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RESUMO 

Como defende o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a Reforma Agrária 
está além da simples posse da terra. Para que tenham condições de manter-se 
produzindo na terra, em um país de monocultura capitalista de base latifundiária, 
muitas alternativas são postas em prática. A Cooperativa de Produção Agropecuária é 
sem dúvida, uma dessas alternativas que mais se destaca. Pretende-se analisar através 
de um estudo de caso, da COPAVI - Cooperativa Vitória, os fatores sócio-econômicos 
que permitiram o seu sucesso tanto como sobrevivência coletiva quanto inserção em 
um mercado destruidor. Para tanto foram levados em conta fatores como: organização 
interna, volume da produção, nível de coletivização, remuneração da força de trabalho. 
O que já foi, e às vezes ainda é considerada uma "terceira via" de mudança do modo 
de produção, transforma-se em alternativa de manutenção do homem no campo. 

Palavras chave: Cooperativas do MST; Cooperativismo Autêntico; Reforma Agrária. 
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INTRODUÇÃO 

A economia mundial apresenta um quadro de desigualdades regionais. Fruto 

da exploração do trabalho, as regiões industrializadas concentram um fator produtivo 

essencial ao sistema capitalista. O capital produtivo é acumulado através da 

apropriação do valor trabalho da produção. Essa, acumulação concentra renda e cria 

desigualdades entre as nações. 

O Brasil possui uma crise interna típica dos países em "desenvolvimento". 

Fruto da desigual relação de trocas que mantém com as regiões industrializadas. 

Somado a isso apresenta um quadro peculiar entre o grupo de países "emergentes", a 

intensa desigualdade de renda interna. 

Desde o período colonial o fator produtivo terra esteve nas mãos de poucos. 

Sua redistribuição é uma imponente política transformadora do quadro de distribuição 

de renda, principalmente entre a região rural e industrial interna brasileira. No entanto, 

a Reforma Agrária implica a desapropriação de áreas acumuladas em regime de 

especulação. Impedindo, assim, sua implantação. 

Outro fator exclusivo é o mercado competitivo do setor agrícola. Através da 

mecanização e, conseqüentemente, da produtividade advinda do seu necessário capital, 

obtém-se custos baixos com menos força de trabalho aplicada. Onde não há espaço 

para uma produção individual descapitalizada. 

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra milita na direção de 

transformar esse quadro. Através da luta pela terra, conseguem mobilizar uma ínfima 

Reforma Agrária. E através da formação de cooperativas se capitalizam, podem se 

agroindustrilizar, e assim tentam se inserir no competitivo modelo de mercado do setor 

agrícola brasileiro. 

O cooperativismo, no entanto, possui uma organização produtiva 

diversificada. As relações de trabalho advindas desse modelo são baseadas na 

solidariedade. Além disso, a produtividade conseqüente do comprometimento dos 
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sócios autogestores também é um diferencial às organizações capitalistas que deve ser 

considerado. 

Essa pesquisa tem por objetivo analisar a possibilidade de inserção do 

modelo cooperativo do MST no setor agrícola brasileiro. Primeiramente será 

apresentado um histórico da exclusão do pequeno agricultor do mercado agrícola e a 

conseqüente formação do MST. Num segundo momento detalham-se os métodos 

associativos formados em assentados de reforma agrária, dando ênfase ao método mais 

complexo, a cooperativa. Após será exposto um estudo de caso apresentando a 

evolutiva inserção do método cooperativo no mercado. Finaliza-se expondo teorias 

que abordam os fatores de êxito econômicos e também sociais do cooperativismo, 

comparando-as com o quadro empírico deste modelo no MST. 
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1 A CRIAÇÃO DO MST COMO CONSEQÜÊNCIA DO PROCESSO DE 

CONCENTRAÇÃO DA PROPRIEDADE DA T E R R A 

A década de 70 foi marcada por um processo de grande transformação na 

agricultura brasileira. As conseqüências dessa transformação se deram na organização 

da produção, na estrutura fundiária, nos produtos e nas formas de comercialização 

destes. Mas, a conseqüência mais marcante foi a expulsão dos pequenos agricultores 

da zona rural, fenômeno conhecido como êxodo rural. 

Neste capítulo serão abordadas as causas dessas transformações e a criação 

do MST como uma conseqüência destas. 

1.1 AS T R A N S F O R M A Ç Õ E S D A M O D E R N I Z A Ç Ã O CONSERVADORA E SUAS 

CONSEQÜÊNCIAS SOCIAIS 

Os governos militares da década de 70 implantaram uma política de 

desenvolvimento econômico que ficou conhecida pelo antagônico nome de 

"modernização conservadora". Seu objetivo era acelerar a mecanização agrícola e seus 

principais instrumentos foram os créditos e os subsídios. A partir daí, houve uma 

inversão na dependência da agricultura, pois a produção desta passou a depender mais 

da indústria produtora de insumos, e conseqüentemente dos créditos, e menos dos 

recursos naturais e da força de trabalho. 

Como j á se deduz, junto com a mecanização da agricultura sucede-se uma 

substituição da força de trabalho agrícola pelas máquinas, conseqüentemente ocorre 

um aumento da produtividade do trabalho, a produção aumenta com menos uso de 

mão-de-obra. Isso é bastante lucrativo, e também cumulativo se a escala produtiva 

aumenta. Por isso a mecanização começou a ser bastante perseguida, principalmente 

pelos grandes produtores que possuíam maior facilidade de adquirir recursos para 

financiá-la. 
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Além da mecanização agrícola, o novo modelo foi marcado também pela 

disseminação da monocultura, principalmente da soja, da cana-de-açúcar e da laranja. 

Os produtores resolveram substituir a produção diversificada pela monoprodução, pois 

assim poderiam auferir economias de escala interna. 

Além da monocultura, também a tecnificação exigia uma área de plantio 

maior. Então os proprietários de distintos tamanhos de propriedade começaram a 

expandir sua área cultivada. Mas, nas zonas rurais mais dinâmicas quase não existia 

terras não-apropriadas. A saída, qual seja, dos proprietários foi deslocar os produtos 

menos rentáveis para terras menores e mais inférteis e ocupar pastagens e áreas 

florestais dos estabelecimentos com culturas agrícolas. Já os grandes proprietários 

tinham mais uma saída, apropriar suas terras que estavam arrendadas de diversas 

formas. 

