemplo, a gente precisa capacitar as pessoas, elas 
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tem que entender o que é essa prestação de serviço para o município, entender 

mesmo esse espírito de cooperativismo. E, acredito que as dificuldades nesse 

caminho de capacitação e de apoio que o município já dá e que pode, claro, 

sempre melhorar, nesse caminho, a cooperativa tem tudo pra crescer, para ficar 

entre as melhores do país, vamos dizer, e a gente conhece algumas outras 

cooperativas e sabe, eles também são bem unidos, existe muita conversa entre 

eles, a gente sabe que tem um caminho longo aí pra melhorar, mas a gente 

também entende que dentro do nosso cenário, aqui, regional, a cooperativa é de 

excelência. 
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CONCLUSÃO 

 

O objetivo deste trabalho foi analisar como a cooperativa de trabalho pode 

atuar como geradora de trabalho e renda. 

As cooperativas surgiram como uma das principais iniciativas de combate 

às trágicas consequências da Revolução Industrial, em resposta ao desemprego 

por ela criado.  

 As cooperativas legalmente constituídas mostraram-se uma opção viável 

de geração de trabalho e renda.  Com isso elas vêm ganhando destaque em 

muitos países como empresas eficientes de importante papel social, 

principalmente as populares, pois de certa maneira dá uma maior segurança ao 

trabalhador, pelo fato de deixar de ser submisso a um patrão, tornando-se de uma 

forma simplista, o próprio patrão. O cooperado é solidário e autodemocrático.  

 Procurou-se, ao longo deste trabalho, compor um quadro em que se 

pudesse compreender o discurso teórico e a realidade prática sobre o papel das 

cooperativas de trabalho no contexto do desenvolvimento regional; entendidas 

essas cooperativas como organizações que constroem novas relações de 

trabalho com o mercado, gerando trabalho e renda.  

 O trabalho inicia descrevendo a terceira Revolução Industrial como ponto 

de início histórico. Analisou-se também a precarização do trabalho desencadeado 

na exclusão social e na pobreza, destacou-se ainda a economia solidária como 

uma das alternativas de reação à exclusão social e o início do processo inverso 

ao da exclusão social, a inclusão social.  

 No terceiro capítulo foi descrita a estratégia metodológica aplicada e 

também apresentou os procedimentos metodológicos empregados na análise dos 

dados. 

No quarto capítulo foi feita uma descrição referente à cooperativa estudada, 

tais como: seu histórico, funcionamento, benefícios adquiridos pelos cooperados e 

oferecida, também, a visão do atual gestor. 

 E finalmente, no último capítulo, apresentaram-se os resultados coletados.  

 Realizada a análise das entrevistas com base nos dados, foi considerado 

que o ingresso das pessoas na cooperativa de trabalho auxiliou a inclusão social 
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dos trabalhadores e também combateu a condição precária que alguns viviam 

antes de se cooperar. 

 A cooperativa estudada conseguiu oferecer uma estabilidade de trabalho 

aos cooperados, um ambiente de cooperação e união de trabalho, além de criar 

melhorias significantes na condição de vida dos mesmos.  

 Segundo o gestor ―Leandro‖, além das melhorias na condição de vida dos 

seus cooperados, o trabalho na cooperativa resgatou um sentimento de 

reconhecimento pessoal e profissional.  

 A fala de um dos cooperados deixa bem claros os efeitos positivos do 

ingresso em uma cooperativa popular: ―Mudou para melhor, né?  Antes, a gente 

não tinha, assim, uma casa própria, de entrar na cooperativa. Depois que a gente 

passou a ser cooperado, aí a gente conseguiu a casa própria e a gente tem 

alguns bens também , né, que a gente conseguiu‖ (Júlio). 

 Porém, foram vistas algumas limitações do papel da cooperativa citada, 

pois essa cooperativa conseguiu algum avanço em relação à inclusão social, mas 

não podem ser considerada organização de grande qualidade. Essa limitação 

pode ser explicada pela falta de formação e das condições educacionais dos 

cooperados; se faz necessário melhorar e capacitar as pessoas para que as 

cooperativas possam prosperar podendo tornar-se cooperativas de excelência. 

