
COOPERATIVISMO
Reunidos pela Assembléia Legislativa e pela Sudecoop, algumas das
maiores expressões nacionais do cooperativismo avaliam os problemas e
as perspectivas do setor e concluem que a solução para as aflições do
desemprego e da falta de crédito pode ter resposta nas ações cooperadas

A UNIÃO E A FORÇA
Francisco de Morais Mendes

A s cooperativas de crédito, de trabalho,
de consumo, urbanas, rurais e outras

aglutinam cerca de 2% da população brasilei-
ra. Segundo dados da Universidade do Vale
do Rio dos Sinos (RS), elas chegam a quase
7 mil no país, sendo em torno de 4 mil nas
áreas urbanas. E pouco, se comparado com
outros países. Nos Estados Unidos, 30% da
população está associada a alguma forma de
cooperativismo. Na Itália, as cooperativas so-
mam 140 mil.

Mesmo em pequena quantidade, as coope-
rativas têm um peso importante na economia
do país. O patrimônio e o trabalho do
cooperativismo representam cerca de 10% do
PIB brasileiro. E por elas passam 50% do
leite produzido e comercializado no país,
ocorrendo o mesmo com 30% da soja, do
milho e do arroz, e com mais de 70% do trigo.

Esses dados foram trazidos à Assembléia
Legislativa por algumas das maiores autorida-
des do cooperativismo no Brasil, como os
representantes da Organização das Coopera-
tivas Brasileiras (OCB), Organização das
Cooperativas do Estado de Minas Gerais
(Ocemg), Sociedade Rural Brasileira e das
Universidades do Vale do Rio dos Sinos
(Unisinos) e de Ijuí, no Rio Grande do Sul,

e UFMG e Viçosa, de Minas Gerais. O
Ciclo Nacional de Debates "Autogestão:
associativismo e cooperativismo", colocou em
discussão os problemas e as perspectivas do
cooperativismo brasileiro.

Nos últimos dois anos, o número de coope-
rativas de Minas Gerais saltou de 500 para
700. O maior setor cooperativista em Minas
Gerais é o agropecuário, com 223 cooperati-
vas e mais 72 de consumo. As de crédito
foram o segundo segmento, sendo 118 de
crédito mútuo e 101 de crédito rural. O
Estado conta com 125 cooperativas de traba-
lho, sendo 70 de trabalho médico. Esses
dados são do presidente da Organização das
Cooperativas do Estado de Minas Gerais
(Ocemg), Alfeu Silva Mendes. Ele apresen-
tou também um painel sobre o cooperativismo
no mundo, que conta hoje com cerca de 750
milhões de cooperados, divididos em 297
organizações nacionais e 8 organizações inter-
nacionais. O movimento está diluído em 90
países. O Brasil tem 3,3 milhões de coopera-
dos, número que Alfeu Mendes considera
baixo. "E bom ter conhecimento desses
números, porque vemos o desafio à nossa
frente, o quanto temos que avançar no nosso
cooperativismo e o quão grande é o campo de
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luta que se nos apresenta, principalmente
para os dirigentes de cooperativas ou de
organizações de cooperativas", disse.

O espectro desse campo de luta é imenso
e nem sempre há consenso sobre os rumos a
serem tomados. Das definições ideológicas,
que perpassam as discussões sobre finalida-
des sociais e econômicas do cooperativismo,
a aspectos como centralização de decisões,
autonomia, poder de voto, legislação e papel
do Estado, o encontro abriu espaço para as
mais diversas manifestações.

Estado e cooperativas - O primeiro
painel do Ciclo de Debates tratou do tema
"Sociedade, informação e geração de empre-
go e relações entre cooperativas, empresas,
Estado e ONGs".

Nem o Estado brasileiro utiliza, de forma
eficaz, o cooperativismo como instrumento
de política de desenvolvimento, nem o
cooperativismo utiliza, de forma eficaz, o
Estado como instrumento de desenvolvimen-
to do cooperativismo. A constatação foi feita
pelo professor José Horta Valadares, da
Universidade Federal de Viçosa, a única
instituição de ensino superior em Minas
Gerais que tem formação específica para o

trabalho com associativismo e cooperativismo.
Ele defendeu, por exemplo, a participa-

 1

ção do cooperativismo na reforma adminis-
trativa do Estado. Os serviços de abasteci-
mento de água e esgoto poderiam ser
estruturados em forma de cooperativa. "O
Estado não convidou o cooperativismo para
discutir a reforma administrativa e receio que
o cooperativismo não esteja organizado para
participar desses debates". Ele defendeu
também o incentivo, por parte do Estado, à
formação de cooperativas de educação por
pais de alunos, como alternativa ao preço e à
qualidade do ensino oferecido pela escola
privada, nos níveis fundamental e médio.

