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NOVO ESPAÇO DE INTEGRAÇÃO

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais coloca em
prática, a partir do Ciclo de Debates que teve como tema "Autogestão:
Associativismo e Cooperativismo", mais uma iniciativa vinculada a seu projeto
de ampliar as relações com a sociedade: a publicação de uma síntese das
exposições feitas nos eventos dessa programação.

Divulgados entre os participantes e nos meios em que possam
repercutir mais intensamente, os textos extraídos das palestras, proferidas por
especialistas representantes de órgãos públicos e entidades civis que lidam
diretamente com o assunto posto em discussão, irão constituir um valioso
subsídio para a análise de questões relevantes para a vida do Estado e do País.

No caso do tema em pauta, por exemplo, estamos tomando
públicos depoimentos extremamente enriquecedores sobre o cooperativismo,
dados por pessoas que têm vivenciado, de forma muito próxima, as experiências
desenvolvidas nessa área no Brasil e no exterior.

Oportunos e atuais, esses relatos tocam pontos nevrálgicos de
nossa conjuntra socioeconômica, como emprego, renda, sobrevivência, distorções
do sistema financeiro, modos de produção capitalistas, relações entre sociedade
e Estado.

Enfatizam, também, valores e princípios da doutrina cooperativista
que, por sua pertinência, poderiam ser considerados e assimilados em um
contexto mais amplo. Entre eles, a gestão democrática, o processo político de
organização, a responsabilidade em relação às comunidades e o compromisso
com o desenvolvimento sustentável.

A discussão aberta dessas questões, e de outras que irão constar da
programação do Ciclo de Debates, sintoniza-se com a política da Casa de buscar
uma atuação integrada com os demais poderes públicos e os diversos segmentos
sociais, criando espaços para a permuta de conhecimentos e o amadurecimento
de posições.
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Agradecemos a todos os que participaram do encontro que deu
origem a esta publicação, especialmente Secretaria de Estado da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, através da Superintendência de Cooperativismo,
parceiros fundamentais na realização do evento.

Agostinho Patrús
Presidente da Assembléia LegisJativa do Estado de Minas Gerais
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DEBATE OPORTUNO

É com muita satisfação que a Secretaria cia Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, através da Superintendência de Cooperativismo (Sudecoop), vê
a disposição do Legislativo mineiro de realizar este ciclo de debates sobre um
tema tão importante para o futuro da agricultura brasileira.

Os países em desenvolvimento sofrem, especialmente na chamada
globalização da economia, as conseqüências de sua pouca capacidade compe-
titiva. E a competição se situa, fundamentalmente, na forma de organização do
sistema produtivo. É natural que países em desenvolvimento tenham uma infra-
estrutura de serviços mais débil e custos maiores, mas que, em média, equili-
bram-se com custos menores de terra, mão-de-obra, etc. Infelizmente, a falta de
organização dos produtores, principalmente os pequenos, coloca-os em condi-
ções de debilidade com relação à sua capacidade competitiva.

É mais que propício o debate que a Assembléia abriga, com a
participação de ilustres deputados ligados ao setor agropecuário, dispondo-se
a debates e propondo soluções para os problemas existentes na área. Além
disso, a minha satisfação é ainda maior porque hoje teremos a oportunidade de
ver aqui um desfile de lideranças autênticas do setor cooperativista.

A Assembléia está de parabéns. Quero, em nome da nossa Secre-
taria e do Executivo de Minas Gerais, dizer da nossa satisfação, porque a
Assembléia, abrigando esse ciclo de debates, estará contribuindo, profunda-
mente, com as ações do Executivo e levantando um tema importante para as
sociedades mineira e brasileira.

Quero dar aqui o testemunho da minha expectativa e do Governo
com um ciclo de debates dessa natureza. Queremos estar ajustados com o
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pensamento daqueles que, trazendo sua experiência, nesse desfile que a
Assembléia faz aqui de pessoas de profundo conhecimento e sensibilidade para
o assunto, hão de ajudar o Executivo nas suas ações.

AI'sson Paulineii
Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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CONTRIBUIÇÃO PARA O PROCESSO DEMOCRÁTICO

Na última semana de setembro, tivemos, na Assembléia Legislativa,
o Ciclo Nacional de Debates Autogestão: Associativismo e Cooperativismo, uma
realização conjunta da Assembléia e da Secretaria da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, através da Superintendência de Cooperativismo (Sudecoop).

O encontro foi marcado pela presença das maiores autoridades do
cooperativismo brasileiro, tanto no nível prático - com os dirigentes de
entidades como a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), Organização
das Cooperativas do Estado de Minas Gerais (Ocemg), Sociedade Rural Brasileira
- como no técnico, com representantes das Universidades de Viçosa (MG),
Unisinos (RS), Ijuí (RS) e UFMG.

Ressaltamos ainda o fato de o evento ter acontecido uma semana
depois do Congresso Mundial de Cooperativismo, que comemorou cem anos de
existência da Aliança Cooperativista Internacional, realizado em Manchester
(Inglaterra). Nesse congresso, foi feita a revisão dos princípios universais do
cooperativismo, e o fato de vários conferencistas deste ciclo terem dele
participado deu aos debates uma extrema atualidade.

Os enfoques foram variados, tendo sido abordados desde a
cooperação informal, a realidade das diversas associações comunitárias hoje
existentes nos quatro cantos do País, até a cooperação entre cidades agrupadas
regionalmente, a exemplo do que acontece no Rio Grande do Sul, passando pela
inevitável questão financeira, enfocada pelo representante do Banco do Brasil.

Também notável foi o número e o nível de participantes, que,
através de intervenções sempre pertinentes, deram vida aos debates, colocando
questões concretas vividas a partir de distintas experiências.

Os textos que apresentamos são uma síntese dos pontos mais
importantes tratados nas conferências e pretendem contribuir para a reflexão
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deste importante tema, sobretudo no momento em que é votada no Congresso
Nacional a nova legislação para o cooperativismo.

Sem dúvida, a realização de encontros dessa natureza tem sido uma
grande contribuição da Assembléia Legislativa de Minas Gerais ao processo
democnítico. Só a ampla e livre discussão poderá dotar o Brasil de um conjunto
de leis eficientes e de acordo com a complexidade sociocultural do País.

Finalmente, os agradecimentos a direção das duas entidades
promotoras do evento, assim como ao dedicado e competente corpo técnico de
ambas, que tomou possível a sua realização e a síntese dos debates ora
apresentada.

Raul Messias Franco
Superintendente da Superintendência

de Cooperativismo
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AS RELAÇÕES ENTRE O ESTADO E O COOPERA1WISMO

José Horta Valadares
Professor do Curso de Administração de

Cooperativas da Universidade Federal de Viçosa

Tentarei levantar algumas questões para debate, sobre o tema que
me foi proposto. A tese que apresento para reflexão é a seguinte: nas relações
entre o Estado e o cooperativismo, 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
desenvolvimento do cooperativismo.

Estado e cooperativismo são dois sistemas de poder e coexistem
num sistema de relações mútuas. A relação Estado-cooperação é instituída como
uma relação de poder, pois a dimensão democrática e autogestionária do
modelo cooperativo implica uma reivindicação autonomista suscetível de entrar
em conflito com o poder estatal. Esse é o problema fundamental, quer a
cooperação seja considerada no plano de suas unidades de base, as coopera-
tivas, ou nas suas superestruturas institucionais, que são as federações ou as
confederações de cooperativas.

Enquanto relação de poder, e à medida que o Estado assume como
uma de suas funções a promoção do desenvolvimento - processo no qual o
movimento cooperativo é chamado a desempenhar um papel de singular
importância -, torna-se necessário o estabelecimento de um sistema de relações
entre ambos.

As relações entre o cooperativismo e o Estado devem reconhecer a
complexidade das dimensões em que elas ocorrem, considerando o
cooperativismo como parte da economia nacional, como setor social organiza-
do, e levando em conta a participação de cidadãos titulares dos direitos e
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obrigações implícitos na democracia. De tal diversidade se despreendem as
bases sobre as quais se devem desenvolver essas relações e que, em nossa
opinião, expressam-se nos seguintes pontos:

1. Respeito do Estado à autonomia do movimento cooperativo.

2. Necessidade de que o Estado gere políticas públicas coerentes
com o aporte que realiza o movimento no desenvolvimento de certos setores da
economia nacional, em geral vinculados a temas prioritários do ponto de vista
social.

3. Reconhecimento do direito de participação do cooperativismo
nas instãncias públicas de definição e planejamento estatal que lhes sejam
pertinentes e, conseqüentemente, do dever do cooperativismo de participar
construtivamente dos planos de desenvolvimento nacional.

4. Estabelecimento de mecanismos eficazes que garantam uma
adequada participação do movimento cooperativo na definição e revisão do
marco jurídico-institucional dentro do qual se desenvolva o cooperativismo e a
estruturação e funcionamento de instâncias governamentais de apoio ao setor
cooperativo, em matéria de promoção, educação, capacitação, técnica, financi-
amento e fiscalização.

5. Estabelecimento de meios efetivos de fomento cooperativo que
contemplem as características específicas do modelo e que constituam o reflexo
de uma concepção e uma vontade de apoio a setores sociais significativos.
Especialmente, em termos do reconhecimento legislativo da doutrina coopera-
tiva, mecanismos de autocontrole, educação cooperativa, assistência técnica,
apoio financeiro e regime tributário.

Esse sistema de relações deve articular-se a partir do reconhecimen-
to da autonomia do movimento cooperativo e de sua capacidade de apresentar
respostas válidas aos problemas próprios do setor cooperativo, por um lado, e
por outro lado cio direito que assiste ao Estado de formulação de suas próprias
políticas, planos e programas de desenvolvimento. Esse enfoque conduz à
perspectiva segundo a qual o sistemas de relações é assumido como vinculações
no curto prazo.
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Todos reconhecemos a dificuldade atual para estruturar projetos de
desenvolvimento nacional que possibilitem dar uma resposta técnica adequada
à relação entre necessidades crescentes e recursos insuficientes para atender às
demandas das populações nacionais em rápido crescimento, e que possam
também assegurar o compromisso da população, como requisito e aval impres-
cindível para o êxito de alternativas que, provavelmente, não sejam altamente
redistributivas de riqueza no curto prazo.

Nesse sentido, o cooperativismo pode representar uma interessan-
te alternativa no momento de formulação desses planos e programas. Essa
contribuição pode se dar sob dois pontos de vista: o técnico e o de princípios
- melhor dizendo, o da eficiência e o do compromisso.

Do ponto de vista da eficiência, existem inúmeras experiências,
dados e pesquisas que demonstram claramente a viabilidade técnica e financeira
de soluções cooperativas. O cooperativismo habitacional, o de consumo, o
acesso de setores populares ao sistema financeiro por meio do cooperativismo
de crédito, as experiências positivas de criação e manutenção de postos de
trabalho em tomo das cooperativas operárias de produção e de trabalho, etc.
são exemplos suficientes que permitem encarar com otimismo a alternativa da
cooperação organizada em bases econômicas.

Não se trata de defender uma perspectiva de favorecimento ou
consolidação do setor cooperativo. Trata-se de assumir a possibilidade de
transferir a viabilidade historicamente demonstrada pela alternativa cooperati-
va para um nível macrossocial e econômico que potencialize as capacidades
distintas de organizar e distribuir os recursos de uma nação.

Do ponto de vista do compromisso, acreditamos que a questão
fundamental do planejamento do futuro relaciona-se à capacidade de incorporar
não somente a produtividade das pessoas, mas sua participação consciente,
tanto nos benefícios como nas responsabilidades, o que implica a realização de
planos de desenvolvimento que sejam eficientes, participativos e progressistas,
que rompam as formas tradicionalmente favorecedoras de setores minoritários
e os superem, tanto em justiça como em eficiência distributiva.
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Cabe, nesse mister, um papel importante ao cooperativismo, já que
"entre seus méritos está a aspiração concreta a valores que, se são difíceis de
serem traduzidos em cifras de um balanço econômico, têm força suficiente e
incontestável para mover a vontade dos homens na direção da liberdade
econômico-social", nas palavras de Eugênio Diaz, em seu trabalho intitulado
"Existe urna visão cooperativa da sociedade global?"

O que temos a considerar é que a cooperativa é um espaço de poder
e, como tal, necessariamente ela vai entrarem relação (normalmente de conflito)
com outros espaços de poder constituídos. Por exemplo, em alguns municípios,
tenho acompanhado diversos casos em que cooperativas de produtores rurais
entram em confronto direto com a realidade sindical, com os trabalhadores
rurais. Essa é uma situação de disputa de espaço de poder, que necessariamente
leva a posições radicais.

Dentro do próprio movimento cooperativo, ou pelo menos naquela
parcela do movimento 'oficial", que sobrevive aos tempos atuais, existe uma
preocupação em não abrir espaços, internamente, para que sejam discutidas as
alternativas cooperativas ligadas ao movimento social e ao movimento sindical.
Observo que, por Outro lado, no movimento sindical, nos últimos cinco anos,
tem ocorrido urna abertura muito grande para se discutir a proposta cooperativa.

Hoje, no Brasil, temos um movimento sindical muito mais aberto
à discussão do cooperativismo do que o próprio movimento cooperativista. O
movimento cooperativista no País tem sido extremamente reticente e cauteloso
em discutir a sua própria razão de ser, que é o cooperativismo.

É difícil dar uma Interpretação um pouco mais prática sobre essa
situação. Na verdade, ela mostra um estado de coisas que tem crescido cada vez
mais, em várias regiões, na disputa desses espaços de poder.

Entre os méritos do cooperativismo está sua aspiração concreta a
valores que são difíceis de serem traduzidos e sintetizados num balanço
econômico, porque têm força suficiente e incontestável para mover a vontade
dos homens na direção da liberdade econômica e social.

Nessa introdução ii questão do relacionamento entre Estado e
cooperativas, no que se refere à sociedade informal e à geração de empregos,
gostaria de levantar rapidamente alguns elementos que sugerem o papel do
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cooperativismo no desenvolvimento do Estado e, por outro lado, o papel do
Estado no desenvolvimento do cooperativismo.

Observamos que o Estado brasileiro, hoje, não corresponde às
necessidades da Nação. Existe uma ruptura enorme entre Estado e Nação. E
temos que considerar também que viemos de um cooperativismo autoritário. A
experiência mais recente que temos é  cooperativismo que foi gestado durante
o regime autoritário e que foi orientado por uma legislação que deu suporte ao
desenvolvimento de um cooperativismo afeito a questões desenvolvimentistas
muito próprias de uma determinada época. Isso assusta um pouco. Somos
herdeiros de uma herança que tem muitos maus exemplos, mas que também tem
bons exemplos.

O cooperativismo é dependente da autonomia, ou seja, não existe
cooperativismo sem a necessária autonomia.

Na Alemanha, por exemplo, podemos observar que o cooperativismo
se nutre da autonomia. É um elemento basilar. O que percebo hoje no
movimento popular, por força desse antiexemplo cooperativista - que é o
cooperativismo derivado de um período histórico do nosso País -, é que existe
uma certa resistência no amadurecimento da proposta cooperativista. Esse
movimento tem receio de ser "formal", tem receio de crescer para se relacionar
com o mercado.

Aí, eu fico me perguntando: todo esse trabalho em se organizar para
quê? Qual a intenção, senão a de fazer uma linha direta de relacionamento dos
grupos com o mercado? É aí que se vai garantir a autonomia do trabalho
cooperativo nos grupos populares: proporcionando a eles uma mentalidade
empresarial cooperativa, uma mentalidade que dê a eles a devida vinculação
com mercado onde se fará realizar o resultado da riqueza produzida.

Não se perde a identidade cooperativa quando se relaciona com o
Estado, a não ser que se queira, a não ser que a proposta cooperativa não esteja
tão bem estruturada, em nível do grupo comunitário, que ele não tenha
discernimento daquilo que lhe é conveniente.

O grande problema que a humanidade enfrenta, nos dias de hoje,
é o desemprego. Ele tem surgido por força dos altos níveis de tecnificação dos
sistemas de produção nas empresas e pela fusão de grandes corporações de

17



nível internacional. Em nosso País, recebemos um pouco tardiamente os
reflexos dessa grande revolução na concepção do que sejam as organizações de
produção industrial no mundo moderno.

No caso específico da geração de empregos, temos em Minas Gerais
alguns exemplos históricos muito interessantes. Ilá alguns anos, por meio da
Secretaria do Trabalho e Ação Social, foi desenvolvido, no nosso Estado, um
projeto denominado Microunidades de Produção. Ele visava instalar, e instalou,
62 unidades de produção em diversas cidades mineiras. Essas unidades tinham
base comunitária e visavam gerar empregos, em nível comunitário, por meio da
fabricação de diversos produtos. Acompanhei esse trabalho, preparando técni-
cos da Secretaria para sua execução.

Numa avaliação, hoje, vimos que o Estado fracassou na gestão
dessa proposta. Por um lado, ele não soube utilizar o potencial transformador
da proposta cooperativa para viabilizar concretamente a geração de empregos
e, conseqüentemente, de renda de comunidades carentes. Por outro lado,
observamos, nessa experiência, que a proposta cooperativista existente não
soube utilizar a potencialidade que o Estado apresentava para ela se desenvol-
ver. Atualmente, a Prefeitura Municipal de Betim desenvolve o Projeto Geração
de Renda, que se inspira, em parte, nessa experiência antiga do Estado. Tenta-
se criar no município algumas unidades de produção. Nesse caso, também,
observamos que o Estado, representado pelo governo municipal de Betim,
encontra dificuldades em se apropriar da dinâmica cooperativa, da proposta
estratégica da cooperativa, para desenvolver de forma mais eficaz esse trabalho
de geração de emprego e renda. Esse trabalho tem resultados positivos, mas
observamos ainda o problema da relação Estado - cooperativismo.

Poderíamos citar outros exemplos, como a emergência das coope-
rativas operárias de produção, que geram emprego em bases fixas, transferindo
de forma inteligente os meios de produção para o controle direto cios operários,
que são os proprietários das unidades de fabricação. Trata-se de um fenômeno
mundial, e seria oportuno que o Brasil não se atrasasse na adesão a essa
tendência.

Outros países também avançam, de forma rápida e extremamente
conseqüente, nessa área do cooperativismo de trabalho como uma proposta de
geração de emprego e renda.
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Finalmente, gostaria de falar sobre o tipo de problema que nós
enfrentamos. Sou professor da Universidade Federal de Viçosa, que, desde
1965, mantém um curso de formação de técnicos, de nível superior, para atuarem
na administração de cooperativas. É o Estado formando administradores de
cooperativas. Aqui, represento uma parcela do Estado que se refere ao seu
sistema educacional. Como profissional da Universidade, à frente de um curso
de Administração de Cooperativas, vivencio o grande problema de me relacionar
com o cooperativismo e com o Estado. É um paradoxo. Encontramos extrema
dificuldade em chegar e oferecer profissionais altamente qualificados para
contribuir na condução dos programas e projetos do movimento cooperativista.

Por outro lado, mesmo sendo Estado, a Universidade enfrenta uma
série de problemas na manutenção dessa proposta de capacitação profissional
de alto nível, que poderia significar a redenção da proposta cooperativista para
a resolução de graves problemas do desenvolvimento brasileiro.

Deixo esse paradoxo final para que a gente possa debater, com
mais profundidade, a questão polêmica das relações entre Estado e
cooperativismo. A tese que hoje defendo - repito - é que nessas relações 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 desenvolvimento do cooperativismo.
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CRÉDITO PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA

Luís Fernando Lara Resende
Técnico de Planejamento e Pesquisa do

Programa Comunidade Solidária

Desde o início de seu mandato, em janeiro último, o presidente
Fernando Henrique tem manifestado sua preocupação no sentido de que sejam
estabelecidas linhas de crédito que atendam, efetivamente, a população de
menor renda, historicamente alijada do sistema bancário tradicional. Em
decorrência disso, algumas ações têm sido iniciadas.

No âmbito da Secretaria Executiva do Comunidade Solidária, tem
sido prestado apoio ao Programa de Geração de Emprego e Renda (Proger),
executado com recursos do FAT e operacionalizado pelo Banco do Brasil e pelo
Banco do Nordeste. Dentre as ações tomadas, vale ressaltar a isenção do
Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) nas linhas de crédito ofertadas pelo
Proger.

Uma segunda ação que o Comunidade está desenvolvendo e que
pretendo agora detalhar um pouco mais é o que tem sido, até o momento,
denominado de Banco do Povo.

O que seria o Banco do Povo? Quando analisamos a questão da
oferta de crédito à população mais carente, seja no Brasil, seja em outros países,
verificamos uma enorme dificuldade, senão até mesmo a impossibilidade, de
essa população acessar as linhas existentes.

Há uma série de razões para essas dificuldades, valendo mencio-
nar, primeiro, que essa população não possui o que chamamos de reputação
bancária. Ela também não possui garantias formais, como normalmente é
exigido pelo setor bancário, seja público ou privado. Isso não é uma questão
nacional. É dessa forma no mundo inteiro.
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Um segundo ponto é que esse crédito para a população mais
carente implica, necessariamente, algum nível de capacitação técnica. Costuma-
mos chamar isso de crédito orientado, e os custos operacionais são elevados se
compararmos com outras linhas de crédito, como, por exemplo, para pequenas
e médias empresas.

O que verificamos no mundo, iá há mais de uma década, é que se
iniciaram diversos programas e projetos novos voltados para essa população,
levando em conta outros tipos de garantias. Vale mencionar o caso do Banco
Grarneen, que se utiliza do mecanismo de aval solidário. Há também na América
Latina diversos experimentos com metodologias similares, utilizando-se de
mecanismos alternativos de aval.

Tem-se assim o aval solidário, que acontece quando grupos de
cinco a sete pessoas se unem e se auto-avalizam; tem-se o fundo de aval; os
seguros de crédito, que na realidade são .spreads cobrados acima da taxa de
juros; e outras formas que permitem que essa população acesse linhas de
crédito. Estamos falando, em última instância, da transferência do risco do
crédito do banco para o cliente.