 Pode-se concluir que, se a economia não oferecer oportunidades para a 

sobrevivência de pessoas que estão em condições de desigualdade social, elas 

podem encontrar no cooperativismo uma forma de viver, resgatando a cidadania e 

promovendo o desenvolvimento econômico e social através de acordos, 

parcerias, apoio e políticas públicas municipais necessárias ao sucesso do 

empreendimento.  
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APÊNDICE A 

ROTEIRO DE ENTREVISTA  
 
INTRODUÇÃO  
 
A entrevista foi aplicada a 1 ( um ) gestor que teve participação decisiva na 

implantação da cooperativa popular em análise no estudo de caso e 4 (quatro) 

cooperados que fazem parte da cooperativa popular em análise. Foi uma 

entrevista semiestruturada, sendo que as questões terão uma padronização a fim 

de que as respostas obtidas possam ser comparadas entre si. As entrevistas 

serão realizadas com agendamento prévio, o entrevistador será cientificado de 

seu objetivo; as questões serão analisadas previamente pelo entrevistado; não 

haverá interferência do pesquisador nas respostas e a transcrição será 

previamente revista pelo entrevistado para evitar qualquer entendimento dúbio ou 

mal interpretado.  

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA (para o gestor) 
 
Padronização das questões a serem formuladas:  
 
1. O senhor (a) concorda em ser entrevistado e que sua entrevista seja gravada 

para posterior transcrição em trabalho de pesquisa?  

2. Seu nome, função e local de trabalho poderão ser divulgados? 

3. Qual seu atual envolvimento com a cooperativa? 

4. Quais os critérios para a formação do quadro da cooperativa? 

5. Como foi constituída a diretoria?  

6. A cooperativa tem algum apoio de algum órgão público? 

7. Qual o treinamento, capacitação oferecida aos cooperados? 

8. A cooperativa está cadastrada na OCESP( Organização das Cooperativas do 

Estado de São Paulo)? 

9. Além da oportunidade de trabalho, os cooperados têm outros benefícios?  

10. Quanto tempo durou para a implantação do projeto? Quais foram as maiores 

dificuldades que a cooperativa enfrentou? 
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11. Qual a sua visão, como gestor, da cooperativa?Como eles estão? Inclusão 

social, se eles estão bem, se mudaram?  
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ROTEIRO DO FORMULÁRIO ( para os cooperados ) 
 
  
INTRODUÇÃO 
 
O presente formulário será aplicado em um número limitado de cooperados, que 

representarão a amostra do universo de cooperados existentes na cooperativa 

investigada, totalizando 4 ( quatro ) cooperados. 

Os respondentes serão previamente informados do objetivo da pesquisa e serão 

identificados numericamente. Por se tratar de pesquisa exploratória, as questões 

serão semiestruturadas e preenchidas pelo pesquisador devido ao nível cultural 

dos pesquisados. 

 
FORMULÁRIO                                                         RESPONDENTE Nº........ 
 
 

PARTE A – SOCIOECONÔMICO 
 
1. Qual seu sexo? 
(   ) Masculino (   )  Feminino 
 
2. Qual seu estado civil? 
(   )  Solteiro (   )  Casado 
(   )  Viúvo  (   ) Outro 
 
3. Quantos filhos você tem? 
 
4. Qual sua idade? 
(   ) De 18 a 30 anos  (   )  De 30 a 45 anos 
(   ) De 45 a 60 anos  (   )  Acima de 60 anos 
 
5. Qual seu nível de escolaridade? 
(   ) Analfabeto (   ) Fundamental incompleto 
(   )  Fundamental completo  (   ) Médio 
 
6. Sua residência é? 
(   )  Própria (   )  Alugada 
(   )  Mora com parentes  (   ) Outros 
 
7. Quantas pessoas moram em sua residência? 
(   ) 1 a 2 pessoas  (   ) 3 a 4 pessoas 
(   ) 4 a 6 pessoas  (   )  Mais de 6 pessoas 
 
8. Qual era sua renda familiar antes da cooperativa? 



97 

  

(   ) Até 01 salário-mínimo (   )  De 01 a 02 salário-mínimo 
(   )  De 02 a 04 salário-mínimo  (   ) Mais de 4 salário- mínimo 
 
9. Quantas pessoas trabalhavam em sua casa 
antes da cooperativa? 
(   ) 1 a 2 pessoas  (   ) 2 a 4 pessoas 
(   ) 4 a 6 pessoas  (   ) Ninguém 
 
10. Qual era seu trabalho antes de cooperar-se? 
(   ) Nenhum  (   )  Informal 
(   )  Carteira assinada  (   ) Autônomo com documentação 
 
11. Você tem conta bancária? 
(   ) Sim - Correntista    
(   ) Sim - Poupança  (   )  Não 

 
PARTE B – RELAÇÕES COM A COOPERATIVA 
 
01.. Porque você resolveu cooperar-se? 
 