O novo modelo também trouxe custos, principalmente no que se refere à 

agricultura familiar. Os pequenos proprietários, meeiros, rendeiros e parceiros que 

estavam excluídos desta política de créditos, acabaram sendo excluídos também do 

setor agrícola. 

Os pequenos proprietários, com estabelecimentos menores do que 20 ha, não 

conseguiram colher os bons frutos da modernização agrícola. Isso porque as pequenas 

propriedades implicam uma escala mínima de produção e mínimos recursos 

financeiros, mas altos em relação à quantidade produzida. Além desta problemática, 

tornou-se difícil a comercialização dos produtos dos pequenos proprietários no 

mercado, pois não conseguiam alcançar os baixos preços obtidos com as economias de 

escala dos grandes proprietários. Esses fatores tornaram a pequena propriedade 

inviável para a produção com vistas à comercialização no mercado. Como 

conseqüência os pequenos proprietários tiveram que abandonar o campo. 

Já os meeiros, rendeiros, colonos e parceiros ficaram numa situação ainda 

pior. Além de terem os mesmo problemas dos pequenos produtores, perdiam suas 

terras por causa da expansão de culturas dos legítimos proprietários. Outro problema 
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era que os meeiros, rendeiros e parceiros no período da colheita tinham trabalho 

temporário garantido nas grandes fazendas. Mas, no cenário nacional formava-se um 

mercado de trabalho assalariado. Segundo IGOR (1989, p. 41) " A dispensa dessa mão-

de-obra foi possível também pela formação de um mercado de trabalho nacional do 

qual participava a agricultura, elevando rapidamente no período a participação do 

trabalho assalariado no campo". 

Então o trabalho temporário dos arrendatários foi substituído pelo trabalho 

assalariado permanente. Mas, o problema estava que com a mecanização a necessidade 

do trabalho assalariado não absorveu toda essa mão de obra, contribuindo para que 

esses trabalhadores deixassem o campo. 

Então os meeiros, rendeiros e parceiros foram atingidos por três tipos de 

problemas: por produzir em propriedades pequenas, por serem expulsos devido à 

formação de estabelecimentos maiores e por transferir parcelas de sua renda extra das 

épocas de colheita através do trabalho assalariado. 

O crédito rural se ampliou no período, mas seu objetivo era que a 

modernização agrícola se efetivasse. Não passava de uma ferramenta governamental 

para implantar a "modernização conservadora". Então, seu destino era as culturas 

modernas, maiores consumidoras de insumos e equipamentos industriais. Beneficiava 

menos de 1/3 dos produtores. Como o crédito estava vinculado a uma tecnologia e 

tinha a terra como garantia de pagamento, era de difícil acesso ao pequeno produtor. 

Outro problema encontra-se na garantia do crédito estar vinculada à 

propriedade da terra. Primeiro que os rendeiros não tinham acesso a ele. Segundo a 

terra passou a ser uma reserva de valor bastante especulada. Ou seja, quanto maior a 

propriedade no nome do agricultor maior o crédito. 

A comercialização foi outro fator. Por causa da modernização agropecuária 

se estreitaram as relações entre os produtores e a indústria. Então, os produtores 

começaram a vender os produtos industrializáveis diretamente à indústria e aos 

grandes compradores. Caiu o papel do pequeno comerciante e muitos deixaram o 
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campo. Esses comerciantes eram os principais elos de ligação entre o pequeno 

produtor e o mercado. Além disso, alguns comerciantes financiavam os pequenos 

produtores. 

Como conseqüência dessas mudanças ocorre um intenso e volumoso 

processo de concentração da produção em estabelecimentos médios e grandes. E uma 

grande fuga dos pequenos agricultores do campo. Segundo M A R T I N E (1987, p.59-79) 

"somam-se no período mais de 30 milhões de pessoas que migraram para as cidades e 

para outras regiões brasileiras". 

Esses impactos foram mais intensos na região centro-sul do país, pelo seu 

setor primário bastante dinâmico. No Paraná, por exemplo, onde existia uma 

agricultura bastante diversificada, disseminaram-se simultaneamente dois processos 

transformadores. A mecanização da produção agropecuária e a troca da cultura do café 

pela soja na agricultura. 

A modernização agrícola incidiu sobre todo o estado em ritmos e épocas 

distintas, mas não houve área ou produção que não se mecanizou, principalmente após 

1975. Somente as pequenas propriedades ficaram excluídas desse processo. Por isso, 

essas pequenas áreas foram abandonadas, vendidas ou apropriadas por dívidas. 

Deixando o agricultor sem terra para produzir. 

A soja se tornou o principal produto da agricultura paranaense entre as 

décadas de 70 a 80. Pois, seu preço no mercado estava bastante favorável e com a 

mecanização simultânea dispunha de tecnologia apropriada. Outro fator foi a "geada 

negra" de 1975, que exterminou a maioria das culturas de café. Além das economias 

de escalas advindas com a monocultura, a tecnificação da soja exigiu que a área de 

plantio fosse maior. Como nesse período no Paraná também não existiam terras não-

apropriadas, a soja foi plantada dentro das propriedades j á estabelecidas, ocasionando 

o processo de expulsão dos rendeiros, colonos entre outros. 

Esses fatores explicam a redução de 76 mil propriedades agrícolas de até 20 ha entre 1970 
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e 1975, cuja contrapartida foi a expansão dos grandes estabelecimentos e numerosas 
conseqüências sociais. Estas incidiram sobre os pequenos proprietários agrícolas mas 
sobretudo sobre parceiros, colonos e arrendatários. Enquanto os proprietários perderam 15 
mil estabelecimentos entre 1970 e 1980, os não-proprietários, principalmente parceiros, 
perderam 84 mil, representando um total de 600 mil ha de terra. (IGOR, 1989, p. 41) 

O número de propriedades rurais que era crescente na década de 60 começou 

a reduz-se na década seguinte, fruto do processo de mecanização agrícola e da troca da 

cultura do café intensiva em mão-de-obra, pela cultura soja intensiva em terra. 