A aproximação do Estado com os setores
mais carentes da população, através de linhas
de crédito, foi tratada por Luís Fernando
Lara Resende, representante do Programa
Comunidade Solidária, que falou sobre o
Programa de Geração de Emprego e Renda
(Proger), executado com recursos do Fundo
de Amparo ao Trabalhador (FAT), e da
proposta de criação de um Banco do Povo.
"Quando analisamos a questão da oferta de
crédito à população mais carente, verificamos
uma enorme dificuldade ou mesmo a impos-
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sibilidade de essa população ter acesso às
linhas oficiais existentes". Os recursos desse
programa seriam repassados através de orga-
nizações não-governamentais, municípios e
Estados, e haveria mecanismos alternativos de
aval para os empréstimos, que teriam também
acompanhamento técnico em seu emprego por
microempresas ou agentes informais da econo-
mia.

Voltada para os setores já organizados é a
ação da Gerência de Negócios do Sistema
Cooperativista do Banco do Brasil. Seu repre-
sentante, Gabriel Antônio Ataila, disse que o
Banco incentivou a formação de inúmeras
cooperativas rurais e hoje está atento à forma-

ção de cooperativas urbanas, de trabalho,
setor que acompanha a tendência interna-
cional de globalização. O Banco do Brasil
abriu uma linha de crédito para essas coope-
rativas, também com recursos do FAT. Dis-
cutindo a relação entre as cooperativas e o
Estado, Gabriel Atalia defendeu a abertura
à participação das cooperativas em licitações
públicas, o que hoje é vedado por lei. Servi-
ços do Estado também poderiam, na sua
opinião, ser administrados por cooperativas,
e mencionou o caso da Argentina, onde as
cooperativas são responsáveis pelo forneci-
mento de energia elétrica. Atalia comentou
também o caso das cooperativas de ensino,

COOPERATIVISMO
Raul Messias Franco*

O debate que realizamos na As-
sembléia Legislativa de Minas Gerais
abordou os principais problemas e so-
luções do cooperativismo no Brasil.

Tendo como tema central a nova
legislação cooperativista em discussão
no Congresso Nacional, foram abor-
dados os seguintes aspectos fundamen-
tais:

os pontos polêmicos dos proje-
tos em discussão;

20 a questão das cooperativas de
trabalho;

3° - a cooperação regional entre os
municípios;

40 - a. relação entre o Estado e as
Cooperativas.

- Os pontos polêmicos dos
projetos em discussão

Tivemos o privilégio de receber em
primeira mão dois dados fundamen-
tais para esse debate. O primeiro, o
resultado da Conferência de
Manchester, realizada em 100 anos de
Aliança Internacional Cooperativa. Foi

reafirmado o princípio básico do
cooperativismo democrático - "cada pes-
soa um voto". E sabido que há uma
polêmica quanto a esse princípio. Alguns
alegam que as empresas concorrentes dão
vantagens aos grandes fornecedores e es-
tes abandonam a cooperativa. Uma forma
de retê-los seria dar-lhes mais poder. O
melhor caminho é dar mais eficiência, sem
a quebra do princípio básico, pois as
cooperativas passariam a ser idênticas às
sociedades anônimas.

A segunda informação valiosa foi o
anteprojeto da Universidade do Vale do
Rio dos Sinos - Unisinos, deSão

Leopoldo, Fio Grande do ui.
A principal polêmica nos projetos em

tramitação diz respeito ao sistema repre-
sentativo do cooperativismo, hoje
consubstanciado na OCB (Organização
das Cooperativas Brasileiras) e nas OCEs
(Organização das Cooperativas dos Esta-
dos). Alguns defendem a obrigatoriedade
de filiação ao sistema, como condição
básica para o funcionamento das coopera-
tivas, passando para a OCB as antigas
atribuições do INCRA, só que agora não
mais na mão do Estado, mas na mão do
sistema OCB.

Outros defendem a livre adesão como
mais coerente com os princípios funda-
mentais do cooperativismo e com a pró-
pria Constituição Federal, no seu capítulo
1, artigo 5°, inciso'nciso XX: "Ninguém poderá
ser compelido a associar—se ou a permane-
cer associado".