Com base nessa concepção, há duas correntes no mundo. Uma
costuma ser chamada de desenvolvirnentista, ou estruturalista, que considera
que é papel do Estado, em qualquer das três esferas, absorver os custos
operacionais desse tipo de ação do Governo. Outra corrente, denominada
minirnalista, defendida por instituições financeiras internacionais, propõe a
criação de entidades fora da esfera governamental. O custo operacional seria
arcado pelo próprio cliente.

Com esse esboço começou-se a desenvolver um sistema para o
País. O que se levanta no Brasil, primeiro, em parte devido a uma história de
hiperinflação na última década, é uma experiência muito pequena desse modelo
de financiamento para população de baixa renda. No País inteiro, talvez haja de
30 a 35 programas que operam com essa metodologia, todos eles de pequena
escala.

O sistema que o Comunidade está desenvolvendo, partindo dessa
concepção, considera três níveis de ação. Teríamos os gestores financeiros, e
nesse sentido estamos em discussão com o BNDES, além de já termos iniciado
conversas com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e com o Banco
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Mundial. Esses gestores financeiros repassariam recursos, diretamente, para o
que estamos chamando de agente executor, que poderia ser uma ONG, um
município ou um Estado. Eles operariam através de fundos rotativos, que
emprestariam recursos para pessoas de menor renda.

Estamos falando, em grande parte, de pessoas que atuam no setor
informal ou em microempresas. Esse sistema de repasse de recursos teria um
comitê técnico, do qual esses gestores participariam, para aprovar os programas
propostos, e uma pequena secretaria, com três ou quatro pessoas, que seriam
encarregadas do monitoramento, avaliação e controle do programa.

Paralelamente a essa parte financeira, pretende-se também atuar
fortemente na habilitação dos agentes de crédito. Esse tipo de sistema requer um
agente de crédito que é um pouco diferente do bancário tradicional; na
realidade, é uma mistura de bancário com assistente social. Ele tem uma carteira
fixa de 100 a 120 clientes, e é ele quem vai às comunidades e oferece o crédito
a pessoas que atuam muito mais em empreendimentos que chamamos,
normalmente, de fundo de quintal.

Há, também, a idéia de se ter um amplo programa de treinamento
desses agentes executores, além de um programa de capacitação do público-
alvo, dessa população mais carente, pelo qual se começa a ensinar o que é um
livro-caixa, a separar o orçamento doméstico do empreendimento, etc.

Um ponto que julgo relevante é que se trata de um programa
experimental, necessariamente de pequeno porte, num primeiro momento, haja
vista o desconhecimento, no País, desse tipo de tecnologia de oferta de crédito.
Em segundo lugar, porque, apesar de possuir uma concepção razoavelmente
simples, é de operacionalização bastante complexa. Em grande parte, é uma
proposta de ação conjunta entre o Governo Federal, os governos estaduais e
municipais e a sociedade civil, via ONGs.

Pretendemos e acreditamos que já ao final deste ano o programa
possa iniciar-se, em escala reduzida, apoiando-se parcela desses 30 a 35
projetos que já existem no País e, gradativamente, ir-se ampliando, nos
próximos dois ou três anos, até atingir escala nacional.
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COOPERATIVA, TRABALHO E RENDA

Gabriel Antônio Ataila
Assessor da Diretoria de Crédito Rural do Banco do Brasil

Um debate como este é sempre uma boa oportunidade para nós,
porque ele se insere num programa que o Banco do Brasil vem desenvolvendo
em relação à geração de emprego e renda. Trabalharemos com a idéia não só de
emprego e renda, mas de trabalho e renda, dentro de uma conceituação mais
cooperativista. O cooperativismo assegura a geração de empregos, enfocando
indiretamente a questão do trabalho; ou seja: o cooperado não é um empregado
da cooperativa, mas o dono dela; enfim, é um posto de trabalho que está em
jogo.

Situaremos o Banco do Brasil dentro dessa questão. Há três anos,
ele criou uma Gerência de Cooperativismo (chama-se Gerência de Negócios do
Sistema Cooperativista), e vimos atuando em diversas áreas. Ela é organizada
em duas gerências adjuntas: uma para a área rural e outra para a urbana. As
cooperativas de trabalho, de consumo, de crédito mútuo, enfim, aquelas que
chamaríamos de urbanas, estão dentro de uma diretoria do Banco de Crédito
Rural, até porque, por uma questão de agregação de valores, o maior sistema de
cooperativa no Brasil tem sido tradicionalmente de produção rural. Temos então
o mercado cooperativista; ou seja, o macroambiente cooperativista. Não faria
sentido trabalharmos com as cooperativas da área rural num lugar e com as
urbanas em outro.

Fazem-se necessárias algumas referências históricas quanto ao
modelo do cooperativismo brasileiro, que, apesar da origem européia, nasceu
mais como projeto político de algumas lideranças do que propriamente de um
movimento social de base. E isso tem gerado algumas distorções ao longo do
tempo.
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O cooperativismo brasileiro nasce, no início do século, paradoxal-
mente, não na forma de cooperativas de trabalhadores rurais, mas cooperativas
de consumo, na área urbana. Temos observado que, durante este século, o
Estado tem adotado políticas muitas vezes paternalistas em relação às cooperativas,
e essas políticas, ao invés de fortalecerem o sistema, enfraquecem a sua base de
sustentação.

Assim, temos que estar bem atentos para não idealizarmos o
cooperativismo como um movimento meramente filantrópico. Ele deve ser
entendido como um movimento social, mas deve estar ligado ao mercado, ser
eficiente em sua administração, enfim, apresentar uma série de premissas que
o tornem forte, independentemente da proteção do Estado. Senão, o
cooperativismo não vai poder desenvolver-se enquanto força própria e sempre
dependerá do Estado.

Passadas as considerações iniciais, temos a questão cia geração de
empregos e renda, que prefiro chamar de relação de trabalho e renda, que é um
enfoque mais cooperativo. O Banco do Brasil vem operando com o
cooperativismo há décadas. Na nossa antiga Carteira de Crédito Agrícola, havia
um manual específico de como formar cooperativas. Muitas vezes, nossos
funcionários, no interior, procuravam os produtores rurais, organizavam as
assembléias, incentivavam a formação de cooperativas. Logo, estamos
inteiramente ligados a essa questão. Sempre estivemos atentos a essa realidade.

Olhando o cooperativismo corno um todo, vimos refletindo bastante
sobre esse movimento de cooperativas urbanas, cooperativas de trabalho, que
estão se desenvolvendo no País. Esse é o setor que mais cresce em termos de
cooperativa no Brasil, acompanhando uma tendência internacional: a da
globalização, da capacidade das pessoas de se organizarem cada vez mais, do
reforço do sentimento de cidadania. Mas devemos levantar algumas questões
que estão, de alguma maneira, na ordem do dia. A questão fundamental é que,
no Brasil, não havia uma legislação específica com relação às cooperativas de
trabalho. O artigo 442 da CLT definiu claramente a não-existência de vínculo
empregatício entre as cooperativas e seus cooperados, e entre os tomadores de
serviço das cooperativas e aqueles prestadores de serviço às cooperativas.

Esse marco jurídico da CLT propiciou uma explosão do movimento
de cooperativas. Até então, essa questão jurídica permanecia totalmente
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indefinida; era comum haver uma quantidade de processos trabalhistas em
relação às cooperativas: "Se a cooperativa está prestando serviço a outra
empresa, então eu quero receber daquela empresa, quero ser funcionário
daquela empresa". Aí entra a questão da terceirização, da prestação de serviço,
e, paralelamente, surgem as cooperativas de trabalhadores urbanos, de produção,
ligadas a uma deter-minada indústria ou prestadora de serviço, ou criadas por
iniciativa própria.

Essa questão tem gerado uma discussão intensa no País todo, tanto
na área urbana quanto na rural. Quem acompanha esse assunto está vendo nos
jornais, pelo menos três vezes por semana, artigos com posições contrárias ou
favoráveis. Enfocam-se várias questões desde que esse tipo de trabalho de
cooperativas surgiu como forma de burlar a legislação previdenciária e fiscal,
na medida em que não prevê, por exemplo, o pagamento do l3 salário, férias,
Fundo de Garantia, aposentadoria.

As pessoas começam a defender o sistema, argumentando que é
uma forma de organização interna da ccoperativa e que tudo isso pode estar
estatutariamente determinado, na medida em que vai dar proteção ao cooperado,
no aspecto social. Mas esse debate não acontece de forma pacífica, está tudo
muito complicado. Os sindicatos, dentro de um marco ideológico, começam a
se posicionar frente a essa questão.

Hoje, começamos a ter o trabalhador que é dono da sua empresa.
Então, o movimento sindical, tanto na área rural quanto na urbana, vai ter que
se posicionar sobre a nova realidade. Esse debate está sendo realizado
amplamente. Para se ter uma idéia, só este mês recebemos sete convites para
participar-mos de debates sobre cooperativa de trabalho. É uma questão que está
mobilizando as pessoas.

Especificamente com relação às cooperativas de trabalho, o Banco
do Brasil está operando uma linha de crédito que estamos chamando de
Cooperfat, porque conta com recursos do FAT. Essa linha de crédito prevê uma
correção pela TJLP, com juros de 4% ao ano. No entanto, é uma linha de crédito
que está limitada por algumas questões, como a aprovação dos projetos, que têm
que passar pelas comissões estaduais; o FAT tem que passar pelas comissões
estaduais e municipais.
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A dificuldade de organização está muito grande, assim como de
estabelecimento de mecanismos de garantias para que as cooperativas de
trabalhadores, que normalmente não têm patrimônio, possam ir ao sistema
bancário. O risco dessa operação é do Banco do Brasil, sendo necessário que
ele se cerque de alguma garantia, até mesmo para que esses recursos possam
retomar e serem novamente aplicados.

Estamos desenvolvendo alguns mecanismos alternativos, como
fundo de aval, tentando estudar esse tipo de coisa no sentido de estender o
crédito e retomar com um aporte maior para atendermos a essa demanda
extremamente importante que está surgindo.

Gostaríamos, também, de colocar o seguinte: uma das coisas que
vêm dificultando a atuação das cooperativas de trabalho tem sido o fato de as
cooperativas estarem praticamente alijadas do processo de licitação. As coope-
rativas de trabalhadores que atuam na prestação de serviço, principalmente na
área de conservação e de limpeza, não têm condições, no momento, de
participar das licitações dos órgãos públicos.

Estamos observando que há um monopólio de algumas empresas
de conservação e limpeza, que sempre participam das licitações e sempre saem
vencedoras. É necessário que haja uma abertura nesse sentido, seja com a
dispensa de licitação, seja com a licitação a partir de determinado valor, para que
as cooperativas possam participar em condições mais favoráveis.

Quanto à prestação de serviços públicos por cooperativas sob a
coordenação do Estado, devo dizer que já existem experiências em curso. Cito
São Paulo, na privatização da companhia de ônibus do município. Nessa
ocasião foi formada uma cooperativa de condutores de ônibus e de transportes.
E essa cooperativa assumiu parte das linhas de coletivos e está indo muito bem;
não há sequer a coordenação do Estado.

Com a privatização, alguns serviços do Estado poderiam ser,
tranqüilamente, assumidos pelas cooperativas. Não há razão de o setor
cooperativista não se organizar para que possa participar e assumir alguns
setores.

Cito o exemplo da Argentina, em que as cooperativas são
responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica. No Brasil, isso seria
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impensável, porque aqui o Estado faz tudo: gera, transmite e fornece a energia.
Há um leque de criatividade e de experiências de outros países que podemos
trazer para o Brasil.

Quanto às funções específicas do Estado, existe maior complexida-
de, mas quanto à privatização acredito que o setor cooperativista tende a se
organizar e pode ter maior participação. Reforço a questão das licitações, ou
seja, de que maneira as cooperativas podem criar mecanismos para assegurar
sua participação nelas.

Gostaria também de fazer uma referência às cooperativas de
ensino. Há três anos, o Banco do Brasil realizou um seminário, em Brasília,
sobre o cooperativismo de ensino, que conceituaram como cooperativa de pais
de alunos. Hoje, essas cooperativas são quase 200 no País. Paralelamente a isso,
criamos uma linha de crédito com recursos de nosso fundo de pensão. Esses
recursos dariam para financiar muitas cooperativas.

Trata-se de um movimento que se alastra como alternativa para a
deficiência do ensino público e, ao mesmo tempo, para organização empresarial
escolar, no primeiro e segundo graus. Embora essa linha de crédito esteja
inoperante, hoje, em função da política econômica— a incidência do compulsório,
os prazos, etc., tomaram inviável sua operacionalidade -, à medida que esses
controles se afrouxarem, ela voltará a funcionar.

Assim, já temos uma experiência, em educação, de grande
potencialidade. Os pais de alunos e as cooperativas vêm se organizando para
promover a educação dos seus filhos. Isso tem gerado um ensino de muito
menor custo e muito melhor qualidade, sem nenhuma dúvida.

Na área da saúde, os exemplos estão aí. Existe no Brasil um sistema
que é único no mundo, o Sistema de Cooperativa de Trabalho Médico (Unimed),
que está se desenvolvendo em vários aspectos, incluindo-se aí a discussão com
o Estado sobre a forma de prestação de serviços de saúde, como agente do SUS.
Há uma ampla possibilidade nessa área.

Outra questão a ser mencionada é que algumas indústrias se
desmontam e induzem os empregados a formarem uma cooperativa de trabalho
para vender a sua produção exclusivamente para determinada empresa, perpe-
tuando uma situação na qual o operário, além de ter baixa remuneração, está
fora dos encargos e dos direitos sociais.
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Por outro lado, há inúmeras experiências extremamente válidas de
que o cooperativismo vem pela base e de que as cooperativas de produção de
trabalhadores conseguem se recuperar. Temos visto casos de empresas tradici-
onais, em situação pré-falimeniar, que estão sendo assumidas pelos trabalha-
dores e conseguindo se reerguer num prazo muito curto. O Banco do Brasil está
atento a essa questão. Temos trabalhado com várias parcerias, apoiando
empreendimentos nessa área.

Citaremos dois deles. Um foi a cooperativa de Manguinhos. O
Instituto Osvaldo Cruz vivia uma situação extremamente calamitosa, em função
da proximidade de uma área crítica em termos sociais, pois lá existe um
complexo de favelas. Essa foi uma ação dirigida conjuntamente com o Comitê
das Empresas Públicas, com o Betinho e com a Fundação Osvaldo Cruz.
Ajudamos na formação de uma cooperativa de trabalho para prestar todos os
serviços de que Manguinhos precisava. Aquela comunidade estava ali sem
emprego e à mercê de alguns grupos criminosos. O projeto é para eles uma
alternativa de vida, e estamos vendo com muita felicidade o seu andamento.

Por outro lado, as cooperativas de trabalho, especialmente nessa
área, estão necessitando de um aporte, não somente de recursos financeiros,
mas de capacitação. Ou seja, como elas podem se formar. Como se inserem no
mercado de trabalho. Como podem ter uma estratégica de ??zarketijzg para que
nio dependam de uma ou outra empresa fornecedora ou contratante de seu
serviço. Que possam ser empresas cooperativas.

Nesse sentido, através do Comitê das Empresas Públicas e em
parceria com a Finep (Financiadora de Estudos e Projetos), a Universidade
Federal do Rio de Janeiro, mais especificamente a Coordenação de Programas
de Pós-Graduação em Engenharia, fizemos um protocolo de intenções, um
convênio, e estamos montando, no camptis da UFRJ, uma incubadora de
cooperativas.

O que significa essa incubadora? Significa que cooperativas nascen-
tes vão ter ali toda uma estrutura jurídica, contábil, administrativa, de nzarketin
e de trabalho, para que possam, no período de um ano ou um ano e meio, no
máximo, ter todas as condiçcs de se desligar da incubadora e partir para a sua
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vida independente e autônoma. Esse é um projeto-piloto. Pretendemos estender
o modelo, em parceria com Outros órgãos e outras universidades.

O papel do Banco do Brasil seria, através desses recursos, dar
apoio técnico e institucional e colocar à disposição das cooperativas linhas de
crédito que atendessem tanto às necessidades de capital de giro quanto de
investimento, permitindo que elas tenham, realmente, uma vida empresarial.

Essas experiências estão em curso e estão em aberto. São projetos-
piloto, e julgamos que irão ampliar-se em pouco tempo. Dentro dessa questão,
não apoiamos as cooperativas de trabalho de fachada, isto está muito claro.
Deve-se pensar em algum mecanismo de controle que iniba o surgimento de
falsas cooperativas, pois viemos de uma situação onde nada era permitido para
uma onde tudo é permitido, o que propicia distorções e pode até inviabilizar
todo esse movimento.

O Banco do Brasil, vejam bem, não tem nenhuma função institucional
em relação ao cooperativismo, apesar de ter uma ligação histórica com o
segmento. O Banco do Brasil não se tomou o sucessor do BNCC. Não tem
nenhuma função fiscalizadora, nem outra qualquer nesse aspecto. Mas, enquanto
banco de governo, tem o dever de apoiar os empreendimentos que levem o
desenvolvimento à sociedade brasileira.
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PERSPECTIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO BRASILEIRO

Clélio Campolina
Professor do Centro de Desenvolvimento e Planejamento

Regional - Universidade Federal de Minas Gerais

Preparei a minha participação com o objetivo de discutir a questão
da formação regional brasileira, o problema da urbanização, da dinâmica
espacial da agricultura e da indústria, para, de alguma maneira, tentar mostrar
como esses aspectos estão sendo influenciados pelas mudanças nas formas de
organização produtiva e de gerência. À luz disso, como o painel será composto
por especialistas na área de cooperativismo e associativismo, orientarei a minha
fala para algumas questões de natureza estrutural e outras de natureza regional.

O meu pronunciamento vai estar sintetizado em cinco pontos.
O primeiro será a questão da globalização e seu significado para o Brasil, ou
seja, de que forma ela nos afeta. Em segundo lugar, farei uma rápida avaliação
da dinâmica regional recente da economia brasileira, sob os pontos de vista
industrial e agropecuário. Em terceiro lugar, tecerei considerações sobre o novo
mapa urbano do Brasil. Em quarto lugar, falarei sobre as mudanças tecnológicas,
abertura externa, Mercosul e seus impactos regionais no Brasil. Por fim,
abordarei o papel do sistema viário ria configuração e reconfiguração regional
e nos fluxos comerciais dentro do Brasil.

Tomando o primeiro ponto - a globalização e seu significado para
o Brasil - e partindo do suposto de que temos pouco tempo, não farei uma
retrospectiva histórica das várias fases das relações internacionais no mundo
moderno, que, a meu ver, poderiam ser sintetizadas em três.

A primeira fase é a que se constituiu com a formação do capitalismo,
na qual alguns países se especializaram na exportação de bens industrializados,
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outros na exportação de bens primários e matérias-primas, configurando uma
divisão internacional do trabalho que, posteriormenre, foi denominada "centro-
periferia", "relações imperialistas", etc.

Uma segunda fase, muito curta, após a II Guerra Mundial, que
denominamos de "nova divisão internacional do trabalho', caracterizou-se pela
transferência de capitais dos países centrais para países periféricos, com vistas
a explorar mão-de-obra barata e, principalmente, produzir industrialmente para
exportação.

Por fim, vamos chegar à globalização, que para mim tem sua origem
relacionada, por um lado, com o fim da guerra fria, com o fracasso ou
transformação do socialismo real, e, por outro lado, com o histórico processo
de unificação européia, com o aumento cio fluxo de investimento do comércio
internacional, com o avanço cia tecnologia da informação e dos transportes, que
significa a redução do tempo real de acesso à informação e à efetivação dos
negócios.

Essas transformações dão origem a um processo de transformação
e articulação internacional, denominado processo de globalização. O processo
de globalização significa que o mundo está cada vez mais articulado, que o
acesso às informações e à efetivação dos negócios se faz em tempo muito mais
curto, às vezes quase instantâneo, e isso tem um impacto significativo sobre
como cada espaço geográfico no mundo, cada país ou cada região vai se
articular.

O processo de globalização dá origem, ao mesmo tempo, a um
fenômeno novo, que é a articulação do local ao global ou mundial, ou seja, com
a tecnologia da informação, desenvolvida hoje, qualquer espaço no mundo
moderno está integrado a qualquer informação. É possível que você chegue a
qualquer cooperativa do interior do Brasil, que tiver alguma infra-estrutura mais
ou menos moderna de informação, e tenha acesso ao comportamento cios
mercados mundiais de forma imediata.

Isso transforma profundamente. E é, inclusive, a partir dessa
articulação, do local ao global, que cada região só pode se inserir, dentro do
contexto nacional ou internacional, a partir de suas capacidades produtivas
efetivas, que hoje São traduzidas nos termos produtividade, competitividade,
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etc. Então, como ser competitivo em um mundo cada vez mais globalizado? Esta
é uma questão central para entendermos a dinâmica espacial do mundo e a
dinâminca espacial dentro do Brasil.

Tomo, inclusive, a liberdade de aqui mencionar um artigo que
acaba de ser publicado em Inglês e que, em poucos meses, será publicado em
Português, na nossa revista. O referido artigo, em uma tradução livre, estaria
vazado nos seguintes termos: há força de atração ou sustentação local em um
mundo cada vez mais escorregadio, com um espaço cada vez mais escorregadio;
ou seja, o espaço se globaliza, mas, ao mesmo tempo, as forças locais se
fortalecem. Esse é o enfoque que está por trás das recentes análises sobre as
novas áreas industriais, os novos distritos industriais, e é também a nova
abordagem para interpretar a problemática do desenvolvimento regional no
Brasil.

A partir dessas constatações ligeiras sobre o significado da
globalização, onde cada região deve procurar se inserir num espaço mundial,
é que nós deveríamos ver qual é a posição do Brasil. Não vou aqui fazer uma
digressão, mas, sem ser ufanista, se a gente colocar o mapa do mundo sobre a
mesa e analisar a conjugação de forças, a geopolítica da reorganização do espaço
mundial identifica, de imediato, três grandes blocos: o bloco europeu, o bloco
norte-americano e o bloco asiático, que são os três grandes megamercados. Mas
identifica, também, de imediato, que o sistema capitalista é, por natureza, um
sistema competitivo e que as empresas estão buscando alternativas espaciais
para assegurar a sua reprodução ampliada, o seu crescimento.