Resumidamente estas transformações apontam para uma crescente 

concentração da produção em médios e grandes estabelecimentos. Dentre os fatores, o 

papel decisivo foi o aumento da produtividade do trabalho. Essa pode ser observada no 

fato do incremento da quantidade produzida ser maior do que seria visto com a simples 

incorporação das áreas ainda não plantadas. 

Mas, o aumento da produtividade e do produto beneficiou diferentes 

segmentos da população. A sociedade paranaense passou de rural a urbana no decorrer 

da década de 70. Conseqüência do êxodo rural e da criação de muitos postos de 

trabalho assalariado no setor industrial e de serviço nas cidades. 

As cidades, médias e grandes, tornaram-se palco da precariedade do 

trabalhador rural. O mercado de trabalho urbano, apesar de crescente, não conseguia 

captar todo o fluxo migratório. Criou-se um cenário de desemprego, salários 

reduzidos, políticas públicas inadequadas e ocupação da periferia urbana. Os atores 

principais deste processo, os trabalhadores rurais, viviam como miseráveis sem 

qualquer política social que os amparassem. 

1.2 A F O R M A Ç Ã O DO MST 

Diante do contexto descrito acima, os trabalhadores rurais, excluídos dos 

planos políticos e do "milagre econômico", vivendo em condições precárias no campo 

ou nas cidades, ficaram revoltados com a indiferença do Estado. E mesmo com a 
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repressão às formas de organização camponesas pelo regime militar, conseguiram se 

articular na luta pela Reforma Agrária. Concluí-se a partir destes fatos que a criação do 

MST é uma conseqüência do próprio sistema que expulsou os pequenos agricultores. 

A participação da Igreja Católica foi essencial para o crescimento da luta. 

Essa instituição passava por um momento renovador promovido pela Teologia da 

Libertação em que era maior o seu envolvimento com a realidade dos trabalhadores. 

Através da CPT-Comissão Pastoral da Terra, a Igreja começou a articular as diferentes 

experiências que começavam a construir uma nova realidade no campo. As 

Comunidades Eclesiais de Base se tornaram o palco de socialização política que 

permitiram a organização da luta camponesa contra a condição imposta pela 

"modernização conservadora". 

Em setembro de 1979, articulados pela CPT, agricultores sem-terra 

ocuparam o assentamento nas Glebas Macali, no Rio Grande do Sul. A ocupação foi 

uma resposta ao descaso do governador do estado para com diversas outras formas de 

luta pelos direitos j á utilizados pelos agricultores. 

De 1979 a 1984 fatos semelhantes aconteceram nos demais estados do sul, 

em Mato Grosso do Sul e em São Paulo. Nesse momento iniciava-se o Movimento, 

surgindo não de uma ação única mas de várias ações simultâneas em distintas regiões, 

caminhando rumo à construção de uma entidade de alcance nacional para lutar pela 

Reforma Agrária. Esse intervalo é chamado de período de gestação do MST. 

A fundação oficial do MST foi no I o Encontro Nacional dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra, realizado em Cascavel município do interior do Paraná entre os dias 

21 e 24 de janeiro de 1984. A organização desse encontro foi articulada nas reuniões 

promovidas pela CPT e nele se reuniram 80 representantes das lutas camponesas 

espalhadas pelo país. Um ano depois, os já chamados "sem-terra" organizaram o 

Primeiro Congresso Nacional dos Sem Terra. Nesta ocasião principiou-se o processo 

de territorialização do MST pelo Brasil. 

A partir daí, foram organizados acampamentos, ocupações de fazendas, de 
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sedes de organismos públicos e de multinacionais, destruição de plantações de 

transgênicos, marchas e outras mobilizações políticas. Dando continuidade à histórica 

luta pela terra no Brasil, marcada por Movimentos como Canudos, Constestado, Liga 

Camponesa e Máster. 

Ao longo de 20 anos, o MST conseguiu se desenvolver de tal maneira que se 

tornou o maior Movimento Social da atualidade, reconhecido internacionalmente. 

Comprova-se a partir daí, que a luta pela terra é uma causa comum a milhares de 

pessoas que vieram aglutinar forças junto ao Movimento. 

Além disso, o MST é o principal ator da Reforma Agrária brasileira. Suas 

reivindicações aceleraram o processo de distribuição de terras. Segundo dados do 

próprio movimento, mais realistas que os do INCRA, foram assentadas 350 mil 

famílias desde a sua formação até maio de 2004. Ainda existem mais 160 mi l famílias 

acampadas na beira das estradas. Considerando que cada família possui quatro 

integrantes, estima-se que o número de militantes do MST ultrapasse o número de dois 

milhões. 

Ao longo do tempo, o MST começou a perceber que luta pela terra não 

bastava. Os pequenos agricultores recebiam a terra e se deparavam com os mesmos 

problemas instalados na década de 70, só que em maiores escalas. Pois, na atualidade 

o setor agrícola brasileiro é mais mecanizado, concentrado e concorrencial do que 

naquele momento. Aumentava o número de assentamentos, mas o quadro de miséria e 

de produção apenas para a subsistência persistia. 

Depois de observar este problema, começaram a contorná-lo a partir da união 

dos fatores produtivos dos agricultores de um ou mais assentamentos. Várias formas 

associativas j á existiam dentro dos assentamentos, mas sua difusão era pequena na 

grande maioria. Em 1986 a discussão sobre a cooperação agrícola começa a ter maior 

pauta nos Encontros Nacionais e sua disseminação pelos assentamentos começa a 

expandir. Em 1991, cria-se um setor no MST chamado Sistema Cooperativista dos 

Assentamentos com a função de organizar, educar e manter a cooperação dentro dos 
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assentamentos. Consolidou-se aí o segundo objetivo do MST: manter o pequeno 

agricultor no campo. 

Segundo dados da CONCRAB (2004) atualmente, novembro de 2004, existe 

nos assentamentos mais de 500 associações, 49 Cooperativas de Produção 

Agropecuária, 32 Cooperativas de Prestação de Serviços, duas Cooperativas Regionais 

de Comercialização e três Cooperativas de Crédito entre outras formas associativas. 
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2 COOPERAÇÃO AGRÍCOLA DENTRO DO MST 

Através da cooperação agrícola os assentamentos têm experimentado um 

aumento na produção acompanhada de melhoria na sua qualidade. O aumento da 

produtividade ocorre da união do potencial produtivo dos assentados. Essas forças se 

expressam na união da terra, do capital e, principalmente, da mão de obra. Atualmente 

a cooperação entre os assentados pode vir a ser uma maneira dos pequenos produtores 

advindos do MST sobreviverem no setor agrícola brasileiro. 