02. Você participou de cursos de capacitação em  cooperativismo? 
(   ) Sim   (   ) Não 
 
03. Ministrados por quem? 
 
04. Você é cooperado fundador da cooperativa? 
(   ) Sim   (   )  Não 
 
05. Há quanto tempo você é cooperado? 
 
06. Você adquiriu quota de capital da cooperativa? 
(   ) Sim (   )  Não 
 
07. Como você pagou? 
(   ) À vista  (   )  Desconto na produção 
 
08. Quantas horas você trabalha por dia? 
 
09. Qual seu rendimento médio na cooperativa? 
 
10. Você recebe algum benefício na cooperativa? Qual? 
 
11. Você participa das reuniões na cooperativa? 
(   ) Sim (   )  Não 
 
12. Você concorda com a forma de distribuição das tarefas na cooperativa? 
(   ) Sim (   )  Não 
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13. Você concorda com a forma de pagamento da produção? 
(   ) Sim (   )  Não 
 
14. Você conhece os objetivos sociais da cooperativa? 
(   ) Sim   (   ) Não 
 
15. Você conhece seus direitos e deveres como cooperado? 
(   ) Sim  (   )  Não 
 
16. O fato de ter se cooperado mudou sua vida? Como? 
 
17. Você acha que as decisões tomadas na cooperativa representam a vontade 
da maioria dos cooperados? 
(   ) Sim  (   ) Não 
 

 
PARTE C – RELAÇÕES COM A COMUNIDADE 
 
01. Você acha que a sua cidade se beneficiou com a cooperativa? Como? 
 
02. Você sabe sobre o apoio de algum órgão público? Qual? 
 
03. Você sabe se a cooperativa possui parceria com alguma indústria? Quais? 
 
04. Há algum evento sociocultural promovido pela comunidade demonstrando seu 
interesse pela cooperativa? Qual? 
 
05. Você sofre algum tipo de discriminação social devido ao trabalho que executa 
na cooperativa? 
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ANEXO A 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO - UMESP 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado (a) Senhor (a): 
 

Eu, José Augusto Paes Deccache, mestrando do Programa de Pós-
Graduação em Administração, portador do CPF 060.492.158-63, RG 16.141.602 ,  
cujo telefone para contato é (12) 3122-4273 e endereço eletrônico 
jdeccache@uol.com.br , desenvolverei uma pesquisa qualitativa, com fins 
científicos, na área de Administração de Empresas, com o tema: COOPERATIVA 
DE TRABALHO COMO OPÇÃO DE INCLUSÃO SOCIAL: O CASO “AMIGOS 
DO LIXO” . e venho solicitar sua indispensável colaboração. 

As análises resultantes desta pesquisa servirão de subsídio para a construção de 
dissertação de mestrado junto a esta Universidade. 

Por oportuno, reitero que os dados informados serão mantidos em total sigilo, 
enquanto compromisso fundamental ao atendimento dos requisitos básicos do 
código de ética de todo pesquisador científico e das respectivas comissões de 
ética da Universidade Metodista de São Paulo. 

Sua participação nesta pesquisa é VOLUNTÁRIA e não determinará qualquer 
risco, porém pode determinar algum desconforto em responder algumas 
questões. 

Sua participação não lhe trará nenhum benefício direto, todavia os resultados 
desta pesquisa poderão ser socializados com os participantes da pesquisa. 

Informamos que o Sr. tem a garantia de acesso, em qualquer etapa do estudo, a 
qualquer esclarecimento de eventuais dúvidas quanto à metodologia, tratamento 
dos dados, ou qualquer outro assunto relacionado com esta pesquisa. 

Também é garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer 
momento e o final da participação no estudo, sem qualquer prejuízo, bem como 
da devolução do relato com alterações ou sugestões de alterações, sendo que a 
recusa do documento, em sua totalidade ou em partes, bem como a eventual 
necessidade de se retirar possíveis dados do documento desta pesquisa serão 
respeitados, se solicitados a qualquer momento e sem lhe acarretar nenhum tipo 
de prejuízo de qualquer espécie. 

Não existirão despesas ou compensação pessoais para o participante, em 
qualquer fase do estudo, portanto, não haverá compensação financeira 
relacionada a sua participação. Existindo qualquer despesa adicional, ela será 
absorvida pela pesquisador. 

Eu me comprometo a utilizar os dados coletados somente para a pesquisa e os 
resultados serão veiculados por meio de artigos científicos, congressos e estudos 
acadêmicos. 

O pesquisador declara que os aspectos a seguir não se referem ao objetivo que 
este estudo pretende alcançar: métodos alternativos ao paciente; 
acompanhamento e assistências ao paciente, formas de ressarcimento das 
despesas decorrentes da participação da pesquisa, formas de indenização diante 
de eventuais danos decorrentes da pesquisa. 
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ANEXO B 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO - UMESP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

   Eu, ______________________________________________________ 

   RG_____________________________ CPF_________________________ 

 

Acredito ter sido suficientemente informado sobre as informações que li ou que foram 

lidas para mim, descrevendo o estudo: COOPERATIVA DE TRABALHO COMO OPÇÃO 

DE INCLUSÃO SOCIAL: O CASO “AMIGOS DO LIXO”. 