Nessa perspectiva, um país como o Brasil, embora não esteja,
digamos, no centro das transformações mundiais, é um país que oferece muito
boas oportunidades para investimentos internacionais, para integração no fluxo
do comércio internacional, principalmente à luz das transformações recentes,
seja de natureza política, seja de natureza econômico-produtiva, seja do ponto
de vista das relações internacionais. O País volta a ser uma alternativa de
investimento.

Acabei de participar de um congresso internacional, organizado
pela União Geográfica Internacional, em Seul, no início de agosto, para discutir
a reorganização do espaço econômico mundial. Havia representantes de mais
de 30 países, com trabalhos escritos, e pudemos observar que :t grande
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expectativa do Leste Europeu, como alternativa de investimento, frustrou-se no
curto prazo. Algumas alternativas tipo México, para atingir o mercado norte-
americano, também enfrentaram problemas, inclusive com a crise mexicana. E
a grande alternativa que se apresenta, que é a asiática, principalmente a da
China, que é de lato a área que mais cresce no mundo, também não pode ser a
Única alternativa de investimento. Se nós observarmos a divulgação permanente
da imprensa, veremos que os japoneses e coreanos, principalmente, retomam
o seu interesse na América do Sul e especialmente no Brasil, de uma forma muito
enfática.

Então, tudo isso nos leva à conclusão de que o processo de
globalização aumenta as dificuldades produtivas de cada espaco, porque você
tem que ser competitivo dentro de um mercado mundial, não mais de um
mercado regional, e isso supera a visào de desenvolver uma estrutura produtiva
integrada e completa em cada Estado ou região. Ao contrário, você tem de se
concentrar naquelas atividades para as quais você tenha possibilidade e
potencial efetivo de produzir, em condições de competirem escala internacional.

Isso é muito importante, porque vai reconfigurar o mapa do Brasil.
Cada região vai se especializar naquilo em que tem condições competitivas. É
óbvio que não estou falando de forma absoluta, e que você não vai especializar
uma região em padaria ou laticínios, porque são produtos de uso generalizado
e são típicos das multiplantas.

Feita esta descrição geral, passaria ao segundo ponto, que é a
dinâmica regional da economia brasileira. Tivemos um histórico processo de
concentração econômica e populacional no Estado de São Paulo, cio ponto de
vista industrial, especialmente na sua área metropolitana. Desde o final cio
século passado e muito atrelada à articulação com a agricultura moderna - a
agricultura que gerava o excedente que era o café -, foi se desenvolvendo a
indústria brasileira.

A questão do poder integrador da agricultura e da indústria é tão
importante que merece urna retrospectiva. Na origem dos padrões modernos de
produção, a agricultura era atividade dominante. Depois, essa atividade passou
a ser transferida para o setor urbano. e aí vêm as chamadas teses de industrialização
e as teses do declínio da agricultura. Existe urna ampla literatura internacional
tratando desse assunto. A rigor, não resta nenhuma dúvida, um conjunto de
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atividades urbanas estava sendo desenvolvido, e a agricultura estava perdendo
participação relativa no emprego e na produção.

Porém, o mais importante é deixar claro que parte dessa perda se
dava pela transferência de atividades diretas do setor agrícola para outras
instâncias. Isso aparenta uma perda maior do que a que de fato ocorreu. O que
temos visto, hoje, é um processo de industrialização da agricultura, ou seja, cada
vez mais a agricultura necessita de insumos modernos, serviços modernos. Não
é possível urna agricultura moderna sem uma indústria moderna e sem uma forte
integração agricultura-indústria. Nessa perspectiva, acho que até nem há
contradição. É possível uma articulação entre agricultura e indústria, entre o
agrícola e o urbano.

Não é à toa que São Paulo se transformou na área industrial mais
dinâmica do Brasil, no momento em que se deu a transição ou a possibilidade
de uma transição do padrão de acumulação identificado como agrário exportador
para o urbano industrial. Nessa perspectiva, o Estado de São Paulo, que conta
com menos de 3% da área geográfica do País - trouxe algumas informações
quantitativas, mas não tenho como projetá-las -, chegou a ter 39% da renda
brasileira, mais de 20% da população, quase 60% da produção industrial. Estou
tomando São Paulo não porque esteja contra ele, mas para analisar a dicotomia
entre a concentração e a desconcentração.

A que estamos assistindo? Inicialmente, a um processo de
desconcentração da produção agrícola. Todo mundo conhece os movimentos da
fronteira agrícola, inicialmente no sentido do Paraná, um pouco no Centro-
Oeste, a retomada da agricultura dos Estados do Sul, que se transformaram,
realmente, na grande fronteira agrícola do Brasil. Foi o início da perda relativa
de São Paulo na produção agrícola. Mas o fenômeno mais recente e significativo
é a chamada reversão da produção industrial.

Esse é um fenômeno identificado, do ponto de vista teórico e
empírico, ao da escala internacional. Aconteceu em Nova York, Paris e Londres.
É a reversão de polarização. Esse fenômeno, no Brasil, bateu forte nos últimos
anos. A área metropolitana de São Paulo chegou a ter 44% da produção
industrial do Brasil em 1970, o pico da concentração, e agora a estimativa é de
que caiu para 25% ou 26%.
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Existem vários aspectos que explicam o lado da expulsão da
atividade da área metropolitana de São Paulo, seja pelo congestionamento, pela
pressão sindical, pelo aumento do custo da terra, dos aluguéis, da mão-de-obra,
do transporte, pela necessidade de controle de poluição, por um lado; sela pelo
desenvolvimento da infra-estrutura e da fronteira agropecuária, que abriu
oportunidades produtivas em outros espaços brasileiros, que se transformaram
em melhores alternativas locacionais. Portanto, tivemos um processo de
clesconcentraçao industrial, que se iniciou na década de 70, de maneira tal que,
por volta de 1990, a produção industrial de São Paulo caiu de 58% para 48% ou
490/o, sendo que na área metropolitana caiu de 44% para 26%. Enquanto isso, na
região Norte cresceu de menos de 1% para mais de 3%, na região Nordeste
recuperou sua participação, fundamentalmente em função do Estado da Bahia,
com o seu pólo petroquímico, na região Sul foi ampliada de 12% para 17%.

Trata-se de um fenómeno que merece uma análise detalhada e
específica em cada Estado. Inclusive temos a presença do secretário da Agricultura
de Santa Catarina na Casa. No meu entendimento, é o Estado que conseguiu
desenvolver a melhor estrutura produtivo-espacial do Brasil. Talvez seja o
Estado que tenha o melhor padrão de distribuição de renda, a menor
concentração urbana e a mais dinâmica iniciativa empresarial local, seja no setor
agropecuário, nas agroindústrias ou em segmentos de fronteira da indústria
moderna.

Minha interpretação mais recente é de que neste momento estamos
vivendo um processo de reconcentração, cio meio de Minas Gerais para baixo.
Na primeira fase da desconcentração, houve um crescimento generalizado no
Brasil inteiro; à exceção do Rio de Janeiro e de Pernambuco, todas as demais
regiões ganharam. O Amazonas ganhou um pólo industrial, o Pará ganhou
vários segmentos ligados aos recursos naturais, os Estados nordestinos, à
exceção de Pernambuco, ganharam, o Centro-Oeste ganhou muito. inclusive em
função da fronteira agrícola, os Estados do Sul ganharam; Minas Gerais e
Espírito Santo ganharam, etc. Estamos tendo uma reconcentração de Minas
Gerais para baixo, e no último ponto de minha fala abordarei o tema dos
impactos da abertura externa e das mudanças tecnológicas sobre a reconfiguração
espacial.

Do ponto de vista agropecuário. Corno já comecei a mencionar,
ternos o fenômeno fantástico, depois da primeira fase da desconcentracão da
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produção agropecuária de São Paulo, do crescimento dos Estados do Sul do
Brasil - Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul -, e temos agora um
movimento significativo de ocupação da fronteira do Centro-Oeste, que de certa
forma também está articulado às mudanças tecnológicas que permitiram a
incorporação produtiva cio cerrado. Hoje, o Mato Grosso é uma fronteira
agrícola de altíssimo dinamismo, mas ainda não tem o nível de produção do
Paraná e do Rio Grande do Sul, que são os dois grandes celeiros brasileiros,
sendo responsáveis por grande parte da produção de grãos do Brasil. Nas safras
de 1968 a 1970, o Centro-Oeste participava com 10% da produção de grãos; na
última safra, a participação foi da ordem de 22%.

É extremamente significativo o dinamismo dessa fronteira do
Centro-Oeste, que tem um efeito expressivo sobre a configuração urbana,
porque a atividade agropecuária moderna exige um conjunto de serviços
urbanos modernos. Tem um impacto urbano e também industrial, seja porque
atrai indústrias transformadoras de máterias-primas, seja porque atrai indústrias
produtoras de insumos e de bens de capitais.

Portanto, essa dinâmica da produção industrial e agropecuária
brasileira tem um impacto significativo sobre o mapa do Brasil e sobre as
correntes migratórias e o processo de urbanização.

Com referência ao terceiro ponto, o novo mapa urbano do Brasil,
o nosso País é um dos países com uma das mais rápidas experiências de
urbanização e pobreza do mundo. Somos comparáveis ao México e à Índia. É um
lado dramático a força dessa urbanização. A população brasileira em 1950 era
da ordem de 52 milhões de habitantes, e a população apurada no censo de 1991
foi da ordem de 146 milhões, ou seja, temos hoje urna população de mais de 150
milhões de habitantes.

A grande transformação estrutural foi a seguinte: em 1950, tínha-
mos 25% de população urbana e 75% de população rural. O censo de 1991
apurou 75% de população urbana e 25% de população rural, isto é, houve urna
inversão. Embora esse processo migratório seja algo compatível com as dinâmi-
cas econômicas da maioria dos países, é importante ressaltar que tal processo
não se fez com a mesma velocidade com que está sendo feito no Brasil.

Cria-se, então, um problema de urbanização, muitas vezes sem
capacidade de montaras infra-estruturas correspondentes para dotara população
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das condições mínimas de vida e da geração de emprego urbano. Se, por um
lado, o país urbano é um país moderno, por outro lado, o país urbano é também
a concentração da miséria, da pobreza e dos problemas sociais correlatos.

Apenas para mencionar algumas cifras, em 1991 o País tinha 4.491
municípios, sendo 25 com mais de 500 mil habitantes e 162 entre 100 mil e 500
mil habitantes. As nove áreas metropolitanas do Brasil são um retrato desse
processo de urbanização: Belém com 1.300.000 habitantes; Fortaleza com
2.300.000; Recife com 2.900.000; Salvador com 2.500.000; Belo Horizonte com
3.500.000; Rio de Janeiro com 9.500.000; São Paulo com mais de 15.000.000;
Curitiba com 2.000.000; e Porto Alegre com mais de 3.000.000. Essa é urna das
características do processo de urbanização brasileira, que se fez de forma
acelerada.

Um aspecto muito positivo reside no fato de que as transformações
recentes estão também alterando o padrão urbano: reduz-se a taxa de crescimento
das grandes metrópoles e amplia-se a taxa de crescimento das cidades de porte
médio. Esse é um fenômeno extremamente interessante, pois ele reduz a
necessidade do investimento para resolver os problemas decorrentes da
concentração e, ao mesmo tempo, gera espaços produtivos adequados à
reorganização da atividade econômica para a geração de empregos.

Um outro fenômeno muito importante é que só é possível reordenar
o espaço urbano a partir das tecnologias modernas, que permitem o acesso à
informação por qualquer pequena cidade. Nio se pode levar o Pavarotti para
cantar no teatro de uma cidade de 20 mil habitantes, mas pode-se levar a
televisão a cabo, o fax, o telex e todo o sistema moderno de informação a
qualquer pequena cidade. Portanto, isso altera a necessidade da concentração
nas grandes cidades, com o objetivo de se ter acesso a um conjunto de serviços.
Esse é um aspecto extremamente positivo.

O meu quarto ponto será abordado exatamente à luz do processo
de globalização, à luz dessa dinâmica espacial que observamos nas últimas
décadas. À luz dessas transformações no processo de urbanização, quais serão
os impactos da abertura externa, das mudanças tecnológicas e, em especial, de
um elemento que faz parte da abertura externa, que é a criação do Mercosul.
Tudo isso dentro do contexto de que o Estado brasileiro mudou a sua natureza.
tanto do ponto de vista político quanto cio ponto de vista ideológico.
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Não é mais possível supor que o Estado brasileiro, principalmente
o Estado federal, como também os Estados federativos, continuem assumindo
um conjunto de atividades que exerceram no passado, principalmente no
investimento produtivo direto em atividades que hoje podem ser desenvolvidas
pela iniciativa privada, cuja demonstração mais clara são os processos de
privatização generalizados.

A escala mundial vem demonstrando que essa é uma transformação
mais geral, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista da concepção do
Estado, do ponto de vista do Brasil, enquanto Estado federal, e do ponto de vista
dos Estados federativos brasileiros, e que faz parte não só da mudança de
concepção do Estado e das mudanças ideológicas, como também da crise fiscal
e orçamentária vivida pelo setor público brasileiro, nas suas três instâncias.

Não se pode esperar mais investimentos do déficit produtivo, como
foi no passado. Então, a minha avaliação é de que devemos dividir as mudanças
tecnológicas em dois aspectos. Primeiro, do ponto de vista das atividades
produtivas; tomamos primeiro a atividade industrial.

Estamos analisando a formação de novas áreas industriais no
Brasil, e a conclusão a que estamos chegando é que, após aquele início de
desconcentração generalizada no País como um todo, fazendo um pólo industrial
em Manaus, um conjunto de atividades no Pará, outro no Nordeste, etc., temos
agora uma tendência de reconcentrar a atividade teconologicamente mais
moderna num grande polígono, cujos vértices seriam a região central de Minas
(Belo Horizonte), Triângulo Mineiro (Uberlândia), com uma linha direta até o
Oeste do Paraná (Maringá), jogando uma parcela significativa do interior de São
Paulo para dentro do polígono, indo até o Nordeste do Rio Grande do Sul, até
a Região Metropolitana de Porto Alegre, voltando a Florianópolis, indo a São
José dos Campos e voltando a Belo Horizonte.

A análise mais recente que estamos fazendo mostra essa
reconfiguração da atividade industrial mais moderna. Ao mesmo tempo em que
há uma desconcentração da área metropolitana de São Paulo, há uma
reorganização da atividade industrial num conjunto de cidades de porte médio.
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Apenas para se ter uma idéia, em 1970 o Brasil possuía 33 áreas
industriais, com mais de 10 mil pessoas ocupadas. Em 1991, o número de áreas
subiu para 91. Coincidência: 1991. 91 áreas. Aí, também, a nossa fonte vem do
emprego industrial, a partir da RAIS

Esta é urna questão extremamente relevante, inclusive porque a
reconcentração, num determinado momento, irá se transformar num problema
político. Não resta nenhuma dúvida de que, passadas as discussões das
questões conjunturais no País, a questão regional, ou regionalista, vai bater ts
portas do Planalto Central. O Governo Federal e o Congresso Nacional terão que
enfrentar esse problema, e temo que ele seja conduzido de forma regionalista.

Quando digo a palavra "regionalista'. ela tem aí um sentido
pejorativo. É que o discurso é de defesa da região, mas os benefícios, muitas
vezes, são limitados a poucos grupos. Não sou contra a defesa dos interesses
regionais, desde que eles configurem o interesse coletivo da região.

Em relação a um fenômeno novo que acontece em nível nacional,
que é a criação dos chamados pólos tecnológicos, parques tecnológicos,
quando reconfiguramos o Brasil observamos cidades de porte médio, corno
Campinas, São Carlos, São José dos Campos, Florianópolis, Curitiba, Porto
Alegre, Santa Rita do Sapucaí, constituindo-se nas novas áreas de indústria
moderna.

Campinas talvez seja um exemplo mais claro. Ela é dotada de urna
excelente infra-estrutura, aeroporto internacional, universidades de primeiro
nível, um conjunto de instituições de pesquisas, desde o Instituto Agronômico
até o Laboratório Nacional de Luz Syncroton, que lá está sendo instalado, do
laboratório CPQD, da Telebrás, com 800 pesquisadores.

Tudo isso vai configurando uma área de pesquisa e de indústria
moderna, que vai atraindo outras indústrias. Visitei há pouco tempo a Cornpac,
produtora de computadores, que acabou de se instalar no município de
laguariúna, encostado na Unicamp. Entrevistando um dos seus diretores,
perguntei porque eles não a instalaram em Manaus, já que lá eles têm incentivos
fiscais. Ele me respondeu que Manaus era uma opção pelo curto prazo e que eles
vieram para o Brasil para ficar, pensando num mercado de longo prazo.
Portanto, tinham de ir para uma região onde as opções de longo prazo já
estavam dadas, inclusive mencionadas.

42



E ele me disse ainda: "Não tive nenhum problema para contratar
meus engenheiros na área. Nenhum teve de tirar filho da escola, as mulheres
puderam continuar com suas mesmas amigas e os mesmos empregos. Se
fôssemos para Manaus, teríamos que pagar-lhes o dobro, e daqui a dois anos
seria possível que boa parte das mulheres já tivesse voltado com os filhos para
São Paulo; e o mando voltava também ou separava. Porque é insustentável
manter um casamento a 5 mil quilômetros de distância".

Estou apenas caricaturando, para mostrar como isso terá um
impacto regional.

Em segundo lugar, vem a questão da fronteira agrícola. Não vou
falar sobre a dinâmica nacional da fronteira agrícola, mesmo porque a Mesa está
cheia de especialistas e seria uma temeridade e atrevimento de minha parte. Mas
não resta nenhuma dúvida de que a fronteira agrícola brasileira está correndo
no espaço.

A minha grande pergunta é  que acontecerá com as transformações
tecnológicas que se desenham para a agricultura. Por exemplo, a biotecnologia
e o seu impacto. Se isso acontecer com a velocidade que se supõe, é possível que
a distância se transforme em um adversário para o movimento da fronteira
agrícola e que haja um processo de reconcentração próximo aos grandes
mercados. Acredito, e até defendo, que é fundamental uma dinâmica de
ocupação do espaço brasileiro e que sejam tomadas medidas de política
econômica que configurem a viabilização da dinâmica regional da agricultura
brasileira.

Então, do ponto de vista das mudanças tecnológicas, uma tendência
é a reconcentração. Do ponto de vista da abertura externa, seja do efeito das
exportações, seja do efeito das importações, tudo tende a beneficiar a área mais
desenvolvida do Brasil, inclusive o Mercosul. Esta área caracteriza-se como a
grande região que vai do centro de Minas ao nordeste do Rio Grande do Sul.

A globalização, a integração, tem custos. O que se precisa saber é
se, do ponto de vista do resultado global, do resultado macro, haverá ou não
benefícios para todos. Algumas pessoas acham que podemos fazer o Mercosul
e ganhar em tudo. Que jogo é esse em que se ganha sempre? Aí o outro parceiro
não tem nenhuma vantagem. É preciso ter clareza: a integração prejudica alguns
em benefício do conjunto.
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Por isso, tem que haver negociações para que sejam capazes de
minimizar esses custos localizados. Os blocos devem entrar exatamente para
defender as várias regiões do efeito devastador da integração. Aliás, a história
da formação de blocos é um pouco a história da defesa européia depois cia II
Guerra Mundial. A unificação européia é o resultado da defesa contra o gigante
americano, que chegou avassalando tudo, inclusive os japoneses. A União
Européia é um produto de defesa contra, digamos, uma competição de um bloco
de países fortes. Então, os outros também, em contrapartida, tiveram que se
proteger fazendo blocos de integração.

Em terceiro lugar, existem formas veladas, ou às vezes explícitas, de
protecionismo. O neolíberalismo e a integração precisam ser vistos com
cuidado. Na Alemanha, que é toda a favor cia integração, existe uma lei que diz
que você pode importar cerveja, desde que seja cevada e malte. Você faz um
exame químico, e se tiver outra coisa que não seja cevada e malte, então não
pode.

Os Estados Unidos são totalmente abertos. A área militar, não.
Vejam quantos bilhões de dólares custa o sistema de protecionismo indireto
americano. Boa parte da oferta militar não é problema de segurança. Você
poderia comprar em qualquer parte do mundo. Mas ninguém questiona. Então,
o mercado americano é tido como um mercado aberto. Para vender tênis e café,
é sim; mas vai lá vender arma: é fechado. Então, existem formas distintas.

Os países se preparam para ter formas veladas de protecionismo,
exatamente contra essa avassaladora tendência contra a unificação. Vejo que a
saída só pode ser: primeiro, negociação; e eficiência produtiva para se pensar
em médio e longo prazo. Não há soluções mágicas para a questão do curto prazo.

Se alguém diz que não se pode exportar carne do Brasil para a
Europa por causa da aftosa, não sei se o problema realmente é a aftosa ou se são
formas de protecionismo. Você não pode questionar, porque o protecionismo
não é explícito.

Então, haverá prejuízos. sim. Os problemas da abundância exis-
tem. Nosso País é um país com fome e com abundância. Esse é o tipo de
sociedade que nós construímos. Aliás, o caso americano é um caso mais
explícito: é uma sociedade de abundância junto com a pobreza. Infelizmente, vai
haver excedente, apesar de uma parcela da população passar fome.
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Não tenham nenhuma dúvida de que se o Mercosul se consolidar,
e está se consolidando com mais velocidade do que esperávamos, embora possa
haver questões tópicas de conflitos de interesses, e vai haver, ele terá um efeito
de reconcentração na região Centro-Sul do Brasil, mesmo porque os parceiros
comerciais do Brasil estão aí localizados. O Paraguai, a Argentina e o Uruguai
estão localizados na fronteira sul do Brasil e, portanto, teriam efeito de
reconcentração produtiva nessa região.