O MST define a cooperação agrícola como um "... jeito de juntar e somar os 

esforços de cada assentado (...) , para fazer coisas em conjunto: comprar ferramentas, 

comprar e utilizar máquinas (...) E até chegar ao ponto de ter a terra, capital e trabalho 

em conjunto." (MST: 1997, p.21) 

Este capítulo discorrerá sobre os diferentes métodos de cooperação agrícola 

dos assentamentos de Reforma Agrária do MST. No primeiro momento serão 

caracterizadas as diferentes formas de organização da produção dos assentamentos. O 

segundo contém um maior detalhamento da organização interna e da forma associativa 

mais avançada em termos de coletivização, a CPA - Cooperativa de Produção 

Agropecuária. As principais fontes de dados foram os documentos secundários, 

chamados de Cadernos de Formação (MST/CONCRAB: 1997, 1999). Esses são 

produzidos pelo próprio MST e distribuídos nos assentamentos. Seus objetivos são de 

informar os agricultores das experiências de outros assentamentos e incentivá-los a 

tentar aplicá-las no seu assentamento. Também foram utilizados como fonte de 

informações os depoimentos de alguns de seus integrantes. 

2.1 MÉTODOS ASSOCIATIVOS DOS ASSENTAMENTOS DE REFORMA 

AGRÁRIA DO MST 

Serão apresentadas a seguir as diferentes formas de associação existentes nos 
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assentamentos do MST. Serão abordados os métodos de organização dos fatores de 

produção: trabalho, terra, capital, além do planejamento da produção e da organização 

da comercialização desta, em cada forma associativa. Após o detalhamento da 

organização de cada método cooperativo será exposta uma breve periodização 

histórica de tal método. 

Existem nos assentamentos várias formas de cooperação. Também há casos 

menos freqüentes em que num mesmo assentamento são implantadas mais de uma 

forma de cooperação. A série explicativa desses métodos associativos está seqüenciada 

conforme a evolução do caráter coletivo da produção. São denominadas como 

Mutirão, Núcleo de Produção, Associações, Grupos Semicoletivos, Grupos Coletivos, 

Cooperativas de Prestação de Serviços e Cooperativas de Produção Agropecuária. 

Primeiramente estão relatadas as formas associativas menos avançadas e 

posteriormente as mais complexas em relação à coletivização dos fatores produtivos. 

2.1.1 Caracterização dos Métodos Menos Coletivos 

A mais simples forma de cooperação é o Mutirão, "Puxirão" ou Troca de 

Serviços. Representa a junção do trabalho dos assentados individuais, amigos, parentes 

ou vizinhos para fazer o arado, o plantio, a colheita, entre outras atividades no lote 

particular de um deles. A terra e o capital ainda se encontram divididos, em posse de 

cada assentado, somente o trabalho é coletivizado. No entanto, como nada é 

formalizado, essa união da força de trabalho ocorre com pouca freqüência. 

O assentado ainda possui a ideologia artesanal de camponês porque trabalha 

a maior parte do seu tempo sozinho. A produção individual é arriscada, pois o 

assentado corre o risco de não conseguir se manter no mercado e ter que vender sua 

terra. 

O Núcleo de Produção, também chamado de Grupo de Famílias, geralmente 

são implantados onde os assentados há tempos estão estabelecidos de forma individual 
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e possuem dificuldade em evoluir para formas associativas mais avançadas em termos 

de coletivização. Define-se como a união de no mínimo sete famílias, aglutinadas por 

proximidade, parentesco ou por linha de interesse de produção, com a finalidade de 

organizar a produção e/ou de discutir as políticas do MST. 

A terra, o trabalho, o capital e o planejamento da produção são individuais. 

Portanto, os Núcleos de Produção não são considerados como unidade de produção 

onde o planejamento e os fatores produtivos são coletivos. O núcleo de produção não é 

responsável pela compra e pela venda de mercadorias. Essa é feita individualmente 

pelo associado. 

O principal benefício dos assentados formarem um Núcleo de Produção é 

conseguirem fazer parte da estrutura orgânica de grandes Associações ou de 

Cooperativas Regionais de Comercialização e Prestação de Serviços. Funcionam, 

neste caso, como uma instância de base da Cooperativa ou da Associação. Na maioria 

dos casos os Núcleos de Produção são formados para organizar a produção com o 

propósito de participarem de uma Cooperativa Regional de Comercialização. 

Algumas vezes o Núcleo de Produção desenvolve uma atividade econômica 

em conjunto; um bom exemplo é o Condomínio de leite. O Condomínio é uma 

sociedade onde cada produtor entra com um variado número de quotas (em dinheiro, 

produto ou animais). Seu poder de decisão dentro da Sociedade e sua parcela de 

Capital do Condomínio depende do seu número de quotas. A terra continua sendo 

individual. Somente onde vai ser construído o armazém, a pocilga ou a ordenhadeira, a 

terra é registrada no nome do Condomínio. O trabalho geralmente é executado por 

mão-de-obra contratada. O planejamento é conduzido pelo Condomínio. É 

considerado como uma unidade de produção. 

As Associações, em alguns casos chamadas de Grupo de Máquinas, são 

formadas de 20 a 400 membros com a finalidade de prestar algum serviço de interesse 

comum. Alguns destes serviços podem estar na obtenção de crédito, na compra de 

maquinário, na venda e no transporte dos produtos, na administração de armazéns 
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coletivos, na representação política dos assentados de uma região, no aumento da 

barganha dos produtores em relação aos seus fornecedores, no uso comum de alguns 

bens, etc. São serviços que dificilmente os assentados conseguiriam realizar sozinhos, 

principalmente no que condiz às melhorias infra-estruturais no assentamento. Por isso 

é considerada uma importante estratégia para iniciar a produção num assentamento. 