Quanto ao controle das cooperativas,
ele seria feito pela legislação ordinária e,
para efeito de recebimento de recursos
Públicos, elas seriam monitoradas por
uma secretaria nacional de cooperativismo,
que seria um órgão gestor dos recursos
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que hoje são quase 200 em todo o país, que
cresceram com apoio financeiro do fundo de
pensão do Banco.

Cooperação e globalização - O pro-
fessor Clélio Campolina, da UFMG, abriu o
painel "Cidade e campo: cooperação regio-
nal e globalização , com a discussão da
globalização e seu significado para o Brasil,
da dinâmica regional recente da economia
brasileira, em seus aspectos industrial e
agropecuário, do Mercosul e seus impactos
regionais no Brasil e do papel do sistema
viário na configuração e reconfiguração regio-
nal e nos fluxos comerciais dentro do Brasil.

A organização cooperativista no atual

momento da economia foi também objeto da
palestra do secretário de Agricultura do Es-
tado de Santa Catarina e atual presidente da
Organização das Cooperativas Brasileiras
(OCB), Dejandir Dalpasquale. Compa -
rando a situação brasileira com a de outros
países, ele acentuou que a pequena quantida-
de de cooperativas no Brasil se deve às
dificuldades impostas para sua constituição,
principalmente na faixa de crédito. Lembrou
que a Holanda possui 3.500 cooperativas de
crédito, enquanto que Santa Catarina, que
tem o dobro da área territorial da Holanda,
deve ter 20 ou 30.

Ele defendeu também a criação do Banco

públicos destinados ao cooperativismo.
O sistema 0GB permaneceria como

de representação política do
cooperativismo, mas sem o caráter com-
pulsório.

Um ponto de destaque no debate,
apesar de não ser polêmico, é a proposta
de redução cio número mínimo de coope-
rados de 20 para 7. Durante muito tem-
po, especialmente na época do milagre
brasileiro (70-80) predominou o
gigantismo - "uma cooperativa para ser
boa tinha que ser grande". Surgiram
então grandes cooperativas com mais de
mil sócios. Formaram-se grandes empre-
sas, porém o cooperativismo era muito
pobre entre as pessoas. Os sócios passa-
ram a ser simples fornecedores, às vezes
sem outra opção.

Hoje a situação é diferente. A
proposta de redução do número mínimo
para 7 visa fomentar o aparecimento de
milhares de microcooperativas em torno
de objetivos simples e concretos, como a
obtenção de um computador, um trator,
etc.

20 - A questão das cooperativas de
trabalho

Dentro do contexto de
terceirização, levando-se em consideração
o fantasma do desemprego, coloca-se a
discussão em tomo das cooperativas de

trabalho: solução ou armadilha?
Partimos do princípio da evolução

das relações de trabalho. Assim como o
trabalho assalariado foi um progresso em
relação ao trabalho escravo e ao trabalho
servil, o trabalho cooperativado pode ser
uma evolução em relação ao trabalho
assalariado, com a abolição do patrão.

O grande perigo é as cooperativas
de trabalho se transformarem em organi-
zação de exploração dos trabalhadores,
negando-lhes os direitos trabalhistas con-
quistados e não dando em troca o novo
direito de cooperado-proprietário.

A verdadeira cooperativa de traba-
lho implicaria na propriedade comum por
parte dos associados dos meios de produ-
ção, como a terra, os galpões, as máqui-
nas, etc. Mas mesmo como prestadora de
serviços, usando os meios de produção de
terceiros, tais cooperativas vão compensar
os direitos trabalhistas tradicionais com a
participação dos cooperados nas sobras
da organização. Evidentemente, tal parti-
cipação pressupõe honestidade e demo-
cracia na decisão do que fazer com as
sobras.

30_ A cooperação intermunicipal

Os consórcios municipais são muito
semelhantes a cooperativas ou conselhos
intermunicipais de desenvolvimento que
gerem em conjunto os recursos públicos.

A experiência do Conselho de Desenvol-
vimento do Rio Grande do Sul, relatada
pelo professor Walter Frantz, foi
elucidativa, colocando o poder decisório
do Conselho: é ele quem decide o que o
Executivo vai fazer com os impostos arre-
cadados e destinados às regiões.

Da mesma forma que uma máquina
ou um microcomputador pode ser uma
propriedade cooperativa, coisas mais com-
plexas como hospitais, laboratórios, pa-
trulhas mecanizadas, podem ser ações
comuns e conjuntas de três ou mais mu-
nicípios.

40 - Relação Estado/Cooperativas

Finalmente chegamos ao seguinte:
vamos lutar pelo fim do Estado, e conse-
qüentemente dos impostos, ou vamos
genro Estado como promotor da divisão
da riqueza? O Estado "Robin Hood",
gerindo os recursos públicos com o senti-
do distributivista, tirando de quem tem e
dando a quem não tem a possibilidade de
ter.