Minha conclusão sobre esse ponto é que a abertura externa, as
mudanças tecnológicas e o Mercosul teriam efeito de reconcentração produtiva
na região Centro-Sul do Brasil. A única alternativa que pode aliviar isso talvez
seja a força da dinâmica da fronteira agrícola e sua capacidade de integração
produtiva no Centro-Oeste brasileiro, e caminhando agora no sentido da região
Norte.

Por fim, vou falar sobre meu último ponto, que é o sistema viário
e seu impacto regional e nos fluxos comerciais.

A história mundial e sua análise demonstram, pelos anos de
experiência européia e da experiência americana, que o sistema de transportes
é uma peça decisiva para viabilização da ocupação territorial no estabelecimento
dos fluxos de comércio entre as regiões. O sistema viário, portanto, determina
• contribui para determinar os rumos geográficos do desenvolvimento econômico
• dos fluxos comerciais.

O problema da integração do mercado brasileiro somente foi
superado nos últimos 30 ou 40 anos. Isso, em cima do sistema rodoviário,
porque o sistema ferroviário brasileiro não era integrado, nem do ponto de vista
geográfico nem de dimensão de bitola. De mais a mais, ele foi construído
preponderantemente para ligar regiões produtoras . À medida que o País se
constitui em grande mercado, não resta dúvida, pode abrir a sua economia.
Somos um país de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, com 150 milhões
de habitantes, e o grosso da produção necessariamente será realizado dentro do
mercado interno.

Os Estados Unidos, que são uma máquina de exportação, exportam
7% do PIB; ojapão exporta 13%. Exportar 25%é para a Alemanha, para a Coréia
ou Hong Kong, que pode exportar até mais. A nossa dimensão não nos permite
abrir uma faixa no mercado internacional e colocar mais 300 ou 400 bilhões de
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dólares no mercado. Não estou negando a importância das exportações. mas o
que estou dizendo é do pondo de vista quantitativo. O significativo será crescer
em cima do mercado interno. Então, nessa perspectiva o sistema de transportes
será decisivo para a reconfiguração do mercado brasileiro e a reconfiguração da
dinâmica regional.

Gostaria de mencionar algumas decisões políticas que poderão ter
um efeito decisivo sobre a configuraçio regional e urbana no Brasil. São os
grandes eixos de transportes, principalmente o sistema ferroviário. Estão sendo
desenhadas no Brasil, neste momento, várias alternativas ferroviárias: uma
alternativa é a "Norte-Sul", que está paralisada; outra é a "Ferro-Norte',
entendida como a "ferrovia do Olacvr de Morais', que liga Cuiabá a Santa Fé do
Sul e a partir dai ao porto; outra seria uma alternativa que passaria por Guaíra
e sairia no Paraná; outra é o chamado 'Corredor Centro-Leste", que "em de
Goiás e passa por Minas Gerais, etc. Discute-se, ainda, uma alternativa, talvez
rodoviária, de uma auto-estrada ligando São Paulo a Montevidéu e Buenos
Aires, se o Mercosul realmente se viabilizar.

Estou convencido - principalmente a partir das análises
internacionais - de que o sistema de transportes é decisivo em termos cia
reestruturação do espaço e em termos do desenvolvimento regional. Quando
falamos nos grandes eixos de transportes, está subentendido, na minha cabeça,
que ele tem que ser complementado com toda sua capilaridade. O grande eixo
é estruturante, ele por si vai induzir, vai pressionar no sentido da sua
complementação, seja em termos de estradas vicinais, troncos secundários ou
coisas do estilo.

Então, gostaria de dizer que as decisões políticas que se tomarem
sobre o sistema viário terão um impacto decisivo sobre a reconfiguração espacial
da economia brasileira.



NOVOS PARÂMETROS PARA O COOPERATIVISMO

Dejandir Dalpasquale
Presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras

Gostaria, inicialmente, de manifestar minha alegria por voltar ao
Estado de Minas Gerais, hoje na condição de presidente da Organização das
Cooperativas Brasileiras e de secretário de Agricultura do Estado de Santa
Catarina. Em outras oportunidades aqui estive, desempenhando outras funções
que, parece-me, foram muito importantes, até porque abriram um espaço e um
momento novo no cooperativismo de Minas Gerais, especialmente para o
cooperativismo de crédito, quando presidi, em Brasília, o Banco Nacional de
Crédito Cooperativo.

Foi mencionado aqui, pelo professor Clélio Campolina, o exemplo
de Santa Catarina, com referência aos métodos e aplicação da agricultura em
nosso Estado. De fato, Santa Catarina é um Estado pequeno, que detém pouco
mais de 1% do território nacional e, nessas condições, é  quinto maior produtor
de alimentos do País. É um Estado onde 90,2% das propriedades são pequenas,
de 50 hectares para menos. Temos uma preocupação muito grande em transfor-
mar essas pequenas propriedades em pequenas empresas, tornando-as
diversificadas, uma vez que só o grão não oferece condições de sobrevivência
para uma família nessa situação.

Assim, Santa Catarina detém, hoje, 38 cursos de profissionalização,
especializando o agricultor em diversas atividades: frutas, suínos, aves, peixes,
mel, leite, equipamentos, manejo, plantio, colheita, tecnologias. São cursos
que, através de centros de treinamento da Secretaria da Agricultura, transmitem
ensinamentos aos agricultores, especializando-os e procurando fazer com que
diversifiquem a sua propriedade. Hoje, no Estado, já são muitas as propriedades
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que têm atividades diversificadas, além do plantio de grãos e o trabalho na área
da olericultura.

Esse trabalho tem procurado manter o homem no campo, para não
deixar que as cidades continuem inchando, em função da evidente frustração
por parte dos agricultores, em relação às administrações federais, que
abandonaram o agricultor, principalmente na última safra, e deixaram sem
segurança a comercialização dos produtos agrícolas.

Santa Catarina, apesar do seu tamanho, é o maior produtor de
maçãs do País, maior produtor de suínos, de aves, de alho, além de grande
produtor de várias outras culturas, sem contar sua força nas áreas de metalurgia
e tecelagem.

Não deixamos de ter os nossos problemas, que são também
profundos e muito fortes, principalmente neste momento de recessão, embora
todos nós torçamos pelo êxito do Plano Real, mas que já começa a custar muito
caro para boa parte da sociedade brasileira.

O cooperativismo no Brasil tem algumas marcas importantes.
Minas Gerais possui muitos desses exemplos. Existem muitas frustrações,
também é verdade, mas temos atividades que são exemplares.

Minas Gerais possui grandes cooperativas que são a demonstração
do sucesso do bom empreendimento, da boa administração e até da atuação da
Filosofia cooperativista, que é, na verdade, muito importante.

O cooperativismo ajudou o País a se desenvolver, sem dúvida
nenhuma, em muitos pontos. Em muitos locais, principalmente no Sul, tem uma
presença significativa e pode auxiliar demais no desenvolvimento do País.

É verdade que existem algumas diversidades e contestações por
parte de grupos e setores da economia, que acabaram criando dificuldades. Mas
mesmo assim, pelo esforço, pela dedicação e pelo idealismo de muitos, o
cooperativismo tem uma importância muito grande. Tanto é que, hoje, 10% cio
Produto Interno Bruto representam o patrimônio e o trabalho do cooperativismo
brasileiro.

Num país onde a concentração cio sistema é feita quase toda no
Centro-Sul, porque o Nordeste e o Norte têm uma representação pequena, essa
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participação no PIB é muito razoável. Acho que deveria haver muito mais
cooperativas.

A Holanda, por exemplo, é um país com 49 mil km2 e tem 3.500
cooperativas de crédito. Imagino meu Estado, que é  dobro da Holanda, e deve
ter umas 20 ou 30. De fato, é muito pouco. As dificuldades que são criadas para
constituição das cooperativas, principalmente na faixa de crédito, são muito
grandes. São 3.550 cooperativas no Brasil. É pouco. Temos 4 milhões de
associados, e isso envolve, mais ou menos, 16 milhões de pessoas, o que é um
pouco mais de 10% da população brasileira, o que acho ser uma representação
significativa.

Somos o grande produtor e comercializador do leite. Mais de 50%
do leite produzido e comercializado no Brasil passa por cooperativas. O mesmo
acontece com mais de 309/o da soja, milho, arroz, e mais de 70% do trigo. Temos
significativa presença na industrialização de aves e de suínos e na criação desses
animais. É verdade que não temos encontrado muito apoio para chegar a este
ponto, até mesmo de autoridades do Governo Federal e de governos estaduais
e municipais. Em certos momentos isso fere interesses de grupos ou de pessoas
que desejam ver o cooperativismo de outra forma. Mas o mundo está calcado
nesse caminho, que é, sem dúvida nenhuma, o caminho do progresso.

O cooperativismo precisa constituir-se, neste momento, num ins-
trumento moderno e atualizado, atendendo até mesmo às exigências da
globalização da economia, não só para nós, por causa do Mercosul, mas também
por causa do Nafta, do Pacto Andino e também da Comunidade Econômica
Européia e dos Tigres Asiáticos. Inclusive para estarmos modernizados e
atualizados em relação ao desenvolvimento desses mercados.

Na Europa, o cooperativismo de consumo é o grande mote. Aqui
temos como mais importante o cooperativismo de produção. Os dados que
acabei de citar demonstram, na verdade, que temos uma representação impor-
tante nesse segmento. Já não é a mesma coisa na área de crédito, e Minas Gerais
é um exemplo do sacrifício e da luta que tivemos para a abertura de cooperativas
de crédito. Tínhamos contra elas o Banco Central, a Febraban, que inclusive
insistiu em que se colocasse, na Resolução n° 1.099, o artigo 46, que abusou na
cobrança das custas, da movimentação das cooperativas de crédito.
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Houve um momento em que, aqui mesmo, quando presidia o
BNCC, tínhamos 12 cooperativas ria expectativa de autorização do Banco
Central, e elas não saíram. Tivemos então que recorrer à Junta Comercial do
Estado, que de imediato nos deu a autorização para o funcionamento dessas
cooperativas, que então deslancharam. E assim tivemos oportunidade de
constituir, naquele período, mais ou menos 50 cooperativas de crédito em Minas
Gerais.

A cooperativa de crédito é um instrumento da mais alta importân-
cia, porque atende ao seu cooperado de uma forma mais pessoal, mais amiga
e coni mais intimidade também. Atende com uma distinção especial, porque ele
é um dos proprietários da cooperativa.

Graças a um trabalho intenso e demorado, conseguimos que o
Conselho Monetário Nacional derrubasse pelo menos parte da Resolução n'
1.099, principalmente no seu artigo 46, que exigia o depósito das cooperativas
de crédito no Banco do Brasil, o que prejudicava o seu desenvolvimento. Com
isso, também ficou estabelecido que o cooperativismo de crédito pode se
constituir em unidades bancárias no Brasil. Foi uma vitória importantíssima.
Vemos nos países mais desenvolvidos, como no Canada, o cooperativismo
comandado pelo Dejardin, que é urna potência com um patrimônio líquido de
mais de US$ 60 bilhões. Na França, encontramos o Credit Agricole, que chegou
a ser o maior banco do mundo e que hoje é o quarto ou quimo maior. Na
Alemanha, encontramos o Digihank, que é outro banco cooperativista. A
Holanda é outro exemplo. O Rabobank, com suas 3.500 cooperativas, num país
que é a metade do Estado de Santa Catarina, financia 92% da agricultura e não
tem um centavo do governo. O mesmo acontece em Portugal e na Inglaterra,
onde funcionam grandes bancos cooperativos.

Vamos tentar fazer no Brasil com que o cooperativismo de crédito
se constitua através dos seus instrumentos próprios, de modo que possamos
financiar o nosso agricultor e o nosso trabalhador da cidade também, porque o
desejo é juntar o cooperativismo de crédito urbano e o rural. Esse é um dos
segmentos importantes que temos e que precisa ser desenvolvido. Deveria ter
sido o primeiro a ser constituído, mas, lamentavelmente, está sendo praticamen-
te o último. Devíamos, primeiro, gerar o recurso para depois, então, constituir
os demais segmentos do cooperativismo.
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Sou um defensor da criação do Banco de Crédito Cooperativo como
cúpula do sistema que atende ao cooperativismo de crédito urbano e rural, mas
quero deixar bem claro: deverá ser uma instituição privada, sem nenhuma
participação do poder público. Tenho a certeza de que isso irá aliviar a carga do
Governo, que não tem dinheiro para emprestar aos agricultores.

O banco pode ser criado regionalmente, estadualmente ou nacio-
nalmente. Vamos definir, em uma reunião com o Conselho Especializado de
Crédito de Cooperativismo Brasileiro, como o segmento deseja fazer: se quer
constituir um banco em cada Estado, um no País inteiro ou um por região.

A resolução do Conselho Monetário Nacional faculta que se
constituam bancos em nível estadual, regional e nacional. No entanto, minha
posição é a de que se constitua um só banco que seja a cúpula do sistema
cooperativista de crédito do País.

Não tenho nada contra a criação de um banco em Minas Gerais, em
São Paulo, no Paraná ou no Rio Grande do Sul. Absolutamente. Até acredito que
essa vá ser a decisão. Diversos Estados já estão pretendendo fazer o seu e serão
respeitados.

Tenho dito sempre: o agricultor e o operário são competentes para
trabalhar e para produzir, como também para gerar e administrar seus recursos.
O que dizem os banqueiros? "Isso é coisa para profissional." Mas que profissi-
onal é o ministro José Eduardo? Ele é profissional agora, depois que recebeu o
banco feito. Ele também não era um profissional de banco. Qualquer um de nós
poderia ser. Eu também não era profissional de banco e acabei sendo presidente
de um. Para quem tem boa vontade, não existem dificuldades para enfrentar
problemas. Portanto, criar banco não é só para banqueiro.

Dizem que há cooperativas em má situação. Existem algumas assim.
Umas por má administração, outras por problemas da política econômica do
Governo, como vimos agora na política agrícola. Mas, por que não falam dos
bancos? Pergunto: quantas cooperativas de crédito foram fechadas ultimamente
e quantos bancos sofreram a intervenção do Banco Central nesses últimos
tempos? Podem fazer as contas que não iremos encontrar nenhuma, ou, talvez,
uma cooperativa de crédito. Quanto a banco, possivelmente, passarão de dez.

Desde 1985, quando presidi o BNCC, por diversas vezes tentei
transferir essa instituição para o cooperativismo, de modo que ela servisse como
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instrumento de cúpula do cooperativismo de crédito brasileiro. Infelizmente não
consegui. O Banco das Cooperativas de Crédito, na época, tinha uma distribui-
ção do capital da ordem de 54% do Governo e 46% das cooperativas. Mas foi
o BNCC que avalizou algumas empresas que nada tinham com cooperativismo.
Isso, por determinação do então ministro da Fazenda.

Foi o BNCC quem fez o chamado "câmbio careca" para muitas
cooperativas. Era um câmbio sem cobertura, destinado a fazer fundo para o
próprio banco, que às vezes se encontrava baixo. Tudo isso aconteceu por
incompetência e por malversação, por parte dos administradores, que eram
elementos indicados pelo Governo. Quando assumi o banco, as cooperativas já
não tinham mais 46%. Tinham 4%, porque essas operações malfeitas praticamente
quebraram o banco, e o Governo teve que investir em cima, transformando isso
em capital e diminuindo o capital representativo das cooperativas.

Temos algumas definições importantes tomadas no último congresso
da Aliança Cooperativista Internacional, em Manchester. A cooperativa, daqui
para frente, não pode se preocupar unicamente com o seu cooperado; vai ter que
se preocupar com a sociedade, com a comunidade, com a fome, com o meio
ambiente, com a pobreza, com a falta de moradias; vai ter que participar de todo
esse processo, porque é dessa forma que estamos vendo o cooperativismo
moderno, que deseja não apenas que o seu cooperado tenha boas condições de
alimentação, de moradia, de transporte, de saúde, mas também aqueles que
estão próximos. Por isso, existe a necessidade de que o cooperativismo se
entrose e se dedique, de um modo especial, à sociedade, à comunidade.

Vamos fazer isso em nível de Brasil e colaborar com países irmãos.
Agora mesmo, acertamos com a representação cooperativista de Portugal, e
devemos fazer isso também em uma outra reunião com os demais países de
língua portuguesa, para tratarmos do desenvolvimento do cooperativismo,
principalmente nos países da África, que estão precisando de uma colaboração
maior de nossa parte. A partir de novembro, teremos as primeiras reuniões,
quando vamos tentar um intercâmbio de tecnologia, de conhecimentos e de
pessoas.

Da mesma forma isso acontecerá com os países que fazem parte do
Leste Europeu, que, neste momento, estão num estado quase falimentar e de
enormes dificuldades, porque, depois da abertura, a situação veio às claras. O

52



que se vê hoje, na Rússia, por declarações de líderes cooperativistas e agricul-
tores daquele país, é que não adianta o homem ir ao campo porque ele não sabe
mais plantar nem colher, não sabe movimentar a máquina, não sabe comprar
nem vender, porque tudo isso era executado e realizado pelo Estado. Estamos
tentando um intercâmbio para darmos uma colaboração às cooperativas e aos
agricultores daquele país.

Também vamos promover intercâmbios comerciais e técnicos com
cooperativas dos demais países das Américas, nas áreas de produção, trabalho,
crédito, consumo e outros segmentos, para ver o que podemos fazer de
importante. É o primeiro passo de intenção de entrarmos no sistema da
globalização da economia, para estarmos presentes e podermos atuar com
competência.

Vou citar aqui alguns pontos que foram aprovados no Congresso
Internacional de Manchester, na Inglaterra, e que acho muito importantes neste
momento.

"Os cooperados farão suas cooperativas mais efetivas no futuro da
seguinte forma:

- observando as vantagens de ser um membro da cooperativa;
- reconhecendo a força única dos princípios cooperativistas;
- capacitando as mulheres e os homens a elas associados como

membros, empregados, gerentes ou dirigentes eleitos;
- combinando de forma prudente seus recursos para um mútuo

benefício;
- incrementando suas forças financeiras; e
- pensando de forma estratégica sobre as normas do movimento

cooperativista.
Um número maior de pessoas identificará suas necessidades e

alcançará suas aspirações por intermédio das cooperativas que:
- proporcionarem melhor alimentação, moradia e saúde;
- expandirem serviços financeiros cooperativistas;
- proporcionarem satisfação no trabalho;
- acolherem a ampliação do papel das mulheres e dos jovens;
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- protegerem as comunidades rurais e realçarem a vida urbana;
- assistirem as comunidades na criação de economias sustentáveis;
- respeitarem o meio ambiente; e
- ajudarem a construir um mundo mais pacífico e democrático.
Esses são os princípios que o cooperativismo tem que ter.
O que é uma cooperativa? Qual a definição? Uma cooperativa é uma

associação autônoma de pessoas unidas voluntariamente, com a intenção de
solucionarem suas necessidades comuns de ordem econômica, social e cultural,
buscando ainda a realização de suas aspirações através de um empreendimento
comum e democraticamente controlado.

As cooperativas baseiam-se nos valores da ajuda mútua, democra-
cia, igualdade, eqüidade e solidariedade. Os cooperados acreditam nos valores
éticos da honestidade e sinceridade.

Os princípios cooperativistas são as linhas norteadoras onde as
cooperativas põem seus valores em prática. Vejamos, então:

1 9 PRINCÍPIO: VOLUNTARIEDADE E LIVRE ADESÃO

As cooperativas são organizações voluntárias e abertas às pessoas
capazes de usar seus serviços e dispostas a aceitar as responsabilidades de
associados sem qualquer discriminação social, racial, política ou religiosa.

2Q PRINCÍPIO: CONTROLE DEMOCRÁTICO DO ASSOCIADO

As cooperativas são organizações democráticas, controladas por
seus membros, que participam ativamente dos rumos de sua administração e
tomada de decisões. Os homens e mulheres eleitos como representantes são
responsáveis pelos membros. Nas cooperativas singulares, os membros possu-
em igualdade de direito de voto (um membro, um voto), e as cooperativas de
outros níveis também são organizadas de forma democrática.

3 PRINCÍPIO: PARTICIPAÇÃO ECONÔMICA DO ASSOCIADO

Os membros contribuem igualilariamente e controlam o capital de
sua cooperativa. Normalmente, na condição de associados, eles recebem uma
compensação limitada, se for o caso, sobre o capital subscrito. Os membros
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distribuem as sobras para alguns ou, se for o caso, até para todos, com os
seguintes propósitos: desenvolvimento da cooperativa; benefícios aos mem-
bros na proporção de suas transações com a cooperativa; e manutenção de
outras atividades aprovadas pelos associados.

49 PRINCÍPIO: ALTONOMIA E INDEPENDÊNCIA

As cooperativas são autônomas, organizações auto-sustentadas,
controladas por seus membros. Na hipótese de elas entrarem em acordo com
outras organizações (inclusive entidades governamentais) ou angariarem recursos
de fontes externas, elas assim só procederão se ficar assegurado o controle
democrático por seus membros e a manutenção da independência da cooperativa.

52 PRINCÍPIO: EDUCAÇÃO, TREINAMENTO E INFORMAÇÃO

As cooperativas proporcionam educação e treinamento para seus
membros, representantes eleitos, gerentes e empregados. Dessa forma, eles
podem contribuir efetivamente para o desenvolvimento de suas cooperativas.
Elas informam o público em geral - particularmente os jovens e os líderes
formadores de opinião - sobre a natureza e os benefícios da cooperação.

6 PRINCÍPIO: COOPERAÇÃO ENTRE AS COOPERATIVAS

As cooperativas servem a seus membros de forma mais eficaz e
reforçam o movimento cooperativista pelo trabalho conjunto, através de estruturas
locais, regionais, nacionais e internacionais.

7Q PRINCÍPIO: INTERESSE PELA COMUNIDADE

Enquanto direcionam suas atenções para as necessidades e desejos
dos membros, as cooperativas trabalham para o desenvolvimento sustentável
de suas comunidades.