O uso da terra pode ser individual ou semicoletivo, mas a posse do lote 

sempre permanece individualizada. No caso da terra, ou parte dela, ser de uso 

semicoletivo, ocorre uma forma simples de divisão do trabalho. Parte do capital do 

associado é investida individualmente e parte na Associação. Esses investimentos 

feitos na Associação pertencem a ela e não ao associado individual. As decisões a 

respeito da administração dos bens e serviços comuns, ou seja, sobre a Associação são 

tomadas em Assembléias Gerais. O planejamento da produção ainda se dá nas 

unidades produtivas, ou seja, no lote individual. Como na maioria das vezes a 

produção em si é realizada individualmente, a Associação também não é considerada 

Unidade de Produção. Por isso é considerada como uma das formas mais simples de 

cooperação, mais aberta e flexível por não ter uma legislação específica que 

regulamente sua existência. As Associações não são organizações econômicas não 

podem auferir lucro e distribuí-lo aos seus sócios: são consideradas entidades jurídicas 

sem fins lucrativos. Não podem também realizar operações financeiras, por isso não 

possuem bloco de notas ficais. A compra, a venda e a obtenção de crédito são 

realizadas no nome dos associados. Geralmente são escolhidos alguns membros da 

diretoria para realizarem este papel. 

Mesmo não sendo considerada organização econômica, as Associações têm 

personalidade jurídica e são registradas em cartórios. Por isso, a maioria possui um 

Regimento Interno e algumas também têm Estatuto e Livro de Atas. 

Essa forma de cooperação predominou nos assentamentos entre 1987 e 1989, 

constituindo-se em uma das experiências mais desenvolvidas nestes. 
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2.1.2 Caracterização dos Métodos Mais Coletivos 

Nos Grupos Semicoletivos de Produção existem duas linhas de produção: a 

coletiva e a individual. São considerados como um passo adiante no processo de 

evolução para as formas mais avançadas de coletivização. Os assentados começam a 

perceber o benefício em unir suas forças em torno da produção, mas ainda possuem 

algum receio em relação à forma cooperativa de viver e produzir. 

Nos Semicoletivos os assentados despedem sua força de trabalho em seu lote 

familiar e também nos lotes coletivos. Como parte da produção é desenvolvida de 

forma coletiva j á existe um certo grau de divisão do trabalho. Parte da terra e do 

capital dos assentados é propriedade da coletividade. O planejamento coletivo desta 

produção ocorre através das Assembléias Gerais. Na parte individual quem planeja a 

produção é o indivíduo com sua família. 

A maioria destes grupos é formada informalmente. Mesmo sem legalização 

em muitos casos o grupo elabora um Regimento Interno, possui Livro de Atas e 

mantém em dia sua Contabilidade. 

Existem casos em que a parte coletiva da produção é organizada na forma de 

Associação ou Cooperativa. Por exemplo, o indivíduo é associado de uma Cooperativa 

de Produção e trabalha nela durante três dias, o tempo restante ele dedica à sua própria 

produção no seu lote individual. Nestes casos a parte coletiva da produção deve se 

enquadrar na lei que rege esta forma de cooperação. 

No MST essa experiência de cooperação na produção teve grande 

desenvolvimento durante o período de 1985-1988. Foi a experiência de cooperação 

mais constante nesse período depois das Associações. Com o tempo, o número foi 

reduzido drasticamente. A partir daí o Semicoletivo foi considerado como uma prática 

instável e de difícil funcionamento em médio prazo. Isso ocorre como conseqüência da 

situação contraditória do assentado manter: sua produção individual e depositar 

esforços na produção coletiva. Isto é, o assentado sente dificuldade em conciliar seus 
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interesses pessoais, materializados no seu lote individual, com os interesses do 

coletivo. A tendência é que o Semicoletivo retroceda para uma individualização cada 

vez maior do processo de produção e se desintegre ou parta para uma forma de 

cooperação mais avançada. 

No Grupo Coletivo de Produção j á ocorre uma grande evolução no sentido 

que toda a produção é coletiva. Os indivíduos, geralmente de 10 a 30 famílias, 

possuem um grau de consciência maior do benefício de aglutinar suas forças em 

somente uma linha de produção. 

Toda a mão-de-obra do grupo é utilizada exclusivamente na produção 

coletiva; portanto há uma nítida divisão social do trabalho. Os Grupos Coletivos são 

organizados em Setores de Produção. A distribuição, organização e especialização da 

mão-de-obra ocorrem através desses setores. 

A terra não é dividida em parcelas, assim como o capital ela fica sob o 

controle da coletividade. No entanto, o título de propriedade da terra mantém-se 

legalmente parcelado, ou seja, permanece no nome de cada assentado como antes da 

formação do grupo. Em alguns casos fica sob o controle do indivíduo uma pequena 

parcela da terra destinada à produção de subsistência da sua família. 

O planejamento produtivo é decidido na coletividade. A partir de uma ampla 

discussão do conjunto dos membros, aprova-se um plano centralizado. A decisão final 

acontece na Assembléia Geral. Toda a mão-de-obra está submetida ao planejamento 

feito no coletivo. 

No momento da venda da produção, esta é repartida entre os associados. A 

comercialização pode ser realizada em conjunto, mas no nome dos assentados. Isto é, a 

nota fiscal utilizada é a de produtor individual. Os Grupos Coletivos são organizados 

informalmente, pois ainda não surge a necessidade de legalização. Por isso não existe 

um número mínimo de associados. São considerados como unidades de produção, pois 

agrega os fatores terra, capital e trabalho. Sendo legalizado já se classifica como 

cooperativa. Mesmo a organização sendo informal, não indica que os controles são 
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desnecessários. Por isso, para manterem um bom funcionamento a maioria possui 

Estatuto, Regimento Interno, Livro de Atas e outras formas de controle. 

Na organização dos Grupos Coletivos de Produção foi onde se iniciou a 

cooperação no MST, esta fase, segundo a CONCRAB, refere-se ao período de 1980¬

1986. Esta iniciação à cooperação ocorre porque o Grupo Coletivo é um exercício 

prático para se avançar na direção da formação de Cooperativas de Produção. 