Eu, abaixo assinado, concordo em participar deste estudo como sujeito. Ficaram 

claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, seus desconfortos, riscos e garantias de esclarecimentos permanente 

referente ao que tange minha pessoa. 

Ficou claro para mim que meu nome não constará no estudo, mas posso 

considerar a utilização de um pseudônimo ou apenas as iniciais do meu nome, o que me 

garante sigilo. 

Ficou claro também que tenho o direito de retirar meu consentimento de participar 

desta pesquisa, antes ou durante o evento, sem prejuízos ou penalidades a minha 

pessoa. 

Sendo assim concordo em participar deste estudo de forma voluntária e faço as 

opções de sigilo, as quais posso optar em mudar a qualquer instante, para tanto basta 

comunicar formalmente à pesquisadora. 

 

 Autorizo utilizar a forma indicada para fins de publicações da pesquisa 

            (    ) iniciais             (    ) pseudônimo  

 A saber: ____________________________________ 

 
 

São Bernardo do Campo, ______ de ___________________  de 2012. 

 

Participante     Pesquisador  

         

Nome      Nome 
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ANEXO C 

 

Anexo C – Portaria N. 157 de 07/07/2004 
Diário Oficial da União - Edição Número 130 de 08/07/2004 
Gabinete do Ministro - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
PORTARIA Nº 157, DE 7 DE JULHO DE 2004 
 
O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E 

ABASTECIMENTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo 

único, inciso II, o § 2 o do art. 174, da Constituição, e o que consta do Processo n 

o 21000.005686/2004-37, 

resolve: 

Art. 1º - Instituir, no âmbito da Secretaria de Apoio Rural e Cooperativismo - 

SARC, o PROGRAMA DE ESTÍMULO AO ENSINO E À PRODUÇÃO 

ACADÊMICA NA ÁREA DO COOPERATIVISMO, que terá por objetivos: 

 

I. Fomentar o ensino do cooperativismo, estimular a produção acadêmica e o 

resgate da sua história nas escolas, universidades e centros de formação 

profissionais das redes pública e privada; 

II. Implementar Sistema de Informação e Gestão, com banco de dados da 

memória do cooperativismo brasileiro; 

III. Estabelecer prêmio anual à produção intelectual na área do cooperativismo; 

IV. Dar apoio financeiro a pesquisas e teses do interesse do Cooperativismo 

Brasileiro; 

V. Apoiar o intercâmbio de universidades brasileiras com universidades 

estrangeiras que ministrem cursos de cooperativismo; 

VI. Apoiar a criação da Biblioteca Virtual do Cooperativismo, objetivando o 

intercâmbio com universidades brasileiras e estrangeiras sobre o sistema 

cooperativista; 

VII. Conceder bolsas de estudo para alunos selecionados. 

Parágrafo único. A Secretaria de Apoio Rural e Cooperativismo estabelecerá, por 

intermédio de normativo específico, o Regulamento do Programa instituído neste 

artigo, bem como a criação, a composição e as atribuições de seu Comitê Gestor. 
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Art. 2º - Alocar no Departamento de Cooperativismo e Associativismo Rural as 

ações para implementação do Programa instituído por esta Portaria. 

Ar. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. ROBERTO 

RODRIGUES 
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ANEXO D 

 

 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 12.690, DE 19 DE JULHO DE 2012. 

 

Dispõe sobre a organização e o funcionamento das Cooperativas de Trabalho; 

institui o Programa Nacional de Fomento às Cooperativas de Trabalho - 

PRONACOOP; e revoga o parágrafo único do art. 442 da Consolidação das Leis 

do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 

 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

CAPÍTULO I 

DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO  

Art. 1o A Cooperativa de Trabalho é regulada por esta Lei e, no que com ela 

não colidir, pelas Leis nos 5.764, de 16 de dezembro de 1971, e 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 -Código Civil.  

Parágrafo único. Estão excluídas do âmbito desta Lei:  

I - as cooperativas de assistência à saúde na forma da legislação de saúde 

suplementar;  

II - as cooperativas que atuam no setor de transporte regulamentado pelo 

poder público e que detenham, por si ou por seus sócios, a qualquer título, os 

meios de trabalho;  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.690-2012?OpenDocument
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III - as cooperativas de profissionais liberais cujos sócios exerçam as 

atividades em seus próprios estabelecimentos; e  

IV - as cooperativas de médicos cujos honorários sejam pagos por 

procedimento.  