O relatório da Aliança Cooperativa Internacional acerca da identi-
dade da cooperativa tem como preâmbulo:

1. A Aliança Cooperativa Internacional, em seu congresso em
Manchester, em setembro de 1995, adotou o Relatório na Identidade da
Cooperativa. O Relatório incluiu uma definição de cooperativas, uma lista dos
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valores-chave do movimento e um conjunto revisado dos princípios, com a
intenção de guiar as organizações cooperativistas para o início cio século X.M.

2. Esse retrospecto explica o contexto dentro do qual foi
desenvolvido o Relatório e também elabora alguns temas-chave de maior
relevância, principalmente aqueles que dizem respeito às reconsiderações dos
princípios.

3. Desde sua criação em 1895, a Aliança Cooperativa Internacional
tem sido a autoridade final para definir e também para elaborar os princípios
sobre os quais as cooperativas devem se basear. Previamente, a Aliança fez duas
declarações formais sobre os princípios cooperativistas: o primeiro em 1937, e
o segundo em 1966. Essas duas primeiras versões, bem como a reformulação
feita em 1995, foram atentas em explicar como os princípios cooperativistas
devem ser interpretados no mundo contemporâneo.

4. Essas revisões periódicas dos princípios são fontes fortalecedoras
do movimento cooperativista. Elas demonstram como o pensamento
cooperativista pode ser aplicado no nosso mundo em transição; sugerem como
as cooperativas podem se organizar entre si para encontrar novos desafios: e
também envolvem os cooperados espalhados pelo mundo afora em um reexame
das propostas básicas do movimento.

5. Através de sua própria história, o movimento cooperativista tem
mudado constantemente, e isso continuará a acontecer no Futuro. Abaixo dessas
mudanças, de qualquer forma, há um respeito fundamental por todos os seres
humanos e a crença em suas capacidades de mellora econômica e social através
da ajuda mútua. Além disso, o movimento cooperativista acredita que
procedimentos democráticos aplicados em atividades econômicas são factíveis,
desejados e eficientes. Crê-se também que, eleitas democraticamente, as
organizações podem contribuir para o bem comum. O Relatório dos Princípios
foi baseado nas perspectivas dessa essência filosófica.

6. As cooperativas existem espalhadas por todo mundo, em muitas
diferentes formas, servindo a diferentes tipos de necessidades e prosperando
dentro de diversas sociedades. Certamente, uma das principais razões para se
preparar esse documento acerca da identidade cooperativista foi a de refletir a
variedade e também articular as normas que devem prevalecer em todas as
cooperativas desatentas a respeito do que elas devem fazer e onde devem
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existir. Em particular, o Relatório proveu uma base comum em que os princípios
cooperativistas podem juntos prosperar e funcionar efetivamente.

As primeiras cooperativas emergiram de forma distinta, como
instituições legais na Europa durante o século XIX. Alcançando seus primeiros
e permanentes sucessos durante os difíceis anos 40 do século XVIII, elas
cresceram dentro de cinco diferentes segmentos: as cooperativas de consumo,
que no início foram por muito tempo popularmente associadas aos pioneiros de
Rochdale; cooperativas de trabalho, as quais tiveram primeiramente sua grande
força na Alemanha; as cooperativas agrícolas, que tiveram suas primeiras raízes
na Dinamarca e na Alemanha; e as cooperativas de serviço, bem como as
habitacionais e de saúde, que emergiram em muitas partes da Europa industrial
nos fins do século passado. Todos esses segmentos floresceram, em diferentes
níveis de sucesso, na maioria dos países europeus no século XIX.

7. O Relatório teve como objetivo servir de forma igualitária as
cooperativas, em todos os seus tipos e circunstâncias: econômica, social e
política. Isso dá  reconhecimento de que todos os grupos criaram seus próprios
movimentos cooperativistas de formas diferenciadas, permutando experiências,
mas moldando suas organizações de acordo com suas próprias necessidades e
culturas. O Relatório de 1995 aceitou e celebrou essa diversidade.

8. O Relatório da Identidade proporcionou uma infra-estrutura
geral dentro de todos os tipos de cooperativas aptas a funcionar. Cada segmento
ou setor de cooperativa, de qualquer forma, tem suas próprias e especiais
necessidades e prioridades. Por ocasião do Congresso, e por essa razão, cada
setor preparou ou estava preparando um Relatório de Princípios Operacionais
para demonstrar o que os princípios gerais significam para essas operações,
particularmente à luz das circunstâncias contemporâneas.

Esses são os princípios que o cooperativismo mundial estabeleceu
nesse último congresso, que foram aprovados por unanimidade e que, sem
dúvida nenhuma, mostram o trabalho que o cooperativismo pode fazer pela
comunidade.

É importante que o Governo tenha a consciência de que o
cooperativismo é um parceiro. É um parceiro na arrecadação, porque cooperativa
não sonega, paga todos os seus compromissos. É um parceiro na atividade social
e na atividade técnica. Está ali distribuindo seus conhecimentos e agora é um
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parceiro da sociedade de um modo geral, porque a cooperativa estará presente
para ajudar a matar a fome, melhorar as condições de moradia, de meio
ambiente, enfim, da sociedade como um todo.

Sobre a obrigatoriedade da filiação das cooperativas aos órgãos de
representação, entendo que, para que tenhamos um sistema forte, as cooperativas
(k-vem se filiar à organização estadual, como as organizações estaduais são
filiadas à organização nacional, como nós somos filiados à Organização das
Américas e também à Aliança Cooperativista Internacional. Só integramos o
sistema no momento em que somos filiados, desde a base até a área internacional.
Por isso, entendo que deva haver a filiação, sob pena de termos em breve urna
cooperativa aqui, outra ali na esquina, e assim por diante, sem nenhum sistema
responsável por tudo isso. Acho que filiação, tanto na organização estadual,
como federal, é extremamente importante. E ela não impede, não cria obstáculo
para o desenvolvimento e criação de mais cooperativas.

58



INTEGRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE

Walter Frantz
Reitor da Universidade Regional do Noroeste

do Estado do Rio Grande do Sul (Ijui - RS)

Vivemos, nas últimas décadas, um processo de urbanização no
Brasil que nos trouxe, sem dúvida, muitas vantagens e também muitos proble-
mas, que tivemos que absorver, enquanto sociedade brasileira, num período
extremamente curto. Outros países desenvolvidos puderam viver esse processo
historicamente, politicamente e socialmente de maneira completamente diferen-
te. Tiveram um tempo mais longo para esse processo. O que para nós é década,
para eles foi século. Isso, enquanto urbanização, marcou-nos profundamente,
e está nesse processo uma das raízes mais profundas de nossos problemas.

Vivemos também hoje um outro fenômeno, que é o da globalização.
Mais uma vez, temos de vivê-lo de forma diferente do que os países que
produziram uma série de fatores que foram jogados nesse processo e levam à
globalização, enquanto somos apenas consumidores.

Enquanto sociedade brasileira, somos de certa forma beneficiados
por alguns aspectos da globalização, mas também somos tremendamente
desafiados - ela nos cria, muitas vezes, grandes problemas e grandes desafios.

A questão do desenvolvimento do nosso País também é um
problema que precisa ser aprofundado. No meu entender, tudo isso é muito
complicado, muito difícil. Por sermos um país muito amplo, as coisas devem
ocorrer em todos os Estados, ao mesmo tempo, mas de forma diferente. É claro
que os Estados não são mais fronteiras para esse processo, como disse muito
bem o primeiro palestrante de hoje. Existem outras fronteiras desse processo
dentro do nosso País, do nosso continente e do nosso planeta. No entanto,
existem algumas questões que precisam ser consideradas. Entre as que consi-
dero fundamentais, está a da maturidade.
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Digo isso de forma extremamente simples que nós, enquanto
cidadãos, ainda temos alguns desafios nesse processo de maturação para o
desenvolvimento. Ele precisa ser gerado e produzido por nós mesmos. É essa
a nossa condição. Faltam-nos elementos de organização e elementos de
responsabilização.

O Sr. Dalpasquale falava da responsabilidade social. Tanto as
empresas, as cooperativas, quanto os indivíduos têm que aprender a assumir e
entender esse processo da responsabilidade social. E da capacitação também,
principalmente num mundo em que as coisas se transformam tão rapidamente.

1 loje, no Rio Grande do Sul, por exemplo, somos atropelados
terrivelmente pela integração dos países do Cone Sul, principalmente da
Argentina, que na verdade produz a mesma coisa, mas em melhores condições
do que nós, do lado brasileiro. Precisamos trabalhar essa questão cia capacitação,
da reconversão profissional, e assim por diante.

Estamos desenvolvendo uma experiência no Rio Grande do Sul que
eu diria ser de cooperação, mas uma cooperação diferente da que se vem
fazendo tradicionalmente por meio das organizações cooperativas. Trata-se de
urna experiência que se ernbasou e que foi buscar raízes na cultura e na nossa
história, e que se iniciou em 1991, no governo de Alceu Coilares, e que, para a
nossa imensa alegria, continua seguindo até hoje. O atual governo a respeitou,
a incorporou, a assumiu e a apóia. É a experiência da divisão do Estado em
regiões e da organização de Conselhos Regionais de Desenvolvimento. Acom-
panho essa experiência há mais tempo. Durante dois anos, fui presidente do
Fórum dos Conselhos do Estado e continuo presidente do Conselho Regional
de Desenvolvimento em nossa região, a Noroeste colonial do Estado.

Gostaria de falar um pouco dessa experiência como tentativa de
contribuição para refletirmos sobre a questão cooperativa. Num primeiro
momento, evidentemente que o governo, ao se inspirar em algumas experiên-
cias feitas em regiões, inclusive a nossa, lançou uma proposta de divisão do
Estado em diferentes regiões. Temos hoje 21 regiões, que acabaram organizando
seus Conselhos Regionais de Desenvolvimento, O Estado colocou isso como
proposta de governo. Em 1991, trabalhou-se na implantação dessa idéia, na
organização das regiões.
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Em 1992, enfrentamos um primeiro momento crítico, quando, de
um lado, os recursos que deveriam fluir através desses conselhos, vindos do
governo para os projetos de desenvolvimento das regiões, não vinham ou
vinham de forma insuficiente. Isso gerou uma crise. Enfrentamos também outra
crise, de caráter mais político.

Se estivessem aqui representantes do governo da época, eu diria a
mesma coisa, ou seja, que não foi propriamente uma crise, mas um certo
confronto entre Executivo e Legislativo. Na época, na condição de presidente do
Fórum dos Conselhos, interferimos conscientemente nesse processo. Chegamos
ao governador, falando abertamente. Ele nos ouviu e concordou que nós, por
parte da sociedade civil organizada, através dos conselhos regionais de
desenvolvimento, assumíssemos esse processo.

Fomos até o presidente da Assembléia Legislativa, fomos aos
líderes de bancada, aos deputados, e negociamos, ao longo de um ano, a lei que
faltava e que não se conseguia elaborar nem aprovar, porque havia uma
proposta do governo que não era aceita no Parlamento e havia, por parte dos
parlamentares, uma outra que não era aceita pelo governador.

Na época, vislumbramos que, se ficássemos nessa teimosia, não
daríamos os passos mínimos para avançar no projeto. Partimos, então, da idéia
de que "mais vale um pássaro na mão do que um bando voando'. Conversamos
com as lideranças políticas no Estado e fomos aceitos, de certa forma, como
interlocutores do processo.

Gostaria de colocar para os senhores um pouco de história, alguns
elementos importantes desse processo. Entendemos que essa é uma nova forma,
no Rio Grande do Sul, de vivenciarmos a questão da cooperação. Fico muito feliz
ao ouvir referências aos princípios e às idéias básicas que o cooperativismo vem
mantendo, mas deixamos esssa questão da cooperação clássica, tradicional, de
agricultores ou de consumidores, e partimos para a construção da cooperação
da sociedade civil, de suas organizações.

Entendemos que essa organização, através dos Conselhos Regio-
nais de Desenvolvimento, seria a nossa inserção, a inserção da sociedade
gaúcha no processo da globalização. Essa seria uma das formas; não, evidente-
mente, o instrumento absoluto ou perfeito. Mas seria urna forma a mais para
buscarmos a nossa inserção nesse contexto, seja no Mercosul, seja no contexto
global que vivenciamos rio planeta.
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Temos, na Constituição cio Estado do Rio Grande do Sul, algunias
referências que nos ajudaram e nos embasaram na organização desses
conselhos, que foi uma proposta feita pelo governo, mas que nós, já no segundo
e, principalmente, no terceiro ano, tomamos em nossas mãos. Tomamos a
bandeira do governo, e este nos respeitou, e a conduzimos até agora.

O artigo 149. parágrafo 8Q , da nossa Constituição fala do orçamento
e diz o seguinte: "Os orçamentos anuais e a Lei de Diretrizes Orçamentárias,
contabilizados com o Plano Plurianual, deverão ser regionalizados e terão, entre
suas finalidades, a de reduzir desigualdades sociais e regionais.' A regionalização
e a redução das desigualdades sociais são o ponto de partida para trabalharmos
a questão dos conselhos.

Sobre a política de desenvolvimento estadual e regional, o artigo
167 diz o seguinte: 'A definição das diretrizes globais, regionais e setoriais da
política de desenvolvimento caberá a órgão específico, com representação
paritária cio governo do Estado e da sociedade civil, através dos trabalhadores
rurais e urbanos, servidores públicos e empresários, dentre outros, todos eleitos
em suas entidades representativas."

Já no artigo 168 encontramos: "O sistema de planejamento será
integrado pelo órgão previsto no artigo anterior e disporá de mecanismos que
assegurem ao cidadão o acesso às informações sobre a qualidade de vida, meio
ambiente, conduções de serviços e atividades econômicas e sociais, bem como
à participação popular no processo decisório'. Esse é o espaço institucional a
partir do qual nós partimos para a concepção e a organização dos Conselhos
Regionais de Desenvolvimento. É a base do novo processo cooperativo.

Mas precisávamos conquistar um espaço legal. Trabalhamos em
todo o Rio Grande do Sul a partir das bases, as comunidades discutiram e
enviaram sugestões. Essas sugestões foram trabalhadas no interior mesmo,
porque cabia à presidência do fórum fazer apenas a sistematização do texto da
lei. Nós o fizemos, e o governador o encaminhou, assinando simplesmente, não
fazendo nenhuma observação, embora não concordasse totalmente com as
nossas proposições. Mas procurou ser democrático e respeitar o processo.

Claro que o texto não é perfeito, nós reconhecemos. Ele recebeu,
por parte da Assembléia Legislativa, algumas emendas, melhorando-o - porque
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não tínhamos e não temos nenhuma experiência em trabalhar essa
questão -, mas sua substância não foi alterada.

Destaquei alguns aspectos que considero importantes: "Os Conse-
lhos Regionais de Desenvolvimento têm por objetivo a promoção do desenvol-
vimento regional, harmônico e sustentável, através da integração dos recursos
e das ações de governo na região, visando à melhoria da qualidade de vida da
população, à distribuição quantitativa cia riqueza produzida, ao estímulo à
permanência do homem na sua região e à preservação e recuperação do meio
ambiente."

O artigo 3 diz que competem aos conselhos, entre outras, as
seguintes atribuições:

- Promover a participação de todos os segmentos da sociedade
regional no diagnóstico de suas necessidades e potencialidades, para formulação
e implementação das políticas de desenvolvimento integrado na região (Nós
estamos trabalhando, realmente, em cima dessas pesquisas).

II - Elaborar planos estratégicos de desenvolvimento regional.

III - Manter espaço permanente de participação democrática,
resgatando a cidadania através da valorização da ação política.

IV - Constituir-se em instância de regionalização do orçamento do
Estado, conforme estabelece o artigo 149, parágrafo 8, da Constituição do
Estado. (Nós hoje trabalhamos e discutimos com o governo e com os deputados
a elaboração dos orçamentos e a distribuição de recursos. Apontamos as
prioridades e brigamos fortemente por elas).

V - Orientar e acompanhar, de forma sistemática, o desempenho
das ações dos Governos Estadual e Federal na região (Nós acompanhamos as
obras de perto. Claro que isso depende principalmente da iniciativa de cada
executiva do Conselho, mas em algumas regiões isso vem sendo feito muito
bem).

VI - Respaldar as ações do Governo do Estado, na busca de maior
participação nas decisões nacionais.

O artigo 4Q estabelece para os Conselhos Regionais de Desenvol-
vimento a seguinte estrutura básica: Assembléia Geral Regional, Conselho de
Representantes, Diretoria Executiva e Comissões Setoriais. Cada Conselho pode
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criar quantas comissões quiser. São 10, 12, 15 comissões: Indústria, Agricultura,
Educação, Saúde, Meio Ambiente e assim por diante.

De acordo com o artigo 9, "a participação nos Conselhos Regionais
de Desenvolvimento é considerada função pública relevante, vedada qualquer
remuneração."

Já o artigo 12 diz que "fica assegurada a representação dos
Conselhos Regionais de Desenvolvimento no órgão a que se refere o artigo 167
da Constituição do Estado". É o conselho dos diferentes organismos do Estado.
Temos assento assegurado pela Constituição.

Outros pontos merecem ser citados. Em primeiro lugar, a Assembléia
é composta de representantes da sociedade civil organizada e dos poderes
públicos existentes na região, assegurada a paridade entre trabalhadores e
empregadores". Por que essa paridade? Porque não pode haver a predominância
de um grupo sobre outro, enquanto pessoas representando suas entidades. Isso
é fundamental.

Algumas atribuições importantes dos Conselhos Regionais de
Desenvolvimento: "Apreciar e aprovar as propostas regionais a serem submetidas
ao Poder Executivo Estadual, com vistas a subsidiar a elaboração das leis
previstas no artigo 149 da Constituição do Estado. Deliberar sobre outros
assuntos de interesse da região. Formular as diretrizes para o desenvolvimento
regional, a serem submetidas à Assembléia Geral Regional. Promovera articulação
e a integração regional entre a sociedade civil organizada e os órgãos
governamentais. Promover a articulação do Conselho Regional de
Desenvolvimento com os órgãos dos Governos Estadual e Federal, com vistas
a integrar as respectivas ações desenvolvidas na região."

Temos falhas - e eu sou crítico desses processos -, mas essas
questões estão sendo bem desenvolvidas. No meu entendimento, levando em
conta o estágio inicial em que nos encontramos, estamos conseguindo fazer isso
relativamente bem. Não desanimando, poderemos avançar muito. Poderemos
construir uma nova cooperação (política).

1-louve a necessidade de um decreto para regulamentar essa lei.
Acho importante citar, rapidamente, algumas pontos. O artigo 7 ,1 diz o seguinte:
O Conselho de Representantes criará, como órgãos técnicos, comissões

setoriais em função de áreas que mereçam a atenção específica". Compete às
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comissões: "Assessorar o Conselho de Representantes e a Diretoria Executiva
nas suas deliberações e decisões; estudar e dimensionar os problemas
regionais; elaborar programas e projetos regionais". O parágrafo 2 Q diz ainda:
"As comissões setoriais serão compostas por pessoas cuja formação ou área de
atuação correspondem à da comissão, além dos representantes dos órgãos
estaduais e municipais existentes na região."

O artigo 911 diz o seguinte: "Os Conselhos Regionais de Desenvol-
vimento poderão constituir fundos regionais de desenvolvimento, com base em
recursos dos municípios e instituições privadas da região, com a finalidade de
investir, isoladamente ou em parceria com o Governo do Estado, em projetos de
interesse da região."

Atualmente, na minha região, temos três projetos que estão
começando a andar. Um é de reflorestamento, com a previsão de produção de
5 milhões de mudas/ano, visando à preservação das beiras dos rios, levando em
conta os aspectos econômico e ecológico. Outro projeto tem como objetivo a
melhoria das condições de vida e de renda dos pequenos agricultores. Finalmente,
temos o projeto, diria, de reconversão profissional, ou seja, de profissionalização
dos pequenos agricultores. Esses projetos não são do governo. São da sociedade,
e nós os incorporamos, enquanto projetos do conselho. O governo é parceiro.
O texto diz ainda: "Cada Conselho Regional de Desenvolvimento far-se-á
representar no órgão previsto no artigo 167 da Constituição, com direito a voz
e voto, pelo seu presidente ou substituto legal, eleito para tal fim pelo Conselho
de Representantes."

Com relação a esses aspectos, gostaria de dizer que, em decorrência
de todo esse esforço da cooperação regional, temos conseguido, com bastante
sucesso, a implantação de pólos de modernização tecnológica. Sua função é
interiorizar o desenvolvimento da ciência e tecnologia, sendo assumidos, pelo
menos na coordenação, pelas universidades.

Em que consiste um pólo? Ele é um fórum onde as empresas, o
poder público e as universidades se encontram para discutir a questão da ciência
e tecnologia. Conseguimos, principalmente através da organização dos Conselhos
Regionais de Desenvolvimento, a implantação de 14 pólos. Como já está prevista
a implantação de mais dois, são, portanto, 16 pólos de modernização tecnológica.
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Estamos conseguindo a implantação da rede Internet, com diferentes
pontos de centrais interligados. o que nos da acesso, bem lá no interior, às
informações tecnológicas. Estamos também integrados à rede nacional de
pesquisas, e isso facilita muito o trabalho.

Existe uma fundamentação teórica para os conselhos. No meu
entender, ela se dá principalmente pela idéia da valorização da pessoa, do
indivíduo enquanto sujeito construtor do seu espaço de vida, pela idéia da
cidadania, da participação em um processo político de organização da sociedade,
além da idéia de que hoje os processos democráticos são, cada vez mais, a base
das organizações. Os próprios Estados não estão mais conseguindo sobreviver
através da ditadura, como mostra o caso da "cortina de ferro" e da queda do muro
de Berlim. O desenvolvimento passou a ser visto como um processo global, mas
a partir das regiões.

Temos, evidentemente, alguns elementos históricos locais que
podemos identificar nesse projeto, ou seja, a nossa tradição de ações comunitárias
de cooperativismo, de associativismo, de organizações regionais, principalmente
as universidades. O Rio Grande do Sul está dividido em universidades regionais.
Praticamente todas elas são regionalizadas. As cooperativas também têm
atuação regional, e existem fundações de desenvolvimento regional.