A Cooperativa de Comercialização é formada basicamente para organizar a 

venda da produção e a compra de bens de consumo para os associados. Basicamente a 

Cooperativa de Comercialização visa organizar a produção dos assentados que 

produzem no lote familiar, no Núcleo de Produção, no Semicoletivo, em Grupos 

Coletivos entre outros, para depois comercializá-la. A Cooperativa de Comercialização 

é mais fácil de ser administrada. Pois, sua função é apenas organizar a compra e a 

venda de produtos. Isto é, a Cooperativa de Comercialização não tem que administrar 

todos os processos da produção. 

A divisão do trabalho e a propriedade da terra dependem da forma de 

cooperação em que está organizado determinado assentamento (Núcleo de Produção, 

Grupo Coletivo ou Semicoletivo ou Cooperativa de Produção) que é associado da 

Cooperativa de Comercialização. 

A Cooperativa de Comercialização organiza as vendas em blocos. Isso 

ameniza o risco de comprar os produtos das unidades de produção e depois de um 

determinado tempo os preços destes produtos baixarem. Esta Cooperativa cobra uma 

taxa de administração que normalmente é de 5%. 

O capital social de comércio está sob o controle da cooperativa que distribui 

suas sobras entre os associados. As sobras líquidas são proporcionais ao volume de 

produção entregue na Cooperativa, ou seja, proporcional ao volume de participação no 

movimento financeiro da Cooperativa. 

Os financiamentos bancários podem ser obtidos no nome da Cooperativa. A 

Cooperativa de Comercialização pode guiar seus investimentos para as unidades de 
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produção individuais como também pode centralizá-los na Cooperativa para o 

benefício de todos os assentamentos associados. Então o capital pertence parcialmente 

ao coletivo e às unidades de produção individuais. 

O planejamento da produção é de responsabilidade dos associados dentro da 

sua unidade de produção. A cargo da Cooperativa de Comercialização fica, a partir de 

análises de viabilidade econômica, a definição de linhas prioritárias de 

desenvolvimento e a elaboração de um planejamento centralizado da produção 

vinculada à cooperativa. O planejamento e outras funções administrativas são 

discutidos e decididos nas Assembléias Gerais, que são formadas pelos delegados 

eleitos em suas unidades de produção. O número de delegados de cada unidade de 

produção é proporcional ao seu número de sócios, na maioria dos casos cada quinze 

associados têm direito a ser representado por um delegado. 

As cooperativas, por serem empresas com fim claramente econômico, são 

consideradas organizações econômicas. Por isso, são todas legalizadas e registradas na 

Junta Comercial, pois são fiscalizadas com bastante rigor pelo Estado. Todas têm 

Estatuto regulamentado pela lei cooperativista, Regimento Interno, registro oficial da 

contabilidade e bloco de notas fiscais. 

A Cooperativa de Comercialização pode evoluir e se desenvolver para uma 

Cooperativa de Comercialização Regional, abrangendo um espaço geográfico maior 

que contempla vários assentamentos em municípios próximos. 

Existem cooperativas que prestam serviços exceto o de comercialização, 

como por exemplo, a assistência técnica da produção, a prestação de serviços de 

máquinas, a agroindustrialização dos assentamentos, a formação política e capacitação 

técnica dos assentados; então esta cooperativa será chamada de Cooperativa de 

Prestação de Serviços. Esta possui características semelhantes às da Cooperativa de 

Comercialização. O diferencial está na finalidade da sua formação e no objetivo dos 

assentamentos ao se associarem. 

A CPA - Cooperativa de Produção Agropecuária é o método superior de 
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organização da produção. É a forma mais coletiva e complexa de produção porque sua 

produção, gestão e trabalho são coletivos. Ela é de propriedade social, ou seja, os 

trabalhadores são seus donos. Também é de produção social, j á que as sobras são 

repartidas entre os trabalhadores conforme a quantidade de trabalho aplicada por cada 

um. Não difere muito de um Grupo Coletivo, apenas por sua personalidade jurídica, 

pois é uma empresa cooperativista regida pela lei cooperativista brasileira. 

O trabalho é dividido em Setores de Produção e de Serviços. Setor de Grãos, 

Setor de Horta, Setor de Reflorestamento, Setor Animal, Setor de Construção, Setor de 

Máquinas e Setor Administrativos são alguns exemplos de como pode ser essa divisão 

do trabalho. A remuneração pelo trabalho é feita pela proporção da produtividade 

física e política de cada assentado. 

Toda a terra pertence à Cooperativa. Apenas uma parcela mínima fica sob o 

controle do assentado individual para a sua subsistência. Na maioria das experiências o 

título de propriedade ou concessão de uso da terra permanece em nome do indivíduo. 

Mas, existem casos em que toda terra, ou parte dela está em nome da Cooperativa de 

Produção. Assim, como ocorrem casos em que o próprio Estado concede a terra 

diretamente para a Cooperativa. 

Todo o capital acumulado fica em nome da cooperativa e sob o controle 

desta. O Capital Social é subdividido em quotas-partes em nome de cada associado, 

conforme prevê a lei que rege o cooperativismo no país. Os investimentos 

considerados como fundos indivisíveis tornam-se patrimônios sociais e não podem ser 

divididos em caso de dissolução. 

O Planejamento é centralizado no coletivo e fruto de amplas discussões 

feitas em Assembléias Gerais ou pelo Conselho de Representantes dos Setores. Existe 

neste método associativo um avanço no caráter de projetar as linhas de produção no 

curto, médio e longo prazo. 

A CPA agrega duas funções, organiza todo o processo de produção e 

também comercializa esta produção. Essas operações de compra e venda são 



20 

realizadas no nome da Cooperativa, e esta possui bloco de notas fiscais como qualquer 

outra empresa. 

O número mínimo de participantes exigido por lei é de 20 associados. Como 

já foi dito todas as cooperativas são legalizadas, com registro na Junta Comercial, 

Estatuto, Regimento Interno, Livro de Atas e controles contábeis. 

A Cooperativa de Produção e Prestação de Serviço é uma forma transitória 

entre a Cooperativa de Comercialização ou de Prestação de Serviço e a Cooperativa de 

Produção. Ocorre quando uma Cooperativa de Prestação de Serviço começa a também 

produzir um ou mais produtos. São legalizadas assim como as Cooperativas de 

Comercialização e as Cooperativas de Produção. 