Art. 2o Considera-se Cooperativa de Trabalho a sociedade constituída por 

trabalhadores para o exercício de suas atividades laborativas ou profissionais com 

proveito comum, autonomia e autogestão para obterem melhor qualificação, 

renda, situação socioeconômica e condições gerais de trabalho.  

§ 1o A autonomia de que trata o caput deste artigo deve ser exercida de 

forma coletiva e coordenada, mediante a fixação, em Assembleia Geral, das 

regras de funcionamento da cooperativa e da forma de execução dos trabalhos, 

nos termos desta Lei.  

§ 2o Considera-se autogestão o processo democrático no qual a Assembleia 

Geral define as diretrizes para o funcionamento e as operações da cooperativa, e 

os sócios decidem sobre a forma de execução dos trabalhos, nos termos da lei.  

Art. 3o A Cooperativa de Trabalho rege-se pelos seguintes princípios e 

valores:  

I - adesão voluntária e livre;  

II - gestão democrática;  

III - participação econômica dos membros;  

IV - autonomia e independência;  

V - educação, formação e informação;  

VI - intercooperação;  

VII - interesse pela comunidade;  
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VIII - preservação dos direitos sociais, do valor social do trabalho e da livre 

iniciativa;  

IX - não precarização do trabalho;  

X - respeito às decisões de asssembleia, observado o disposto nesta Lei;  

XI - participação na gestão em todos os níveis de decisão de acordo com o 

previsto em lei e no Estatuto Social.  

Art. 4o A Cooperativa de Trabalho pode ser:  

I - de produção, quando constituída por sócios que contribuem com trabalho 

para a produção em comum de bens e a cooperativa detém, a qualquer título, os 

meios de produção; e  

II - de serviço, quando constituída por sócios para a prestação de serviços 

especializados a terceiros, sem a presença dos pressupostos da relação de 

emprego.  

Parágrafo único. (VETADO).  

Art. 5o A Cooperativa de Trabalho não pode ser utilizada para intermediação 

de mão de obra subordinada. 

Parágrafo único. (VETADO).  

Art. 6o A Cooperativa de Trabalho poderá ser constituída com número 

mínimo de 7 (sete) sócios.  

Art. 7o A Cooperativa de Trabalho deve garantir aos sócios os seguintes 

direitos, além de outros que a Assembleia Geral venha a instituir:  

I - retiradas não inferiores ao piso da categoria profissional e, na ausência 

deste, não inferiores ao salário mínimo, calculadas de forma proporcional às 

horas trabalhadas ou às atividades desenvolvidas;  
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II - duração do trabalho normal não superior a 8 (oito) horas diárias e 44 

(quarenta e quatro) horas semanais, exceto quando a atividade, por sua natureza, 

demandar a prestação de trabalho por meio de plantões ou escalas, facultada a 

compensação de horários;  

III - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;  

IV - repouso anual remunerado;  

V - retirada para o trabalho noturno superior à do diurno;  

VI - adicional sobre a retirada para as atividades insalubres ou perigosas;  

VII - seguro de acidente de trabalho.  

§ 1o Não se aplica o disposto nos incisos III e IV do caput deste artigo nos 

casos em que as operações entre o sócio e a cooperativa sejam eventuais, salvo 

decisão assemblear em contrário.  

§ 2o A Cooperativa de Trabalho buscará meios, inclusive mediante 

provisionamento de recursos, com base em critérios que devem ser aprovados 

em Assembleia Geral, para assegurar os direitos previstos nos incisos I, III, IV, V, 

VI e VII do caput deste artigo e outros que a Assembleia Geral venha a instituir.  

§ 3o A Cooperativa de Trabalho, além dos fundos obrigatórios previstos em 

lei, poderá criar, em Assembleia Geral, outros fundos, inclusive rotativos, com 

recursos destinados a fins específicos, fixando o modo de formação, custeio, 

aplicação e liquidação.  

§ 4o (VETADO).  

§ 5o A Cooperativa de Trabalho constituída nos termos do inciso I do caput 

do art. 4o desta Lei poderá, em Assembleia Geral Extraordinária, estabelecer 

carência na fruição dos direitos previstos nos incisos I e VII do caput deste artigo.  
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§ 6o As atividades identificadas com o objeto social da Cooperativa de 

Trabalho prevista no inciso II do caput do art. 4o desta Lei, quando prestadas fora 

do estabelecimento da cooperativa, deverão ser submetidas a uma coordenação 

com mandato nunca superior a 1 (um) ano ou ao prazo estipulado para a 

realização dessas atividades, eleita em reunião específica pelos sócios que se 

disponham a realizá-las, em que serão expostos os requisitos para sua 

consecução, os valores contratados e a retribuição pecuniária de cada sócio 

partícipe.  