Outros elementos muito importantes foram a vontade política do
governo e a ação da sociedade, que buscou se engajar, pegou essa bandeira,
lutou, venceu as barreiras, para que pudéssemos legalizar esse processo, para
que houvesse uma lei e que essa lei fosse regulamentada. Conseguimos fechar
esse processo no final do ano passado.

Gostaria de mencionar algumas interpretações e significados do
que isso representa para nós: nova percepção do espaço geográfico e político
da organização da sociedade gaúcha; nova força política a partir da identidade
regional; possibilidade de conhecimento dos principais problemas e aspirações
das populações das diferentes regiões; criação de novos espaços de identidade;
diálogo; planejamento e organização de ações em conjunto, com conhecimento
de todas as regiões do Estado: quebra de barreiras locais; construção de
horizontes maiores, seja na política, seja na economia; novos projetos de
prioridades regionais; novas relações de poder e de articulação; proximidade
com os políticos, com os deputados.



Nós não substituímos os deputados, ou a Assembléia Legislativa.
Nem poderíamos. Mas temos um espaço, hoje, de muita proximidade e muito
diálogo com os deputados. Poucos têm medo desse espaço. A maioria
compreendeu. Eles são membros natos dos conselhos, dos quais participam
tanto deputados estaduais como federais.

Existe também uma grande proximidade com o Executivo do Estado
e toda a sua equipe, independentemente do partido do governo. Dialogamos
com as secretarias. Temos um espaço dentro do governo. Chegamos lá, e as
portas nos são abertas, imediatamente. Isso é importante neste processo, senão
as pessoas desanimam. Há democracia e transparência no governo. Há uma
nova cultura de organização política. Existem problemas, é claro. Não é um
processo perfeito; é um início, uma ousadia. É uma coragem sendo posta em
ação.

O processo é lento, é pedagógico. Necessita de formação política
do cidadão. Existe o problema do imediatismo. As pessoas que não enxergam
longe precisam ser atendidas de imediato.

O patemalismo é uma questão que atrapalha muito. Há pessoas
que gostariam de ter o conselho como um chapéu, a buscar recursos junto ao
governo. O conselho não pode ser um chapéu. Ele tem que ser um espaço de
afirmação da vontade política da região, apontando sempre para suas prioridades,
sem no entanto negar a globalidade dos interesses e das prioridades da
sociedade, sejam brasileiras, sejam do Estado do Rio Grande do Sul.

Outra coisa: nós fomos ao governador Antônio Britto, no início do
seu governo, e pedimos a ele: por favor, se o senhor tiver dificuldades em nos
atender nas nossas prioridades, não nos prometa nada que não possa fazer.
Diga claramente. Faça jogo aberto, sem nenhuma promessa que não possa ser
cumprida. Preferimos saber que o Estado não tem condições de repassar
recursos, que não pode fazer, do que sermos enrolados. Até agora ele está
cumprindo, e muito bem, esse nosso pacto.

A cultura tradicional das relações com o Estado e o governo está
se modificando. Desenvolvemos ações comuns, necessárias ao processo
pedagógico. É importante ter ações comuns no Estado, na região, para que a
gente avance nesse processo de organização.
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Existe também a necessidade de pequenas vitórias, imediatas.
Sempre há pessoas que têm necessidades imediatas. E, em certo ponto, elas têm
razão. Temos lá a implantação de patrulhas mecanizadas, trabalhamos na área
de saúde, e obtemos pequenas conquistas. Mas nos preparamos muito mais para
um trabalho maior, mais amplo.

É necessário ainda que o governo e a sociedade, ou suas lideranças,
tenham vontade política. É preciso ter uma vontade suprapartidária. Se entra
partidarismo nesse processo, começa a emperrá-lo, ou a matá-lo. As prioridades
e projetos precisam ser o plano de ação de cada um.
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REVENDO PRINCÍPIOS E VALORES

Roberto Rodrigues
Presidente da Sociedade Rural Brasileira

Vou direcionar meu pronunciamento para três pontos. Quero
colocar um marco referencial na nossa discussão que tem a ver com a doutrina
cooperativista e a práxis cooperativista no mundo inteiro, e daí evoluir para um
registro histórico de como têm sido os entendimentos, nos últimos anos, em
relação à legislação cooperativista, e terminar com propostas de procedimento
futuro.

Vamos começar com as discussões a respeito da doutrina
cooperativista, para marcar um pouco a posição básica nesse assunto. Todos os
senhores sabem que a doutrina cooperativista é uma doutrina universal. Tanto
é universal que existe uma organização mundial, chamada Aliança Cooperativa
Internacional, com sede em Genebra, na Suíça, que congrega 78 países, através
de suas organizações nacionais de cooperativismo. Essa Aliança traça as regras
e os rumos do cooperativismo, via interpretação, reformulação e eventual
acompanhamento dentro da realidade mundial dos princípios cooperativistas
que regem a doutrina.

Diz muito bem o secretário Paulineili que o cooperativismo é o
instrumento mais perfeito de organização da sociedade, por ser, simultaneamente,
um sistema de organização social e econômico.

A doutrina cooperativista é entendida, universalmente, como a
doutrina que visa corrigir o social através do econômico, tendo por objetivo
principal o bem-estar do homem. Portanto, a sua definição é muito clara. A
cooperativa é o instrumento da doutrina cooperativista, elemento altamente
específico, vis-à-vi.L< os demais mecanismos de organização da sociedade. O
objetivo não é o conjunto das pessoas, mas o indivíduo através do conjunto das
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pessoas. Então, é uma definição sutil, que precisa ser entendida com clareza
para que possamos ter a concepção desse assunto.

Ora, sendo o cooperativismo urna doutrina que visa corrigir o
social através do econômico, é evidente que ele se coloca entre os instrumentos
mais poderosos para corrigir os problemas de defasagem de renda, de má
distribuição da renda, as diferenças socioeconômicas regionais, coisas que são
características dos países do Terceiro Mundo, principalmente do Brasil. Seria de
se imaginar que o cooperativismo fosse uma doutrina extraordinariamente
desenvolvida nos países do Terceiro Mundo, onde a renda é mal distribuída,
onde existem disparidades regionais, diferenças culturais, étnicas, etc. No
entanto, ele é bem-sucedido nos países mais desenvolvidos, onde existem
menos problemas de distribuição de renda, de educação, como são os casos do
Japão, Alemanha, França, Suécia, Estados Unidos, Canadá, etc. O cooperativismo
é mais fraco e menos desenvolvido, exatamente, nos países onde a doutrina
deveria ser aplicada com muito mais clareza.

Gostaria de iniciar a minha exposição caracterizando a definição da
doutrina e encontrando nela uma primeira contradição. O cooperativismo, ao
contrário do que prega a doutrina, é muito mais desenvolvido nos países mais
democratizados, em termos de renda, do que nos países menos democratizados.

Uma segunda contradição no cooperativismo é a seguinte: uma
cooperativa sempre surge porque as pessoas que vão compô-la são objeto de
alguma agressão econômica externa e, para se protegerem dela, organizam-se
e transformam-se numa força para resistir a essa agressão. Nessa questão
existem duas contradições.

A primeira, muito curiosa, é a seguinte: num país de modelo liberal,
como é  caso do Brasil, ou que pretende ser, com desenvolvimento sob o signo
do mercado, as pessoas que organizam cooperativas sofrem uma agressão
capitalista. Então, as pessoas se unem para resistir a uma agressão capitalista.
Isso pode fazer crer que elas se unem contra o capitalismo. Aí está a contradição:
as pessoas se unem contra a agressão capitalista, que é concentradora de renda,
que é destruidora, através de uma competição muitas vezes desleal, privilegiando
os grandes em detrimento dos pequenos. Juntam-se para reagir à agressão
capitalista. Mas a contradição está no fato de que a cooperativa tem que se servir
dos mesmos instrumentos do agressor para beneficiar os seus associados, de tal
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forma que a doutrina se consolide. É uma questão sutil, mas que tem de ser
claramente compreendida.

E nesse mesmo processo há uma segunda contradição curiosa: as
pessoas se juntam para fazer uma cooperativa porque, individualmente, são
fracas. E o conjunto dessas fraquezas irá constituir uma força, o que é uma
contradição intrínseca por si. Todos nós somos fracos, nos juntamos numa noite,
fundamos uma cooperativa, fazemos uma ata de constituição e, no segundo
seguinte à assinatura dessa ata, já seremos uma força. Será que acredito nisso?
Será que os outros acreditam? É uma contradição que faz parte de um processo
educacional fundamental.

A terceira contradição dentro da doutrina cooperativista é que,
toda vez que uma cooperativa começa a crescer demais, a avançar demais, a se
desenvolver, porque seus cooperados exigem mais serviço, mais atividade, mais
respostas a seus problemas, existe uma tendência de que a direção da cooperativa
se afaste de sua base. Por quê?

Vamos dar um exemplo bem prático e simples. Suponhamos que
todos nós sejamos produtores de leite e nos sintamos agredidos por uma
companhia multinacional. Então, reagimos e montamos uma cooperativa.

O que nós somos? Somos produtores de leite. Montamos uma
cooperativa para fazer queijo, manteiga, vender o leite pasteurizado, etc., para
concorrer com a Parmalat, que está brigando conosco, dizendo que o nosso leite
não presta, que é de baixa qualidade, etc., etc. Muito bem. O que fazemos?
Montamos uma cooperativa e começamos a ganhar dinheiro, e o objetivo da
cooperativa não é o lucro, é prestar serviço a seus cooperados. Desse serviço
começamos a ganhar dinheiro, nós, os cooperados.

Como estamos ganhando dinheiro, passamos a exigir mais dessa
cooperativa. Quanto mais a cooperativa faz, mais tem de fazer. Ela tem de montar
uma indústria, uma fábrica de ração, porque chegamos à conclusão de que o
nosso problema não é só o leite, é o gado que produz muito pouco. Então,
decidimos melhorar o rebanho geneticamente, com inseminação artificial. Para
isso, temos de contratar veterinário, zootecnista, agrônomo, fazer uma alimentação
melhor do rebanho, etc., etc.

A cooperativa cresce, e somos obrigados, nós, pobres tiradores de
leite, a contratar pessoas para tomar conta da cooperativa. Vamos ao mercado
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de trabalho, que é o mercado capitalista no qual as pessoas estão acostumadas
a medir a sua competência pelo crescimento das curvas econômicas da empresa
em que trabalham, mas não têm compromisso com a origem e com o ideário
cooperativista. Isso, se forem honestas. Nem parto da premissa de que haja
desonestidade. Se forem desonestas, sai de baixo, porque vira sacanagem de
todo tamanho.

Pessoas honestas, bem-intencionadas, começam a tratar a coopera-
tiva como uma empresa, só como empresa, e perdem a memória de sua origem
social e econômica. De repente, uma cooperativa de tiradores de leite tem uma
loja de eletrodomésticos vendendo videocassete, porque o lucro dessa venda é
melhor do que o de 200 botas sete-léguas. Ou então monta uma butique de
roupas ou de perfume de grife famosa, porque dá muito mais lucro vender um
frasco de perfume do que 50 lotes de vacina.

E nós, que estamos vendo resultados econômicos e a nossa
cooperativa crescendo, ficamos satisfeitos com essa gestão. Na verdade, a
cabeça dela, que é a direção, está se afastando do seu corpo místico. Quando
a cabeça é separada do corpo, isso se chama decapitação. O corpo doutrinário
cooperativo morre nesse processo, que é uma contradição.

Por que é urna contradição? Porque a cooperativa tem de ser um
instrumento de crescimento mesmo. O que é uma cooperativa? A cooperativa é
a extensão de nossa atividade individual no coletivo. Aquilo que cada um de nós
não pode fazer sozinho, faz no conjunto, através da cooperativa.

Não posso ter um agronômo trabalhando para mim, nem um
armazém para mim, nem uma central de inseminação artificial para mim. Mas
posso ter tudo isso para mim em conjunto com todos. Ora, se ela tem o objetivo
de crescer, não pode ter a contradição de crescer à margem dos interesses que
a cnaram.

Uma última contradição, a mais curiosa de todas: é o que chamo de
dicotomia cooperativista. A dicotomia é um negócio fenomenal. Vou tentar
simbolizá-la, como tenho feito sistematicamente.

Da porta da cooperativa para dentro, existe uma doutrina, com
princípios universalmente aceitos, e sem nenhuma possibilidade de dupla
interpretação. Portanto, da porta da cooperativa para dentro, o líder cooperativista
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tem que agir como uma freira, uma religiosa, cuidando de seu rebanho sob o
signo, sob a égide dos princípios cooperativistas (todos são iguais, controle
democrático, retomo pro rata, de acordo com a operação de cada cooperado,
enfim, os senhores conhecem muito bem todos os princípios). Mas, da porta da
cooperativa para fora, há um prostíbulo comercial, e essa freira tem que saber
sair de seu templo, transitar pelo prostíbulo, sem levantar o hábito, entendendo
que alguns confortos externos podem ser intemalizados, para o bem-estar social
e econômico de seu rebanho.

Essa dicotomia é cultural e comportamental. A pessoa tem que ser
metade doutrinária e metade pragmática. Essa é a beleza do cooperativismo.
Todos os homens e mulheres do planeta têm um lado romântico e um lado
prático. Ninguém é só construtor ou só poeta. Poetas absolutos não existem,
pois todos têm que comer; construtores absolutos não existem, porque todos
têm que amar. Então, é preciso que se compreenda que a natureza humana tem
os dois lados: o corpo e a alma, e a doutrina cooperativista se assenta como uma
luva a essa natureza humana, porque ela é metade idealismo, solidariedade, e
a outra metade é construção, é pragmatismo. Se eu ficar só no idealismo ou na
solidariedade, monto uma sociedade de poetas mortos; se eu ficar só no
capitalismo pragmático, monto uma empresa comercial, sem a visão social. O
cooperativismo tem a beleza de ser a composição do romance com a prática.

Todas essas contradições se prendem a uma única causa: falta de
educação cooperativista. Tudo é falta de educação cooperativista. Por que no
Japão ou na Alemanha as coisas funcionam bem? Porque há o compromisso da
solidariedade, que a História ensinou. De nossa parte, ainda não temos essa
história a nos ensinar.

Estendi-me muito mais do que devia nessa questão doutrinária,
mas penso que, se não tratássemos desses pontos como marco referencial para
a exposição seguinte, não avançaríamos em nossa conversa. E a exposição
seguinte trata dos princípios do cooperativismo. Essa doutrina é amarrada num
conjunto de princípios e acaba de ser reformada, no sábado passado (23/9/95),
num congresso da Aliança Cooperativista Internacional, em Manchester, na
Inglaterra, berço do cooperativismo mundial, que comemorou 100 anos da
Aliança Cooperativista Internacional e 150 anos do cooperativismo no mundo.
E foram feitas, nessa reunião, duas grandes ações: uma de um compromisso
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cooperativista com a questão do desenvolvimento sustentável, outra reformando
os princípios cooperativistas.

Por que "reformando os princípios cooperativistas"? Porque o
cooperativismo, dentro dessa dualidade de que tratei, ao falar da última
contradição do sistema, sempre foi entendido como um caminho do meio, entre
o capitalismo e o socialismo, e sempre serviu como álibi para um e para outro.
Para o capitalismo, o cooperativismo servia como álibi porque preserva a
propriedade privada, o lucro individual, etc. Para o socialismo, também servia
porque era um mecanismo, inclusive defendido por Lênin, de transição entre o
modelo neoliberal e o Estado absoluto, dentro do processo solidário. Então, era
sempre um álibi para ambos, não obstante também fosse, sempre, um adversário
em potencial, pelos outros componentes que não interessavam a um e a outro
regime.

Com aquilo que chamo de desmaio socialista (não morte, como
querem alguns, pois, do meu ponto de vista, o socialismo ressurgirá com nova
roupagem, mais modernizada), a cooperativa acabou se transformando no
objeto direto da competição com a empresa capitalista, na sua vertente, digamos,
mais radical.

O sistema cooperativista começou a sofrer pressões quanto à
formação do capital das cooperativas, ao controle democrático - cada homem
tem um voto, é um princípio do cooperativismo - e também à questão ligada ao
retorno das sobras, que nada tem a ver com o capital.

Em função disso, a Aliança Cooperativa Internacional decidiu, a
partir de 88, montar urna ampla discussão mundial sobre a reforma dos
princípios. Isso evoluiu até 92, num congresso que houve em Tóquio, no Japão,
com a participação de grandes líderes cooperativistas, contando com alguns
importantes líderes de Minas Gerais, inclusive. Esse congresso criou um grupo
de trabalho definitivo, que armou o processo da discussão mundial. Esse
processo se alongou pelo mundo inteiro, durante três anos, e terminou agora,
nesse congresso de Manchester, quando foram reformados os princípios
cooperativistas.

Citarei dois princípios antigos, antigos na medida em que eles
foram estabelecidos no último congresso da Aliança, em 1966, em Viena, na
Áustria. Portanto, tinha 30 anos de idade a última versão dos princípios
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cooperativistas. Dois dos princípios - a adesão voluntária, que é o princípio
pelo qual as pessoas entram e saem quando querem, e a neutralidade social,
política e religiosa - foram transformados em um SÓ: o chamado princípio da
adesão livre e voluntária.

Aí há uma novidade: além de se estabelecer que são opções
voluntárias, abertas para todas as pessoas aptas aos seus serviços, estabelece-
se que não há discriminação social, racial, política ou religiosa e, pela primeira
vez, entra no princípio a proibição de discriminação de gênero, ou seja, não
pode ser discriminada a mulher. Isso para nós, no Brasil, parece uma coisa
pequena, sem realce nenhum, mas é muito importante para alguns países
subdesenvolvidos, onde a mulher é discriminada vigorosamente. Aqui não
temos esse problema de discriminação, mas existem países em que a mulher
realmente não tem acesso a nada.

O princípio do controle democrático não foi alterado. Nas
cooperativas de primeiro grau, cada homem tem um voto; nas cooperativas de
segundo e terceiros graus, estabelece-se a abertura para um voto proporcional,
de acordo com o que estiver escrito nos estatutos da cooperativa.

Os princípios de retomo das sobras de remuneração limitada ao
capital foram unidos em um único princípio, que é  terceiro, chamado princípio
da participação econômica do sócio, no qual se estabelecem duas posturas
básicas. Primeiro, que a remuneração ao capital continua baixa. O princípio é
mais explícito ainda ao dizer: a remuneração ao capital, se houver alguma, será
muito pequena. Então, abre a possibilidade de que que a remuneração seja nula,
o que não havia na redação anterior. Então, isso é uma manutenção importante
dos propósitos rochedaleanos e que se imaginava que fossem mudar muito em
Manchester e não mudaram.

Por Outro lado, o princípio estabelece os usos para as sobras.
Estabelece que as sobras, em parte, são indivisíveis, o que não havia no
princípio original.

Foram aprovados dois princípios novos, um deles chamado princípio
da autonomia e independência, que para nós no Brasil também é irrelevante,
porque já temos na Constituição a questão da autogestão. Mas foi criado esse
princípio porque em muitos países a interferência governamental é brutal sobre
o sistema cooperativo. Houve uma grande discussão sobre esse princípio. Eu,
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particularmente. empenhei-me muito na discussão do mesmo, porque tenho
medo de que cooperativas de alguns países, que são controladas pelo governo,
não sejam mais aceitas como cooperativas, pela forma doutrinária como as
coisas estão colocadas agora.

O mais importante nesse princípio é o que vou ler para os senhores
aqui: "Se as cooperativas entram em acordo com outras organizações, incluindo
governamentais, ou - prestem atenção nisso - recebem capital de origens
externas, elas devem fazê-lo em termos que assegurem o controle democrático
de seus sócios." O que significa isso? A ACI admitiu pela primeira vez, que as
cooperativas podem ser capitalizadas com recursos que não sejam dos seus
sócios. É muito importante esse princípio reformado.

A grande reforma discutida em Manchester foi exatamente sobre
esse princípio: a abertura para capital externo, desde que os sócios não percam
o controle democrático sobre a cooperativa. Ou seja, esse capital é apenas um
instrumento de crescimento e não um instrumento de acesso ao voto; o voto só
é definido pelo sócio, e não pelo capital externo.

Foi também criado o princípio da responsabilidade social ou da
preocupação com a comunidade, pelo qual as cooperativas não podem se
preocupar apenas com seus sócios, mas com o ambiente, com o local onde elas
estão inseridas, sobretudo no que diz respeito à questão de distribuição de
renda, e do meio ambiente.

Outros dois princípios, os cia educação e da cooperação entre as
cooperativas, foram mantidos, com um adendo: no princípio da educação, as
cooperativas são obrigadas a fazer propaganda de si mesmas. Elas informam o
público em geral, particularmente os jovens e os líderes formadores de opinião,
sobre a natureza e os benefícios da cooperação.

Então, houve uma reforma importante. Mas muito mais importante
do que a reforma dos princípios foi que se estabeleceu na identidade coopera-
tiva uma linha que trata dos valores cooperativos. E isso, eu vou ler para os
senhores:

"As cooperativas são baseadas em valores e em princípios ( ... )
As cooperativas estão baseadas nos valores de ajuda mútua, responsabilidade,
democracia, igualdade, eqüidade e solidariedade. De acordo com a tradição de
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seus fundadores, os membros da cooperativa acreditam nos valores éticos da
honestidade, da transparência, da responsabilidade social e da atenção para
com os outros."

Acho relevante contar isso porque fica caracterizado que as coope-
rativas têm uma linha de compromisso com as idéias originais de Rochdale ao
preservarem os valores éticos e morais, da responsabilidade social, da hones-
tidade, da transparência, etc. Eu queria chegar a este ponto para dizer que todo
e qualquer país do mundo que tenha um modelo inspirado no movimento
cooperativista não pode imaginar que se faça uma lei cooperativista à margem
dos princípios internacionais.

O mundo inteiro se reuniu em Manchester para discutir isso que
está sendo colocado aqui e que foi discutido durante sete anos por todas as
cooperativas do mundo. Então, não é imaginável que, depois de tamanho
esforço de geração de um projeto absolutamente universal, houvesse dupla
interpretação.