U m bom exemplo deste tipo de sociedade ocorre quando uma Cooperativa 

de Prestação de Serviços implanta uma unidade agro-industrial, uma micro-usina de 

pasteurização de leite, por exemplo, para transformar os produtos dos sócios e também 

de terceiros. Este nível de cooperativa se encaixa num assentamento, num Município 

ou até numa região maior. Neste tipo de cooperação ainda não se entraria na 

organização coletiva da produção com os associados, ela somente presta algum 

serviço. A organização coletiva da produção cabe a outro exemplo da Cooperativa de 

Produção e Prestação de Serviços. Este caso ocorre quando a Cooperativa passa a 

desenvolver parte das atividades agrícolas centralizada como cooperativa e parte da 

produção ficaria com os sócios que a organizam de diversos níveis. 

A força de trabalho é dividida em duas linhas de produção: a produção 

individual e a produção da cooperativa. Há casos raros em que a Cooperativa contrata 

mão-de-obra externa, ou seja, utiliza a força de trabalho que não é a dos associados. 

Este procedimento é bastante complexo, pois implica num vínculo empregatício entre 

a Cooperativa e o trabalhador. 

A propriedade da terra pode ser de duas formas. Na primeira a propriedade 

da terra é do coletivo. Na segunda, parte das terras é de propriedade individual e parte 

é do coletivo, onde são feitos os investimentos da Cooperativa. 
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A Cooperativa de Produção e Prestação de Serviço centraliza nela a 

responsabilidade de planejar e executar suas estratégias. Define a partir daí o que será 

produzido pela Cooperativa e o que será produzido pelos associados nas demais 

formas de cooperação. Após elaboração do projeto, a Cooperativa determinará quais 

são os investimentos necessários para executá-lo. Por isso o capital também é nela 

centralizado. 

Esta forma de organização é nova dentro dos assentamentos do MST. 

Observa-se esse tipo de experiência quando os assentamentos querem avançar no 

método cooperativo, e aproveitam que j á são filiados a uma Cooperativa de 

Comercialização ou de Prestação de Serviços para transformá-la em uma Cooperativa 

de Produção e de Prestação de Serviços. 

As Cooperativas de Crédito Rural têm a função de facilitar o acesso ao 

crédito, fazendo circular o capital financeiro entre os assentados. Cumpre um papel 

muito importante na viabilidade econômica das cooperativas que enfrentam as 

barreiras do sistema, desde o cadastro até as garantias exigidas. Resumidamente 

funciona como um banco. 

O indivíduo, associado ou não, aplica um capital em caderneta de poupança, 

desconto de títulos, crédito rural e até abre uma conta corrente. Essas aplicações são de 

controle e rendimento individuais. Somente as sobras é que serão distribuídas entre os 

sócios ou integralizadas ao Capital Social, 

As Cooperativas de Crédito não interferem na forma de organização do 

trabalho nem do uso da terra na produção agrícola. O capital é distribuído em quotas-

partes e cada sócio integraliza um valor mínimo para ingressar na Cooperativa. Em 

troca poderá receber empréstimos e assessoria de planejamento da produção. Mas, se 

somente fizer aplicações, a Cooperativa não o obrigará a executar o planejamento 

elaborado por esta. 

As Cooperativas de Crédito precisam de autorização do Banco Central para 

funcionar. A fiscalização também é rigorosa. O volume de Capital gerado em 
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Cooperativas do movimento ainda é pequeno para infiltrar-se neste mercado 

concorrencial. No MST existem apenas três cooperativas desse tipo. Além disso, outro 

motivo para existir esse projeto é que essa Cooperativa é um importante instrumento 

de articulação do cooperativismo de base territorial regional. 

Outra peculiaridade deste tipo de cooperativa, é a obrigatoriedade de filiação 

na COCECRER - Cooperativas Centrais Estaduais de Crédito Rural filiada a OCB -

Organização das Cooperativas Brasileiras. A obrigatoriedade de filiação das 

cooperativas à OCB vai contra os princípios do MST. 

Nas diversas formas de produção em assentamentos, mesmo sendo de 

produção individual, observa-se a ocorrência de Agrovilas. Essas se justificam dada a 

facilidade de acesso à eletrificação, à escola, ao posto de saúde, à água encanada, etc. 

Isto é, o investimento em infra-estrutura, tanto da parte do Estado como da própria 

comunidade, é facilitado quando concentrado em apenas uma região do que em várias 

micro-regiões. A proximidade das casas auxilia no caráter comunitário dos 

assentamentos, e conseqüentemente, no apoio mútuo. Além disso, permite que 

atividades culturais sejam realizadas entre os assentados e facilita alguns aspectos 

organizativos como as reuniões e os encontros. As Agrovilas são mais freqüentes nos 

assentamentos onde os indivíduos formaram uma CPA. 

As experiências de Cooperativas de Produção Agropecuária foram 

implantadas no MST por volta de 1989. A CONCRAB - Confederação das 

Cooperativas de Reforma Agrária do Brasil, instituição do MST, considera-as como a 

melhor forma de conscientização política dos assentados, além de ser uma maneira de 

captar recursos para as lutas do MST. Por estes dois motivos entre outros a sua 

implantação é por eles perseguida com bastante paciência e perseverança. No próximo 

sub-capítulo estudaremos mais detalhadamente as características desse tipo de 

cooperativa. 
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2.2 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA: FUNCIONAMENTO 

INTERNO 

As CPA's têm um importante papel dentro do MST. Elas ajudam a 

comprovar os benefícios da Reforma Agrária. Isso ocorre porque o sucesso deste 

empreendimento viabiliza a sobrevivência do pequeno agricultor no meio rural. Para 

se chegar ao objetivo deste trabalho será feita uma análise mais avançada no 

funcionamento interno deste método cooperativo. 

2.2.1 O Processo de Associação 

As experiências acumuladas do MST provaram que se o objetivo de formar 

uma Cooperativa for de produzir a mesma coisa que um agricultor consegue produzir 

individualmente, é quase inevitável a liquidação dessa. Se for para manter esse tipo de 

produção é aconselhável continuar no método de produção familiar, ou formar outros 

métodos mais simples de cooperação. As CPA's somente são formadas com o objetivo 

de produzir o que individualmente é inviável ou arriscado. Isto é, sair da produção 

primária, e entrar no comércio e na agroindustrialização. 