Art. 8o As Cooperativas de Trabalho devem observar as normas de saúde e 

segurança do trabalho previstas na legislação em vigor e em atos normativos 

expedidos pelas autoridades competentes.  

Art. 9o O contratante da Cooperativa de Trabalho prevista no inciso II do 

caput do art. 4o desta Lei responde solidariamente pelo cumprimento das normas 

de saúde e segurança do trabalho quando os serviços forem prestados no seu 

estabelecimento ou em local por ele determinado.  

CAPÍTULO II 

DO FUNCIONAMENTO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO  

Art. 10. A Cooperativa de Trabalho poderá adotar por objeto social qualquer 

gênero de serviço, operação ou atividade, desde que previsto no seu Estatuto 

Social.  

§ 1o É obrigatório o uso da expressão ―Cooperativa de Trabalho‖ na 

denominação social da cooperativa.  

§ 2o A Cooperativa de Trabalho não poderá ser impedida de participar de 

procedimentos de licitação pública que tenham por escopo os mesmos serviços, 

operações e atividades previstas em seu objeto social.  
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§ 3o A admissão de sócios na cooperativa estará limitada consoante as 

possibilidades de reunião, abrangência das operações, controle e prestação de 

serviços e congruente com o objeto estatuído.  

§ 4o Para o cumprimento dos seus objetivos sociais, o sócio poderá exercer 

qualquer atividade da cooperativa, conforme deliberado em Assembleia Geral.  

Art. 11. Além da realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 

para deliberar nos termos dos e sobre os assuntos previstos na Lei no 5.764, de 

16 de dezembro de 1971, e no Estatuto Social, a Cooperativa de Trabalho 

deverá realizar anualmente, no mínimo, mais uma Assembleia Geral Especial 

para deliberar, entre outros assuntos especificados no edital de convocação, 

sobre gestão da cooperativa, disciplina, direitos e deveres dos sócios, 

planejamento e resultado econômico dos projetos e contratos firmados e 

organização do trabalho.  

§ 1o O destino das sobras líquidas ou o rateio dos prejuízos será decidido 

em Assembleia Geral Ordinária.  

§ 2o As Cooperativas de Trabalho deverão estabelecer, em Estatuto Social 

ou Regimento Interno, incentivos à participação efetiva dos sócios na Assembleia 

Geral e eventuais sanções em caso de ausências injustificadas.  

§ 3o O quorum mínimo de instalação das Assembleias Gerais será de:  

I - 2/3 (dois terços) do número de sócios, em primeira convocação;  

II - metade mais 1 (um) dos sócios, em segunda convocação;  

III - 50 (cinquenta) sócios ou, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de 

sócios, prevalecendo o menor número, em terceira convocação, exigida a 

presença de, no mínimo, 4 (quatro) sócios para as cooperativas que possuam até 

19 (dezenove) sócios matriculados.  

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L5764.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L5764.htm
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§ 4o As decisões das assembleias serão consideradas válidas quando 

contarem com a aprovação da maioria absoluta dos sócios presentes.  

§ 5o Comprovada fraude ou vício nas decisões das assembleias, serão elas 

nulas de pleno direito, aplicando-se, conforme o caso, a legislação civil e penal.  

§ 6o A Assembleia Geral Especial de que trata este artigo deverá ser 

realizada no segundo semestre do ano.  

Art. 12. A notificação dos sócios para participação das assembleias será 

pessoal e ocorrerá com antecedência mínima de 10 (dez) dias de sua realização.  

§ 1o Na impossibilidade de notificação pessoal, a notificação dar-se-á por via 

postal, respeitada a antecedência prevista no caput deste artigo.  

§ 2o Na impossibilidade de realização das notificações pessoal e postal, os 

sócios serão notificados mediante edital afixado na sede e em outros locais 

previstos nos estatutos e publicado em jornal de grande circulação na região da 

sede da cooperativa ou na região onde ela exerça suas atividades, respeitada a 

antecedência prevista no caput deste artigo.  

Art. 13. É vedado à Cooperativa de Trabalho distribuir verbas de qualquer 

natureza entre os sócios, exceto a retirada devida em razão do exercício de sua 

atividade como sócio ou retribuição por conta de reembolso de despesas 

comprovadamente realizadas em proveito da Cooperativa.  

Art. 14. A Cooperativa de Trabalho deverá deliberar, anualmente, na 

Assembleia Geral Ordinária, sobre a adoção ou não de diferentes faixas de 

retirada dos sócios.  

Parágrafo único. No caso de fixação de faixas de retirada, a diferença entre 

as de maior e as de menor valor deverá ser fixada na Assembleia.  