O meu grande medo era que os princípios tivessem duplicidade de
tradução. Em Marichester, a delegação brasileira se reuniu com a delegação
portuguesa e com países de língua portuguesa para combinar um encontro em
Lisboa, em outubro próximo, onde vamos unificar todas as traduções existentes
para o Português, numa tradução que seja inteligível para todos os países de
língua portuguesa. Isso está sendo feito com espanhóis, japoneses, franceses,
chineses. Em todos os idiomas está sendo montada urna tradução única, para
que os princípios não fujam do ideário e não fiquem presos apenas à letra fria
da legislação.

Mas o que é Fundamental é que todas as leis cooperativistas do
mundo sejam sublinhadas pela doutrina, pelos valores básicos e pelos princípios
adotados pelo cooperativismo mundial.

A lei cooperativista brasileira é de 1971, portanto é velha. Temos
que modificá-la. Precisamos reformar a legislação cooperativista, porque a
realidade brasileira mudou nesses 25 anos. Isso, inclusive, porque, com a
Constituição de 1988, que estabelece mecanismos de autogestão e de apoio ao
sistema cooperativista, a lei ficou obsoleta. Lutamos na Constituinte, e o Vergílio
Perius foi um general incansável nessa guerra, tendo sido o grande responsável
pelas mudanças no cooperativismo que obtivemos na Constituição brasileira.
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A partir da Constituição, como presidente da OCB, convoquei um
conselho de juristas do Brasil inteiro, e esse conselho, à luz do que definiu o IO
Congresso Brasileiro dc Cooperativismo e do que definiu a Constituição,
redigiu um documento básico, que foi enviado a todas as Organizações das
Cooperativas dos Estados do Brasil. Elas discutiram com as suas cooperativas,
e daí surgiram emendas, que esse mesmo grupo de juristas examinou. Fizeram
uma segunda versão, que foi submetida a uma assembléia geral da OCB, no
início de 1989. de onde surgiu uma terceira versão, que foi encaminhada ao
Congresso Nacional, sob a assinatura cio deputado Ivo Vanderlinde, na época
o coordenador da Frente Parlamentar Cooperativista do Brasil. Esse projeto
está, portanto, desde meados de 1989, no Congresso, sem ter sido votado ainda.

Posteriormente, alguns outros projetos entraram, e, finalmente,
entrou este ano um projeto do senador Eduardo Suplicy. o Projeto de
Lei n9 81/95, em tramitação no Congresso Nacional. Do nosso ponto de vista,
a lei do Ivo Vanderlinde, gerada no seio do cooperativismo brasileiro, também
ficou obsoleta, devido aos fatos que ocorreram depois da prática cooperativista
nos últimos sete a oito anos.

Hoje temos uma posição de defesa do projeto de lei do senador
Eduardo Suplicy, com algumas mudanças. A primeira é que, no projeto do
senador Suplicy, é aberta a possibilidade para a associação de pessoas jurídicas
às cooperativas e aberta a possibilidade, mais ainda, de que pessoas jurídicas
constituam cooperativas, o que é uma questão altamente discutível para a
realidade brasileira, embora em muitos países isso esteja funcionando plenamente.

A segunda mudança diz respeito à liberdade do sistema cm se fazer
representar. Eu, pessoalmente, tenho uma visão de que o que separa o mundo
desenvolvido do não-desenvolvido é o grau de organização da sua sociedade.
Quanto mais organizada, quanto mais articulada for uma sociedade, tanto
menor será a margem de manobra a que ela se submete, por parte de forças
minoritárias, corri interesses menos legítimos. Então, o grau dc democracia de
um país se mede pelo grau de organização de sua sociedade.

Outra questão é que temos um movimento cooperativista com 12
segmentos díspares e que se adequam aos princípios cooperativistas de acordo
com as especificidades de cada setor. Se não houver uma harmonização de todos
esses setores, de maneira nacional, há o risco de que haja uma depreciação ética
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dos princípios e um desvio em relação a eles. Então, uma das emendas que
estamos propondo à lei do senador Suplicy é no sentido de que haja uma
unicidade de representação cooperativista no Brasil, através do modelo que se
instalou, inclusive, através da Lei n Q 5.764, e que é do sistema da Organização
das Cooperativas Brasileiras, que tem organização nacional, organizações
estaduais, às quais se filiam todas as cooperativas, em todos os segmentos e em
todos os graus, para dar um sistema parassindical de representação política ao
modelo cooperativista. Esse modelo que o Brasil tem é invejado pelos países do
mundo inteiro e é considerado um exemplo e uma referência.

Minha visão internacional me dá absoluta tranqüilidade para
garantir que o nosso modelo - uma organização centralizada, que normatiza
todos os diversos segmentos sob o sonho doutrinário - é um modelo invejado
pelo mundo inteiro.

Estou indo hoje, daqui a pouco, para Buenos Aires, para uma
reunião com cooperativas argentinas. Depois, atravesso o Rio da Prata e tenho
reunião com cooperativas uruguaias. Em Buenos Aires, tenho seis reuniões com
cooperativas argentinas, porque não conversam entre si os setores de banco, de
consumo, o agrícola e o do trabalho. Eles não se entendem, porque não existe
uma organização nacional de cooperativas. No Brasil, qualquer pessoa que vem
de fora vai à OCB e às organizações estaduais, onde encontra um ninho do
sistema cooperativista, todo ele muito bem representado.

Como presidente da Sociedade Rural Brasileira, como ex-presiden-
te da OCB, sempre tive a convicção - e tenho escrito e falado sobre isso - de que
a agricultura européia ia diminuir de tamanho, em função de uma série de
fatores. Um deles é o envelhecimento dos agricultores europeus, que têm uma
idade média de 54 anos e não têm sucessores. Ouvi, recentemente, do
presidente do Ceia, que é  Conselho Europeu de Jovens Agricultores, que urna
das dificuldades dos jovens, especificamente na agricultura, era a de encontrar
noivas que quisessem se casar e ir para a roça com eles. Vejam o que está
acontecendo na Europa.

Primeiro ponto: envelhecimento dos agricultores. Segundo ponto:
redução dos subsídios. Terceiro: a mudança da política agrícola européia. que
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estabeleceu o sistema de pousio, em que o agricultor recebe para não produzir,
para deixar a terra parada. Quarto: as exigências ambientais. Enfim, todo um
conjunto de fatores, vigente na Europa, dava-me a clareza de que a agricultura
européia diminuiria de tamanho. Inclusive, os governos europeus não
agüentavam mais carregar estoques produzidos pelos agricultores.

Isso, cio meu ponto de vista, seria muito importante para países
emergentes, como é o caso do Brasil. Em termos de conquista de mercados na
Europa, ou triangulando com a Europa para outras regiões cio planeta, teríamos
um enorme nicho de mercado para explorar, desde que tivéssemos competência
e organização. Então, a minha briga, nos últimos 20 anos, foi no sentido de nos
organizarmos em direção à competitividade, porque teremos espaço na Europa,
mais à frente.

Participei, agora, de um congresso, e, como em todo congresso,
aprende-se mesmo em mesa de botequim. No congresso, ouvimos as conferências,
e tudo é muito formal, mas nas mesas dos botecos, tomando chope - embora o
chope inglês seja quente -, aprendemos experiências de outros, que fomos ver,
C) Alfeu Silva Mendes, presidente da Organização das Cooperativas do Estado
de Minas Gerais, foi comigo visitar uma cooperativa.

O que aconteceu lá? Agricultores que envelheceram e não encon-
traram sucessores pediram à sua cooperativa que criasse um departamento de
administração rural. Esse departamento foi criado com a finalidade de tomar
conta das fazendas cujos proprietários foram para a cidade. Esse trabalho foi
feito com a última palavra em tecnologia, com a maior eficiência gerencial e
administrativa, sem nenhuma emoção - se houvesse necessidade de derrubar
uma árvore ou uma casinha, elas seriam derrubadas, se um funcionário tivesse
de ser mandado embora, seria -, mas com alto profissionalismo e tecnologia.
Resultado: reduziram custos, aumentaram a produtividade, e o dono da terra,
pagando uma taxa de administração para a cooperativa, ganhou mais dinheiro
do que ganhava trabalhando na sua terra. Além do mais, aumentou a produção.

Num segundo momento, essa cooperativa percebeu que isso era
um lance econômico interessante. Fomos. Alfeu, eu e outros companheiros,
visitar urna cooperativa em Manchester, na Inglaterra, que é a São Bernardo do
Campo, a Contagem deles, em que a agricultura não tem importância econômica.
A cooperativa era dona de uma fazenda de IS mil hectares. Ora, amigos, 15 mil

80



hectares na Inglaterra dá 50 mil hectares em Minas Gerais. Sabe como eles
compraram isso? Com o dinheiro de cidadãos urbanos, que montaram sistema
de investimento na cooperativa e estão ganhando dinheiro com isso. Ao invés
de comprar ações da Parmalat, compraram da cooperativa e estão tendo retomo,
porque a gestão é formidável.

Esse modelo emulou empresas capitalistas, que passaram a fazer a
mesma coisa: captar recursos urbanos para investir na agricultura, ganhando
dinheiro.

Finalmente, vimos um quarto modelo, no qual grupos de agricul-
tores se organizaram numa associação informal, sem cooperativa, sem presiden-
te, sem estatuto, sem nada, profissionalizando a gestão e economizando na
escala.

O resumo da ópera é  seguinte: a produção agrícola está crescendo,
apesar de a área plantada estar diminuindo. Portanto, os espaços mercadológicos
que eu acreditava visíveis para o próximo milênio já ficaram um pouco mais
nebulosos. O processo é lento, é novo, é recente. Está apenas na Inglaterra, e
começando na Alemanha agora. Não sei qual o futuro disso, até porque foram
reduzidos os subsídios, as taxas de juros, e o crédito rural deles é formidável.
Tudo é muito bom e, aparentemente, é um processo irreversível.

Qual é a lição que nos fica? A lição é a seguinte: a Terceira Guerra
Mundial já começou. É a guerra dos mercados, em que as armas não são canhões,
nem raio laser, nem bombas. As armas são competitividade, eficiência, redução
de custo, alta produtividade, tecnologia, qualidade. Se quisermos ir a essa
guerra, temos que fazer isso, e isso é uma moeda com duas faces.

Na primeira face, temos que continuar brigando com o Governo,
porque ele tem que reduzir o "custo Brasil", tem que tirar imposto, tem que tirar
juros, tem que privatizar, tem que liberalizar, tem que abrir novos instrumentos
de mercado, tem que fazer o banco cooperativo, que vai ser a alavanca do nosso
processo de desenvolvimento.

Temos que brigar com o Governo, mas, do outro lado, temos que
brigar conosco. Se não formos eficientes, estamos perdidos. O mercado está
esperando por nós, mas só com eficiência. Não podemos pensar em nenhuma
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lei cooperativista, em nenhum instrumento da doutrina, que fique fora dessa
prática do mercado. Nossa lei tem que ser uma lei de organização forte da classe,
mas que nos chame à realidade que o mundo nos oferece.
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EM BUSCA DE UMA LEGISLAÇÃO ADEQUADA

Vergílio Périus
Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Cooperativismo

da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (RS)

A questão da legislação cooperativista, no capítulo concernente às
mudanças nela ocorridas, insere-se em dois grandes campos de análise. Em
primeiro lugar, na lei cooperativista propriamente dita; em segundo lugar, na
legislação afim. Não podemos estreitar a visão sobre a mudança da legislação,
ou seja, ficar presos ao que conceme ao cooperativismo, sem verificar o campo
da incidência da legislação afim.

Essa legislação afim, que é um dos campos em que o sistema
cooperativista precisa estar atuante, compõe-se notadamente de cinco disposi-
ções legais, muitas das quais, leis complementares, para as quais a nossa
atenção deve ser tão grande quanto para a legislação cooperativa propriamente
dita.

Por exemplo, na legislação da CU, a Contag, em nível nacional,
encaminhou ao Congresso o Projeto de Lei n9 788/95, com o qual quer revogar
o artigo 442, parágrafo único, da CU, no sentido de que a relação trabalhista
não se estabeleça entre o associado e a cooperativa nem entre esta e o tomador
de serviço. Portanto, a nossa presença, neste momento, no Congresso é muito
exigida, para a defesa, inclusive, do artigo 90 da Lei Cooperativista, que diz que
a relação trabalhista não se estabelece, internamente, entre o associado e a sua
cooperativa.

Com relação à aposentadoria, gostaria de dizer que o associado,
numa cooperativa de trabalho, desde 1967, está assegurado como trabalhador
autônomo. Ele é equiparado ao trabalhador autônomo. O Decreto n Q 611/92, em
seu artigo 6, diz o seguinte:	associado de uma cooperativa de trabalho que
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nesta condição presta serviços a terceiros é equiparado ao trabalhador autóno-
mo". Assim, ele está assegurado pela Previdência Sodal.

Outro dia, uma senhora da Cooperativa dos Varredores de Rua de
Porto Alegre disse, em um depoimento na Câmara Municipal, que se tornou
cidadã pela cooperativa de trabalho. Disse que o único documento de identida-
de que possuia era o cartão do INSS, que ninguém, até hoje, havia se preocupado
com ela, se tinha carteira de identidade, título de eleitor, etc. Ora, isso é
garantido pelas cooperativas de trabalho, a aposentadoria está garantida.

A Contag joga com uma inverdade, que é a seguinte: o trabalhador,
beneficiário especial da Previdência Social, o pequeno produtor rural, tem prazo
reduzido de Previdência, que é de cinco anos. Os trabalhadores com carteira
assinada no meio rural não têm esse prazo; ele é igual ao do cidadão urbano.
Então, não há esse prejuízo da Previdência Social rural.

Ademais, o que precisamos dizer é que a cooperativa de trabalha-
dores ou de mão-de-obra, que está surgindo agora, não é a melhor solução. É
uma alternativa de geração de trabalho e renda. Essa foi uma declaração do
BeUnho, do homem que trabalha contra a fome. No Brasil, existem 1 milhões
de trabalhadores no mercado informal de trabalho, sem carteira assinada. No
meio rural, existem 2 milhões e 600 mil brasileiros que trabalham sem carteira
assinada.

Ora, esses trabalhadores não apareceram de dezembro de 1994
para cá, quando a lei entrou em vigor. Portanto, não dá para culpar, como a
Contag quer, a falácia do sistema das relações trabalhistas pela questão da nova
lei, que foi conquistada no ano passado.

O Programa Comunidade Solidária consagra as possibilidades de
as cooperativas serem uma proposta de geração de renda e emprego. Tudo
aquilo que o trabalhador perderia pela CU, as boas cooperativas de trabalho
incorporam nas formas estatutárias A compensação cio Fundo de Garantia, de
férias, 13v salário, horas-extras, tudo isso está sendo incorporado.

Fizemos um desafio a algumas cooperativas de Porto Alegre no
sentido de assinarem as carteiras de seus associados. Nenhum associado fez a
opção pela carteira assinada, pois assim iriam ganhar apenas um salário
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mínimo. Sem carteira assinada, nas cooperativas, eles ganham de três a quatro
salários mínimos. Combatem, assim, o pior intermediarista da mão-de-obra, o
empreiteiro da mão-de-obra. E contra esse ninguém se levanta.

A terceirização criou uma forma de escravatura. Agora, meia dúzia
de pessoas se apropriam da mais-valia, que é o trabalho, na substituição dessa
mão-de-obra. Por isso, essa proposta das cooperativas de trabalho é uma forma
de correção da terceirização. Nessa hipótese, se fecharmos as cooperativas de
trabalho, o empreiteiro vai tomar conta. Então, vai fazer contratos de valores
absurdos, como acontece na vigilância do nosso Estado.

Vou lhes dar um exemplo. As ascensoristas dos elevadores da
Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul são terceirizadas, ganham dois
salários mínimos, e o Estado paga oito para os empreiteiros. Quem apropria os
seis salários mínimos restantes? Qual é a proposta das meninas de lá? Formar
uma cooperativa, entrar com seis salários mínimos, ganhar quatro, e os dois
restantes serviriam de fundo. Isto é revolução. Esta é uma proposta nova,
alternativa, e não elimina a relação trabalhista.

Nesse sentido, companheiros, a Contag está certa na sua luta. Se
incorporarmos as mesmas vantagens trabalhistas à proposta da cooperativa, aí
sim, valerá a pena lutar pelas cooperativas.

Existem falsas cooperativas, como as de laranja. Temos notícias de
que, em São Paulo, empregadores rurais mandaram todos os seus empregados
embora, e o capataz da fazenda, no dia seguinte, chamou todos eles e os
empregou, como presidente da cooperativa. Isso não é cooperativa. Isso é
empreitar os trabalhadores. Essas falsas cooperativas têm de ser fechadas.

Minha proposta é que os sindicatos devem denunciar essas falsas
cooperativas ao Ministério do Trabalho, para que sejam fechadas o quanto
antes. Vamos lutar pelo bom cooperativismo. Esta, sim, é uma proposta de
geração de emprego neste País de trabalhadores sem terra, sem teto e, agora,
sem carteira.

A Previdência Social é outro capítulo do arcabouço jurídico que nos
preocupa demasiadamente, porque o Projeto de Lei nQ 9/95 aumentará em 20%
a contribuição previdenciána para as empresas cooperativas de trabalho. Isso
significa, cm outras palavras, uma bitributação, porque os associados em

85



cooperativas de trabalho, equiparados que são a trabalhadores autônomos pelo
Decreto n°611, de 1992, passam a sofrer, efetivamente, dupla penalidade. De um
lado contribuem autonomamente; de outro, as empresas cooperativas terão de
contribuir com mais 20%, o que é inconstitucional, porque caracteriza o
princípio da bitributação.

A lei bancária é outra legislação de extrema importáncia cm nossas
preocupações, porque lá se vai inserir o novo capítulo das cooperativas de
crédito. Pela Constituição, em seu artigo 192, inciso VIII, conseguiram a sua
equiparação às demais instituições financeiras do País. Nessa equiparação,
respeitadas, evidentemente, suas peculiaridades, as cooperativas de crédito
deverào ficar extremamente atentas para que não se criem, na futura lei do
sistema financeiro nacional, obstáculos ao real funcionamento e organização
desse segmento cooperativo.

Quanto ao Código Tributário Nacional, ainda em gestação, o
Congresso tinha seis meses para editar uma lei complementar, a partir de 5 de
outubro de 1988, e até hoje não produziu esse novo Código Tributário Nacional.
Pelo artigo 146. inciso III, letra "c', ele deveria ter dado um tratamento adequado
ao ato cooperativo. O Congresso Nacional deve uma resposta ao cooperativismo
e, principalmente, à sua própria incoerência ao determinar um prazo para a
elaboração de lei complementar sobre essa matéria.

A Lei Agrícola é outra legislação de fundamental importância. Certa
feita, o dr. Roberto Rodrigues a denominou como "retalhos de lei", pelas
censuras que recebeu na gestão da então ministra Zélia. A nossa Lei Agrícola
ficou fragmentada e complicada para o segmento cooperativista. O Congresso
nos deve isso, e deveremos lutar por essa proposta. Esses campos de legislação
complementar são fundamentais para nossa atuação no meio cooperativo.

Divido em quatro pontos a matéria de discussão de hoje, que é a
discussão de mudanças da lei cooperativista. Como primeiro ponto, um pouco
do histórico do arcabouço jurídico das cooperativas brasileiras. Respeitando o
dr. Valdírio Bugarelli, Waldic Moura e tantas outras autoridades da legislação
cooperativista, inclusive o grande mineiro dr. Campos Meio, a história das
cooperativas brasileiras, no que conceme ao Direito, divido-a em quatro
capítulos.
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Primeiro, vem a institucionalização, que começa em 1903, propor-
cionada por Afonso Pena, então presidente da República, por meio do Decreto
nQ 979, que, pela primeira vez no Brasil, dispôs sobre cooperativas.

Essa institucionalização terminou em 1938, quando outro presiden-
te da República, infelizmente gaúcho - digo "infelizmente" quanto ao seu
decreto -, baixou o Decreto nQ 581, que tirou a liberdade de organização
cooperativa e iniciou a fase do intervencionismo estatal no processo. Foi o
decreto de Getúlio Vargas que deu origem a um período de 50 anos de
interferência do Estado na vida das cooperativas. Interferência negativa, tuteladora,
protecionista, paternalísta, fiscalizadora, interventora e até liquidadora de
cooperativas. Foram 50 anos de luta e de presença física do Estado como um
braço alongado, tentando transformar, muitas vezes, as cooperativas em progra-
mas e ações concretas do Governo Federal.

Veio depois a fase de transição, que começou em 1980, com vários
seminários em nível nacional e vários ensaios de autodeterminação, dos quais
preciso citar aqui duas experiências fundamentais, que foram uma delegação
das funções do poder central ao sistema cooperativista: o convênio da Ocepar
(Organização das Cooperativas do Estado do Paraná) e o convênio com a
Fecotrigo (Federação das Cooperativas de Trigo), do Rio Grande do Sul. Na
época, o Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) delegava
as funções do próprio cooperativismo, para se auto-regulamentar e fiscalizar.

Em 1988, começa a nova fase, a da autogestão, como o dr. Roberto
Rodrigues já definiu. É a fase atual, do cooperativismo autogestionário, somado
à auto-responsabilidade.

Tivemos 50 anos de ditadura cooperativista do Estado, de 1938 a
1988. As marcas são profundas. Temos, sim, marcas positivas, como o apoio do
Estado ao longo desse prazo todo, mas foram criadas posturas comportamentais
não adequadas para o processo democrático, como exige a autogestão coope-
rativa. Por isso, dado esse quadro de despreparo em que estamos, urge uma
nova lei cooperativista, porque existe um hiato de 1988 para cá.

A Constituição diz que as cooperativas têm liberdade de organiza-
ção, de funcionamento, mas a práxis não o permite, porque nos faltam os
instrumentos jurídicos ordinários para isso. Assim, entendo ser urgente a
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aprovação de nova lei cooperativista, principalmente em virtude de quatro
distorções que estamos vivendo.