Neste sentido, é imprescindível ao
Estado um órgão de cadastro das experi-
ências cooperativas e, através dele, o
direcionamento da aplicação dos recur-
sos públicos.

(*) Titular da Superintendência de Desen-
volvimento do Cooperativismo (Sudecoop)

-
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de Crédito Cooperativo, sem participação do
governo, para financiar a produção agrícola,
assinalando ainda que nenhuma cooperativa
de crédito sofreu intervenção do Banco Cen-
tral nos últimos anos.

Encerrando o painel, o reitor da Univer-
sidade de Ijuí, no Rio Grande do Sul, Walter
Frantz, ex-presidente do Fórum dos Conse-
lhos do Estado e atual presidente do Conselho
Regional de Desenvolvimento da região No-
roeste Colonial do Estado, discorreu sobre a
experiência dos Conselhos Regionais de De-
senvolvimento do Rio Grande do Sul.

Legislação: propostas de mudan-
ças - Os projetos de lei sobre cooperativismo
que tramitam no Congresso Nacional, princi-
palmente o do senador Eduardo Suplicy e o
da Organização das Cooperativas Brasileiras
(OCB), foram debatidos no módulo « Legis-
lação: propostas de mudanças", pelo presi-
dente da Sociedade Rural Brasileira, Roberto
Rodrigues, pelo professor Virgílio Périus, da
Universidade do Vale dos Sinos (RS) e pelos
deputados federais Carlos Melies e Tilden
Santiago.

Os pontos mais polêmicos em discussão no
Congresso referem-se à formação de coopera-
tivas por pessoas jurídicas, à liberdade de
organização de cooperativas e a aspectos da
tributação.

Experiências e perspectivas - O pre-
sidente da Organização das Cooperativas do
Estado de Minas Gerais (Ocemg), Alfeu
Silva Mendes; o diretor-presidente, em exer-
cício, da Crediminas, José Eduardo Martins
de Oliveira; o presidente da Unimed, Fran-
cisco José Neves; o superintendente do Tra-
balho da Secretaria de Trabalho e Ação
Social, José Soter de Figueiroa Neto, apre-
sentaram relatos de experiências do movimen-
to cooperativista. O presidente em exercício
cia Crediminas fez uma radiografia do
cooperativismo de crédito e mostrou o cresci-
mento do setor em Minas Gerais, que atingiu
nos últimos dois anos a marca de 98 coopera-

tivas, com 60 mil associados.
O presidente da Unimed, Francisco José

Neves, relatou a experiência do coo-
perativismo médico, que hoje congrega em
torno de 78 mil médicos do país, com
atendimento a quase 10 milhões de usuários,
em 360 cooperativas médicas. Ele falou tam-
bém do intercâmbio da experiência com pa-
íses como Colômbia, Paraguai, Argentina,
Uruguai, Portugal e Japão.

Por fim, o superintendente do Trabalho
da Secretaria de Trabalho e Ação Social,
José Soter de Figueiroa Neto, relatou as
experiências que Minas desenvolveu na linha
do associativismo, nos últimos 25 anos, tam-
bém na ótica do Estado para o movimento
cooperativista e associativista. Disse que a
participação do Estado brasileiro no movi-
mento cooperativista tem sido ruim, desastro-
sa. « Da Era Vargas até 1988,  o Estado se
comportou de uma maneira desastrosa - foi
paternalista, autoritário, clientelista, e fez
com que o cooperativismo vivesse sob a tutela
do Estado."

Soter Figueiroa comentou projetos como
o Prodemata, de 1979,0 Plano Noroeste, de
1984,  o Programa de Apoio ao Pequeno
Produtor Rural (Papi), mais recente, o MG-
2, e outros, desenvolvidos de maneira inte-
grada por vários órgãos da administração
pública do Estado. Debateu os erros e
acertos desses programas. Concluiu dizendo
que o cooperativismo é uma alternativa
moderna de sobrevivência diante dos novos
paradigmas, principalmente alternativa
socioeconômica de geração de emprego e
renda.

O Ciclo Nacional de Debates foi realiza-
do nos dias 28 e 29 de setembro, numa
promoção da Assembléia Legislativa e da
Secretaria de Estado da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento, através da Superinten-
dência de Desenvolvimento do Coopera-
tivismo (Sudecoop), que tem como titular o
ex-deputado estadual Raul Messias Franco.
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