Art. 15. O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 3 

(três) sócios, eleitos pela Assembleia Geral, para um prazo de gestão não 
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superior a 4 (quatro) anos, sendo obrigatória a renovação de, no mínimo, 1/3 (um 

terço) do colegiado, ressalvada a hipótese do art. 16 desta Lei.  

Art. 16. A Cooperativa de Trabalho constituída por até 19 (dezenove) sócios 

poderá estabelecer, em Estatuto Social, composição para o Conselho de 

Administração e para o Conselho Fiscal distinta da prevista nesta Lei e no art. 56 

da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, assegurados, no mínimo, 3 (três) 

conselheiros fiscais.  

CAPÍTULO III 

DA FISCALIZAÇÃO E DAS PENALIDADES  

Art. 17. Cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego, no âmbito de sua 

competência, a fiscalização do cumprimento do disposto nesta Lei.  

§ 1o A Cooperativa de Trabalho que intermediar mão de obra subordinada e 

os contratantes de seus serviços estarão sujeitos à multa de R$ 500,00 

(quinhentos reais) por trabalhador prejudicado, dobrada na reincidência, a ser 

revertida em favor do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT.  

§ 2o Presumir-se-á intermediação de mão de obra subordinada a relação 

contratual estabelecida entre a empresa contratante e as Cooperativas de 

Trabalho que não cumprirem o disposto no § 6o do art. 7o desta Lei.  

§ 3o As penalidades serão aplicadas pela autoridade competente do 

Ministério do Trabalho e Emprego, de acordo com o estabelecido no Título VII da 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 

1o de maio de 1943.  

Art. 18. A constituição ou utilização de Cooperativa de Trabalho para fraudar 

deliberadamente a legislação trabalhista, previdenciária e o disposto nesta Lei 

acarretará aos responsáveis as sanções penais, cíveis e administrativas cabíveis, 

sem prejuízo da ação judicial visando à dissolução da Cooperativa.  

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L5764.htm#art56
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L5764.htm#art56
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L5764.htm#art56
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§ 1o (VETADO).  

§ 2o Fica inelegível para qualquer cargo em Cooperativa de Trabalho, pelo 

período de até 5 (cinco) anos, contado a partir da sentença transitada em julgado, 

o sócio, dirigente ou o administrador condenado pela prática das fraudes 

elencadas no caput deste artigo.  

CAPÍTULO IV 

DO PROGRAMA NACIONAL DE FOMENTO ÀS COOPERATIVAS 

DE TRABALHO - PRONACOOP  

Art. 19. É instituído, no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, o 

Programa Nacional de Fomento às Cooperativas de Trabalho - PRONACOOP, 

com a finalidade de promover o desenvolvimento e a melhoria do desempenho 

econômico e social da Cooperativa de Trabalho.  

Parágrafo único. O Pronacoop tem como finalidade apoiar:  

I - a produção de diagnóstico e plano de desenvolvimento institucional para 

as Cooperativas de Trabalho dele participantes;  

II - a realização de acompanhamento técnico visando ao fortalecimento 

financeiro, de gestão, de organização do processo produtivo ou de trabalho, bem 

como à qualificação dos recursos humanos;  

III - a viabilização de linhas de crédito;  

IV - o acesso a mercados e à comercialização da produção;  

V - o fortalecimento institucional, a educação cooperativista e a constituição 

de cooperativas centrais, federações e confederações de cooperativas;  

VI - outras ações que venham a ser definidas por seu Comitê Gestor no 

cumprimento da finalidade estabelecida no caput deste artigo.  
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Art. 20. É criado o Comitê Gestor do Pronacoop, com as seguintes 

atribuições:  

I - acompanhar a implementação das ações previstas nesta Lei;  

II - estabelecer as diretrizes e metas para o Pronacoop;  

III - definir as normas operacionais para o Pronacoop;  

IV - propor o orçamento anual do Pronacoop;  

V – (VETADO);  

VI – (VETADO).  

§ 1o O Comitê Gestor terá composição paritária entre o governo e entidades 

representativas do cooperativismo de trabalho.  

§ 2o O número de membros, a organização e o funcionamento do Comitê 

Gestor serão estabelecidos em regulamento.  

Art. 21. O Ministério do Trabalho e Emprego poderá celebrar convênios, 

acordos, ajustes e outros instrumentos que objetivem a cooperação técnico-

científica com órgãos do setor público e entidades privadas sem fins lucrativos, no 

âmbito do Pronacoop.  

Art. 22. As despesas decorrentes da implementação do Pronacoop correrão 

à conta das dotações orçamentárias consignadas anualmente ao Ministério do 

Trabalho e Emprego.  

Art. 23. Os recursos destinados às linhas de crédito do Pronacoop serão 

provenientes:  

I - do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT;  

II - de recursos orçamentários da União; e  
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III - de outros recursos que venham a ser alocados pelo poder público.  

Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador - CODEFAT definirá as diretrizes para a aplicação, no âmbito do 

Pronacoop, dos recursos oriundos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT.  

Art. 24. As instituições financeiras autorizadas a operar com os recursos do 

Pronacoop poderão realizar operações de crédito destinadas a empreendimentos 

inscritos no Programa sem a exigência de garantias reais, que poderão ser 

substituídas por garantias alternativas, observadas as condições estabelecidas 

em regulamento.  

Parágrafo único. (VETADO).  

Art. 25. (VETADO).  

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 26. É instituída a Relação Anual de Informações das Cooperativas de 

Trabalho - RAICT, a ser preenchida pelas Cooperativas de Trabalho, anualmente, 

com informações relativas ao ano-base anterior.  

Parágrafo único. O Poder Executivo regulamentará o modelo de formulário 

da RAICT, os critérios para entrega das informações e as responsabilidades 

institucionais sobre a coleta, processamento, acesso e divulgação das 

informações.  

Art. 27. A Cooperativa de Trabalho constituída antes da vigência desta Lei 

terá prazo de 12 (doze) meses, contado de sua publicação, para adequar seus 

estatutos às disposições nela previstas.  

Art. 28. A Cooperativa de Trabalho prevista no inciso II do caput do art. 4o 

desta Lei constituída antes da vigência desta Lei terá prazo de 12 (doze) meses, 
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contado de sua publicação, para assegurar aos sócios as garantias previstas nos 

incisos I, IV, V, VI e VII do caput do art. 7o desta Lei, conforme deliberado em 

Assembleia Geral.  

Art. 29. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 30. (VETADO).  

Brasília, 19 de julho de 2012; 191o da Independência e 124o da República. 
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ANEXO G 

 

20/04/2012 às 18h56  
 
 
COOPERATIVAS BATEM NOVO RECORDE DE EXPORTAÇÃO 

 
Por Tarso Veloso | Valor 
 
 

BRASÍLIA - As exportações das cooperativas brasileiras somaram US$ 1,29 

bilhão de janeiro a março deste ano, uma elevação de 6,5% em relação ao 

mesmo período de 2011, informou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior (MDIC). As importações registraram expansão de 12,7% e 

totalizaram, no trimestre, US$ 54,7 milhões. O saldo da balança comercial das 

cooperativas alcançou US$ 1,238 bilhão no período. 

O principal produto exportado no período foi o açúcar refinado, que obteve receita 

de US$ 297,3 milhões, equivalente a 23% do total exportado pelas cooperativas. 

Em seguida, aparecem o café em grão, com US$ 177,5 milhões (13,7%), farelo 

de soja, com US$ 139,5 milhões (10,8%) e pedaços e miudezas comestíveis de 

frango, com US$ 138,4 milhões (10,7%). Nas exportações totais do setor de 

agronegócios, a liderança costuma a ficar com soja e derivados. 

Os embarques de produtos de cooperativas brasileiras chegaram, no primeiro 

mês de 2012, a um total de 118 países. Em igual intervalo de 2011, haviam sido 

108 países de destino. A China ficou em primeiro lugar nesse ranking, com US$ 

142,4 milhões, ou 11% do total exportado no mês. Os Estados Unidos ocuparam 

a segunda colocação, com US$ 118,7 milhões (9,2%). A Alemanha vem em 

seguida, com US$ 108,5 milhões (8,4%). 

O MDIC informou, ainda, que 17 Estados do país exportaram por meio de 125 

cooperativas em janeiro. O Paraná permaneceu na liderança, com US$ 419,9 

milhões em exportações, ou 32,5% do total. Em segundo lugar aparecem as 

cooperativas de São Paulo, que venderam US$ 350 milhões (27,1%). As 
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sociedades de Minas Gerais figuram em terceiro no ranking, com vendas de US$ 

191,7 milhões, ou 14,8% do total. 

Já as importações das cooperativas do país passaram de US$ 48,5 milhões, no 

primeiro trimestre de 2011, para US$ 54,7 milhões, no mesmo período de 2012 — 

uma expansão de 12,7%. As compras externas das cooperativas foram originárias 

de 33 países no primeiro trimestre deste ano. No mesmo período do ano passado, 

foram 31 países. Na relação dos principais vendedores de produtos para as 

cooperativas, os Estados Unidos ficaram em primeiro lugar, com US$ 8,1 milhões, 

ou 14,8% do total. Do Japão, foram comprados US$ 5,3 milhões, ou 9,7% do 

total.<http://www.valor.com.br/empresas/2626356/cooperativas-batem-novo-

recorde-de-exportacao#ixzz2CD8gwU8N>Disponível em14.out.2012. 
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