A primeira é a multiplicação de pessoas jurídicas no Brasil, trans-
formadas em cooperativas. Ninguém tem dados. Tentamos, na Universidade,
buscar alguns elementos, informações, e não tenho dúvidas em afirmar que já
beiramos 300 cooperativas de pessoas jurídicas no Brasil. No Rio Grande do Sul,
também tem isso, sim. Há uma dezena de pessoas jurídicas organizadas em
cooperativas. No fundo, São pessoas jurídicas travestidas, para não pagarem
imposto de renda. E isso é muito grave.

Se continuar a persistir essa liberdade de organização cooperativa,
em dois anos o cooperativismo ilegal será maior que o legal, e aí terminam nossa
luta e nossa proposta cooperativa. Por isso, há urgência de uma nova lei
cooperativista.

O outro argumento para essa urgência é a fragmentação da repre-
sentação. Não concordaria, em tese, em que teremos de advogar, no Brasil, uma
representação uniforme, de forma compulsória. Acredito que deveríamos dar
opções ao cooperativismo, e a proposta opcional seriam confederações. Então,
um projeto alternativo propõe essa livre opção das cooperativas.

Criamos, para isso, o quarto grau de integração cooperativa, que
seria a confederação das confederações, à semelhança do sistema alemão, que
permitiria congregar até dentro da OCB, porque a OCB tem assegurada sua
continuidade por força da Constituição. O inciso XIX diz que nenhuma
associação poderá ser dissolvida, a não ser por decisão judicial. Lei não pode
cassar o fechamento da OCB. E o inciso XX do artigo 5 9 da Constituição exige
que a opção tem que ser dada, que ninguém pode ser obrigado a filiar-se ou
manter-se filiado a alguma instituição. Essa palavra "ninguém' também atinge as
pessoas jurídicas.

Outra questão de fundamental importância na nossa lei é a questão
da moratória, que o Projeto Suplicy omite. Hoje, no Rio Grande do Sul, temos
uma dificuldade muito grande. Nosso endividamento com o Banco do Brasil e
as instituições financeiras é muito alto. A defasagem do grupo Fecotrigo é de
54,2%, de julho do ano passado para cá, na correção dos preços de seus
produtos em relação ao crédito rural. Significa dizer que estamos em fase de
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moratória. Precisamos tirar a moratória até para nos igualarmos na condição das
concordatas preventivas das sociedades mercantis.

Por fim, urge a nossa lei, porque precisamos do apoio do Estado,
e esse apoio tem que ser definido com clareza e objetividade. Quanto às
propostas de mudança da lei cooperativista propriamente dita, eu diria que
temos questões internas de fundamental importância.

Aqui, entre alguns pontos, eu lembraria a questão do voto secreto,
que os projetos não contêm também, e propomos um novo sistema de coefici-
ente eleitoral na participação de resultado de chapas. A nossa proposta é de que
toda chapa que tiver um percentual de 10% de votos terá acesso ao poder
estrutural da cooperativa. Isso é uma reformulação fundamental, um mecanismo
pelo qual entendemos que é preciso harmonizar os interesses internos de
grupos, para que todos estejam no poder da cooperativa.

Esta questão é absurda e cega, porque a oposição que perde por
50% mais um dos votos faz quatro anos de oposição contra sua própria
cooperativa. Então, a maneira de reconciliarmos o processo cooperativo é
copiarmos o Parlamento europeu e dizer que quem tem percentual de resultado
de voto participa do poder. Isso é o parlamentarismo, e precisamos disso. Esta
é urna proposta nova que estamos trazendo, através de um projeto alternativo.

Outro ponto é o da rearticulação dos conselhos fiscais, com maior
prazo de mandato, maior responsabilidade, assessoria obrigatória de auditoria
e consultoria. Estamos em urna época de responsabilidades, e não é possível
que nossas cooperativas fiquem sem o apoio e o controle maior por parte dos
próprios conselheiros fiscais.

Outra questão interna é a dos empregados. Na organização da
sociedade cooperativa, a relação dos sócios, com uma parceria melhor de
atuação com o seu corpo funcional, os empregados, é extremamente importante.
Se não partirmos para essas parcerias, esses entendimentos de co-participação
em forma de autogestão, ou co-gestão na distribuição dos resultados gerados
nas cooperativas, vamos acelerar o conflito entre capital e trabalho dentro do
processo cooperativo, o que é uma contradição maior ainda. O cooperativismo
explorar uma classe em benefício de uma outra.

A experiência indica, hoje, que se deve adotar a co-gestão. Aliás,
isso é uma exigência constitucional, ou seja, as empresas que têm mais de 200
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empregados deverão prever formas de participação dos empregados em sua
gestão. E uma parceria no resultado dos trabalhos é um processo que se impõe,
sob pena de acelerarmos os conflitos internos entre capital e trabalho na própria
cooperativa.

Os projetos do Supiicy e do Ivo Wanderiim são muito tênues nessa
questão. Propusemos que os estatutos, obrigatoriamente, contemplem formas
de participação dos empregados na vida das cooperativas, na gestão e nos
resultados. Temos cooperativas gaúchas que já distribuem 10% da sobra para os
empregados. Esse é o 14 salário mais importante para aumentar a produtividade
nas empresas cooperativas de hoje.

Por fim, a questão das mulheres nas cooperativas é outra questão
interna. O dr. Roberto, com muita propriedade, disse que, sob o ponto de vista
político, não há discriminação, mas, cio ponto de vista da prixis cooperativa,
existe uma terrível discriminação das mulheres nas cooperativas agrárias
brasileiras. Das cooperativas gaúchas, apenas seis contemplam a possibilidade
de a mulher fazer sua matrícula na cooperativa ao lado da matrícula do homem.

Precisamos atentar para a lei da Previdência Social que diz que, no
ano 2006, nenhuma trabalhadora rural em economia com regime familiar terá
condição de se aposentar, se a partir do ano de 2001 não comprovar entrega da
produção em nome dela. Portanto, ela tem que ser associada na cooperativa,
com matrícula independente. 1-lá enorme resistência em relação a isso.

No ano 2006 ela não se aposentará mais dentro do novo regime da
Previdência Social. Temos tempo para nos adaptar. Precisamos perder um
pouco essa mania. Digo mania porque as resistências no Rio Grande cio Sul são
muito fortes para aceitaçao da matrícula das mulheres na cooperativa. O nosso
projeto prevê urna forma de rateio do valor da conta-capital entre a unidade
familiar, dividindo-se a quota-parte entre todos, no sentido de não onerá-la.

Por último, quero examinar a questão das estratégias de encami-
nhamento dos nossos projetos. Diria que, internamente, ainda teríamos uma
questão fundamental como objeto de mudança da lei cooperativista, ou seja, a
questão da compatibilização das novas cooperativas. No que diz respeito a isso,
os projetos que estão no Congresso são totalmente conservadores, não resol-
vem o problema Nenhum projeto vai resolver. É preciso que haja responsabili-
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dade dentro do sistema cooperativista. A Constituição não autorizou essa total
selvageria de organização cooperativa que existe hoje.

No Rio Grande do Sul, por exemplo, três marchantes na área de
carnes organizam uma cooperativa com 20 pessoas. Juntamente com seus
familiares e mais os gerentes de confiança, vão à Junta Comercial e registram a
cooperativa. Amanhã, são cooperativas a sonegarem impostos, principalmente
Imposto de Renda, para fazerem concorrência desleal com os supermercados e
atacadistas da região. É uma cooperativa real, sonegadora de impostos, que
deve ser denunciada e fechada. Esse modelo cooperativo não poderia ser
constituído.

Precisamos criar um mecanismo urgentemente. Propusemos, en-
tão, que as Juntas Comerciais façam convénios com as entidades, de preferência
com a OCB e com as confederações cooperativas. Aí está o interesse maior em
controlar a questão do crédito, a questão do consumo. Os segmentos
agropecuários também têm de controlar a questão do consumo. Fazendo essa
parceria, iremos coibir essas pessoas jurídicas que estão surgindo no meio das
cooperativas. Isso sem citar o campo habitacional, onde as distorções são mais
graves.

A proposta da Ocemg, que consiste, através de projeto de lei, em
transferir para as OCEs a incumbência de fiscalizar as cooperativas, ou seja, as
falsas cooperativas, tem dois aspectos importantes. Em primeiro lugar, as
medidas que o projeto prevê, salvo melhor juízo, podem ser medidas de
competência interna do sistema, mas não por meio de uma lei. As cooperativas
de crédito do Rio Grande do Sul têm hoje poder estatutário para intervir, cassar
e afastar dirigentes de cooperativas, mas isso é por uma convenção interna.
Quando as cooperativas se filiam ao sistema Sicred-RS, submetem-se a essas
regras do jogo coletivo de auto-regulamentação. Agora, a Constituição vedou a
transferência disso para a lei. Se o Estado não pode interferir na cooperativa,
muito menos uma entidade privada. As cooperativas têm de se auto-regulamen-
tar.

Assim, a idéia é internamente válida, mas, externamente, continuo
a dizer que precisamos redefinir o papel do Estado em relação ao cooperativismo.
Quem deve manter o registro de cooperativas é o Estado.
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Na Alemanha, um país altamente liberal, é assim. O cadastro
permanente das cooperativas e a manutenção do controle sobre a legitimidade
das instâncias de cooperativas são papéis do Estado. Acontece que, hoje, as
cooperativas não se filiam à 0GB. No Rio Grande do Sul, as habitacionais, as de
trabalho e de outros segmentos desconhecem as OCEs, e, em conseqüência, não
temos mais dados cio cooperativismo. As pessoas jurídicas, muito menos,
procuram se filiar, quando se transformam em cooperativas.

Então, temos a hipótese de que esse papel de registro e cadastro
pode ser assumido pelos governos estaduais, pelos governos municipais, mas
por um processo de delegação. Se centralizarmos o poder para que o Estado
proceda ao registro e ao controle, ele, por delegação, poderia, em parceria com
as entidades de representação, fazê-lo. Internamente, é possível sim. Por lei, a
proposta da Ocemg mereceria essa ressalva.

Com relação ao papel do Estado, estamos propondo uma Senacoop
(Secretaria Nacional de Cooperativismo) diferente, vinculada à Presidência da
República, com o papel de registro e de cadastro permanente das cooperativas.
A cooperativa não-registrada e não-cadastrada, automaticamente, pagará im-
postos como qualquer outra empresa - isso é do direito alemão - e não terá
direito à liquidação e à moratória. São penalidades que temos de colocar como
uma auto-regulamentação. A Constituição nos permite fazer isso.

Achamos que a Senacoop deveria ter status de ministério. Se até
esporte no Brasil tem ministério, uma secretaria especial, será que o
cooperativismo não merece um lugar melhor, principalnente no que se refere às
cooperativas urbanas? Hoje o cooperativismo ainda está, de certa maneira,
ancorado ao Ministério da Agricultura, pelo Denacoop. Esse organismo é
agrário, e o cooperativismo hoje é oficialmente urbano. A OCB registra 4.500
cooperativas no Brasil, das quais 3.000 são agrárias.

C) banco de dados da Unisinos registra perto de 7.000 cooperativas
no Brasil, das quais 4.000 são urbanas. Esse é o dado real do cooperativismo
brasileiro, que hoje é urbano e que se multiplica geometricamente, enquanto
que a agricultura se multiplica aritmeticamente. No ano 2000, teremos, sem
dúvida, 10.000 coopertativas urbanas. Há uma expansão terrível no campo
urbano, graças a Deus.
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E a Constituição, quando liberou o cooperativismo cia tutela do
Estado, alçou vôo, solidificou-se, e os sindicatos urbanos estão alavancarido
essa proposta, que é a proposta da Coiacot (Confederação Latino-Americana de
Cooperativas Mutuais de Trabalhadores), em nível de América Latina. Os
sindicatos seriam os protagonistas da proposta cooperativa da organização do
trabalhador também no meio urbano.

Evidentemente que, se a Senacoop tem essas funções e pode fazer
convênios e parcerias com o próprio Estado, com as prefeituras, com os órgãos
de representação do cooperativismo, tais como a OCB e a Ocemg, com outras
organizações estaduais e confederações de cooperativas, está contemplada a
hipótese de criação de secretarias estaduais de cooperativismo.

Aliás, assim o Brasil teria que ser ministrado e administrado. Não
é possível continuar pensando o Brasil em Brasília, centralizado num único
departamento de cooperativismo. Precisamos descentralizar este País em nível
de Estados e de municípios, valorizando as organizações estaduais, as
conferações de cooperativas e os próprios organismos estaduais e municipais.

Falaremos agora sobre um tema de extrema importância: a repre-
sentação cooperativista. É um capítulo divisor de águas entre os projetos que
estão no Congresso. De um lado, o senador Eduardo Suplicy - apesar dos
grandes méritos do seu projeto, por ser um pouco mais avançado, mais
democrático, em relação aos outros projetos -, que peca por estar oferecendo
total autonomia ao sistema cooperativista na representação.

Isso não é da doutrina universal e da experiência universal de
cooperativas. Também não é universal a única representação da OCB, que em
1971, acertadamente, para resolver conflitos em Minas Gerais, depois de um
grande congresso, propôs um sistema único para superar os dois anteriores.

Temos de encontrar um caminho do meio, permitindo a liberdade
de opção ao sistema cooperativo e ao sistema confederativo. A OCB, na prática,
1á tem as confederações amarradas nas suas estruturações, de forma que
teríamos um cooperativismo de quarto grau. E, então, numa cúpula nacional,
poderíamos somar tudo aquilo de que precisamos sem a fragmentação que hoje
está ocorrendo.
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Temos aí o cerne da questão. É o divisor de águas. A 0GB quer a
unicidade da representação, de certa maneira o monopólio da representação do
cooperativismo. Baseado numa recente entrevista do dr. Roberto Rodrigues, no
jornal da Ocepar, do Paraná, em que ele admitia, pela primeira vez, que era
possível conciliar a OCB com centrais, federações e confederações, fui ligeiro:
propus isso no nosso projeto de lei. Ou seja: que as cooperativas tenham a opção
de filiar-se à OCB e a uma federação ou confederação respectiva, podendo
formar uma confederação de quarto grau no Brasil, para que, então, a 0GB
reúna todo mundo num ninho maior, que seria o chapéu de cúpula do
cooperativismo.

Mas isso sem obrigar à filiação. A flhiaçào obrigatória não existe
mais. É vedada pela Constituição. Precisamos encontrar um mecanismo de
autogestão e de liberdade de organização. Nosso projeto propõe isso, dá a
opção. Um dos benefícios que resultará de a cooperativa optar por um desses
sistemas de representação será o não-pagamento da contribuição sindical. O
projeto diz que as cooperativas que optarem por um desses sistemas de
representação não terão mais a obrigatoriedade de pagar contribuição sindical
para outra entidade. Nossa contribuição será para a cooperativa.

Temos essa bitributação desde 1971. Pagamos na mesma base, ou
seja, 0,2% sobre o capital e fundos, tanto a contribuição sindical patronal quanto
a contribuição cooperativa. Então, afastaremos essa danosa bitributação.

Agora, o cooperativismo vai corrigir as injustiças sociais? Quanto
mais cooperativas, mais justiça social, mais distribuição de renda. Ela é a
alternativa dos países capitalistas para corrigirem a concentração de renda e a
concentração das estruturas do poder. Nós socializamos a renda, distribuímos
o resultado e fazemos o inverso do sistema capitalista. Nós socializamos os
resultados e individualizamos os prejuízos. O capitalismo faz o inverso:
individualiza os resultados e socializa os prejuízos.

O cooperativismo, segundo a clássica definição de um polonês, é
o único mecanismo que pode corrigir, realmente, o social pelo econômico.
Então, quanto mais cooperativas, mais sociedade justa teremos.

A filiação mútua entre cooperativas tem que ser ampla, livre. O
projeto da 0GB e o projeto do senador Suplicy estão extremamente atrasados.
Nesse aspecto os dois coincidem; eles permitem apenas que uma cooperativa de
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um ramo se filie ao mesmo ramo, ou seja, alguém de consumo se associe a
alguém de consumo. O nosso projeto prevê a mais ampla filiação de crédito/
consumo, consumo/agrícola, agrícola/trabalho, nessa parceria entre cooperati-
vas, para terminar esse cooperativismo classista que está vigorando.

Aí há um ato cooperativista. E, quando as cooperativas operam
entre si, esses atos devem merecer imunidade tributária. Não é porque nós
queremos ou desejamos, é porque os constituintes aprovaram assim em 1988.

Eles disseram, no artigo 146, inciso III, letra «c", que a lei comple-
mentar do Código Tributário Nacional deverá criar um tratamento tributário
adequado ao ato cooperativo. Isso significa dizer que o ato cooperativo, hoje,
está consagrado por texto da Carta Magna e não pode mais sofrer restrições por
lei complementar ou leis ordinárias. Sob esse ponto de vista, ainda estamos
muito atrasados na questão da correta interpretação do ato cooperativo e nas
suas conseqüências.

Historicamente, o Imposto de Renda não é tributado pelo artigo 129
do RIR. Temos um outro entendimento do PIS de que o valor é de 1% sobre a
folha de pagamento, e não sobre o faturamento. E no ICMS, em todos os Estados,
consagra-se, com a força da Lei Complementar n° 24, o diferimento na primeira
operação. Mas isso é muito tímido.

Se pegarmos a Argentina e países europeus, a herança é muito mais
na questão do ato cooperativo. Analisando o ato cooperativo, perante a lei da
Previdência, concluímos que não pode haver bitributação, porque já se tributa
o autônomo pela cooperativa. Então, é um campo muito grande em que devemos
avançar.

Aí estão os nossos deputados, e temos um campo vasto para
legislarmos sobre essa matéria. Devemos ficar extremamente atentos para que
o futuro Código Tributário Brasileiro consagre corretamente o ato cooperativo
e a sua não-incidência tributária, não a sua isenção, mas a não-incidência de
tributos sobre o ato cooperativo.

O Conselho Nacional de Cooperativismo, pela sua última resolu-
ção, a de n° 33, disciplinou a matéria, dizendo que as cooperativas podem se
filiar mutuamente, independentemente do seu ramo. A sugestão dada foi do dr.
Campos Meio, aqui de Minas Gerais. E foi correta a solução. Isso já está
regulamentado.
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Seria um retrocesso voltarmos a dizer que uma cooperativa de
consumo só pode se filiar a outra de consumo. Que uma cooperativa agrícola
só pode se filiar a uma outra agrícola. Queremos a integração entre as
cooperativas. Se uma cooperativa é de consumo, por que não se filiar a uma
agrícola, para com ela ter operações conjuntas para abastecer o seu supermer-
cado de produtos agrícolas? Por que não filiar cooperativas de consumo numa
cooperativa de crédito?

Evidentemente, há algumas restrições do Banco Central quanto a
questões jurídicas, mas nos demais campos, como o da habitação, temos uma
experiência concreta em Porto Alegre. Estamos filiando cooperativas de traba-
lhadores da construção civil em cooperativas habitacionais, para gerarem mão-
de-obra para o sistema mutualista. Tudo isso é ato cooperativo, que não está
sujeito a Imposto de Renda. Isso não é para sonegar imposto.

O ato cooperativo está protegido por norma constitucional, graças
a Deus, e foi uma luta difícil. Ele está consagrado. Portanto, devemos defender
a livre filiação de cooperativas entre si. O mundo inteiro permite isso, e não
deveríamos ser o único país a não contemplar essa proposta.

Como estratégia encaminhamos, com total liberdade e indepen-
dência, uma proposta da Unisinos, que tem 20 anos de apoio ao cooperativismo,
após termos feito quatro seminários com segmentos cooperativistas do Rio
Grande do Sul e após termos ouvido muitas sugestões e idéias. Foram 26
reuniões e discussões sobre a nova lei cooperativista.

Tomamos a liberdade, depois de consultar pessoalmente os sena-
dores Suplic'v e Fogaça, que têm projetos de lei cooperativistas, de enviar um
pedido ao Ministério da Justiça para que, através do Executivo, encaminhe uma
nova lei cooperativista. Esta é a nossa idéia. A estratégia é termos a lei
urgentemente.

Ela é viável, hoje, no nosso entendimento, pelo Poder Executivo,
tal qual foi feito em 1970, quando veio a Lei nÇ 5.764, quando o ministro Cirne
Lima encaminhou um projeto de lei ao Congresso. Hoje, um projeto encaminha-
do ao Congresso, por iniciativa do Poder Executivo, tem 90 dias de prazo, em
regime de urgência.

Evidentemente, propomos que o ministro organize um grupo de
trabalho para, em 30 dias, encaminhar um anteprojeto de consenso, que tenha
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a concordância dos sete autores de projetos que estão no Congresso, da OCB,
das confederações de cooperativas. Todos os projetos que estão no Congresso
Nacional têm inconstitucionalidade grave, administrando e legislando sobre
matéria que é da competência do Executivo.

Portanto, a nova lei cooperativista exige, pelo artigo 61 da Consti-
tuição Federal, a iniciativa do Poder Executivo, porque só ele pode determinar
regras sobre administração, controle, apoio do Estado e incentivos fiscais, como
todos os projetos contemplam. Só esse fato recomenda que os projetos sejam
transformados em projetos do Executivo.

Por fim, como todos os projetos que estão no Congresso não
superam os conflitos, vamos continuar nos conflitando, e é melhor que o
Executivo entre nessa parada e dê prazo menor de discussão do que ode 90 dias,
para nos entendermos rapidamente. A lei cooperativista é uma questão urgente,
sob pena de, reafirmo, em dois anos o cooperativismo brasileiro ser mais
marcado por pessoa jurídica do que por pessoa física.
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Esta publicação contém uma síntese das palestras
proferidas no Ciclo de Debates "Autogestão: Associativismo e

Cooperativismo ", realizado nos dias 28 e 29 de setembro de 1995,
na Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Promovido

pela Assembléia e pela Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, através da Superintedência de Cooperativismo, o

encontro reuniu especialistas - de órgãos públicos, universidades e
entidades civis - que têm estreita vincula çào com as experiências

desenvolvidas nessa área' no Brasil e no exterior. Seus depoimentos
constituem valioso subsídio para o estudo do tema e apontam novos

caminhos para o cooperativismo no País.
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