A legislação brasileira exige que para formar-se uma Cooperativa são 

necessários 20 associados. Dentro do MST vinte pessoas ainda é um número muito 

pequeno. Evitando a burocracia e a implantação de novos processos de controles para 

trabalhadores experientes em produzir na terra, um grupo de 20 pessoas mantém-se 

como Grupo Coletivo. Somente quando o número de associados aumenta é que se 

formam as cooperativas. 

Qualquer indivíduo do assentamento pode se associar à Cooperativa. Pela lei 

a idade mínima para se associar é de 21 anos. Nas cooperativas do MST a idade 

mínima é 18 anos, com emancipação declarada judicialmente pelos pais. É tomado o 

cuidado de associar todos os indivíduos que trabalham na cooperativa. Assim se evita 

problemas como vínculo empregatício e todos os trabalhadores são tratados de igual 
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para igual com direitos e responsabilidades também iguais. 

Para admissão de um novo associado é elaborado um ofício assinado por 

algum membro da diretoria, após discussão e permissão da Assembléia Geral. Este 

associado deverá integralizar ao Capital Social a sua quota-parte. Se ele tem em posse 

alguns bens, como por exemplo, tratores e/ou terras vizinhas, a cooperativa compra 

estes bens de acordo com suas necessidades através de um contrato de compra e 

venda. 

2.2.2 A Distribuição da Terra e a Organização da Produção 

Na maioria das experiências de CPA a terra continua em nome do associado. 

Se esse quiser se desmembrar da CPA, está previsto no Regimento Interno que 

receberá um lote equivalente cuja localização será decidida pelo coletivo. O 

Regimento Interno pode também permitir que o associado permute seu lote com algum 

indivíduo que esteja interessado em se associar à Cooperativa. 

Somente as mercadorias produzidas nos lotes coletivos é que são destinadas 

à comercialização no mercado externo à CPA. O tamanho do lote individual, para a 

produção individual de subsistência, é variado entre as CPA's. Há casos de lotes 

individuais de 25 metros quadrados, onde cabe somente a casa, até lotes de 1,5 ha. 

Quanto maior o lote mais instável é a formação da cooperativa, pelo mesmo motivo da 

instabilidade dos Grupos Semi-Coletivos, o associado terá que dividir seus esforços 

entre as duas produções. Ou seja, dividirá seu tempo entre produzir para o coletivo e 

produzir para sua subsistência. Como os assentados ainda têm uma cultura campesina, 

aplicar muitos esforços na produção individual é arriscado, pois poderão se sentir 

tentados a desistir do coletivo. 

Nas CPA's mais avançadas está incluída a produção coletiva de subsistência 

dos associados no plano de trabalho das atividades, onde não há necessidade de lotes 

individuais muito grandes. Isto é, todo o processo de produção é coletivo, tanto para a 
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subsistência como para o mercado. A produção de subsistência coletiva tem um menor 

custo do que se fosse produzida individualmente. Além desse beneficio, a produção de 

subsistência feita na coletividade exige menos mão-de-obra do que se fosse produzida 

individualmente. Assim, libera mais assentados para trabalhar na cooperativa. 

Como j á foi anteriormente relatado a produção, e conseqüentemente, a força 

de trabalho são distribuídas em Setores de Produção. Como o MST busca a 

diversificação da produção. Este objetivo é mais facilmente alcançado quando a 

produção é dividida em Setores de Produção. 

Os Setores de Serviço Interno são formados para atender as necessidades 

internas da CPA Como, por exemplo, creche, refeitório, mercado de produtos para 

subsistência e setor administrativo. Há casos em CPA's mais avançadas em que são 

formados setores internos destinados a promover atividades culturais e desportivas. 

Apesar destes setores não produzirem diretamente mercadorias tem um papel 

fundamental na liberação de mão-de-obra familiar para os setores de produção. 

Algumas CPA's têm um refeitório coletivo administrado por um Setor de 

Serviço específico. As refeições também têm menor custo e ocupam menos mão-de-

obra se forem produzidas coletivamente ao invés de individualmente. Outro aspecto 

interessante do refeitório coletivo, é que as mulheres que normalmente se ocupam com 

estas tarefas domésticas ficam liberadas para trabalhar na cooperativa. Há também 

creches coletivas formadas com o mesmo objetivo. Conclui-se então que CPA's com 

creche e refeitório coletivo têm maior participação feminina na produção para o 

mercado, onde são implantadas linhas de produção alternativas para absorção da mão-

de-obra feminina. Um dos princípios do MST é buscar a igualdade de gêneros através 

de uma maior participação da mulher nas cooperativas e dentro do próprio MST. Isso 

significa um grande avanço dentro da cultura camponesa em que na maioria dos casos 

a mulher ainda é dependente do homem. 
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2.2.3 A Remuneração da Força de Trabalho 

A forma como se distribui as sobras da produção é uma das principais 

garantias da viabilidade da CPA. Os primeiros grupos faziam a distribuição igualitária 

dos resultados, independente da produtividade e das horas aplicadas de cada 

trabalhador na produção. Após o reconhecimento da diferença da produtividade da 

força de trabalho e que o igualitarismo era desestimulador desta, a remuneração do 

trabalho dos associados passou a ser segundo o resultado do trabalho de cada um. 

A forma como será feita a remuneração ainda é assunto de discussão dentro 

do MST. O ponto crítico está em não se ter informação correta do valor total da 

produção daquele ano. A remuneração se dá, então, como uma antecipação das sobras. 

Uma linha de pensamento defende a pré-fixação do valor do trabalho antes 

de saber o total da produção. Afirmam que este método cria, com certa margem de 

segurança, um horizonte, e que a perspectiva de alcançá-lo aumenta a produtividade 

interna. 

Outra linha afirma ser essa metodologia arriscada, porque o valor monetário 

da unidade de medida do trabalho só será levantado com exatidão após a 

comercialização do produto e a subtração dos custos de produção e dos fundos legais 

que a CPA deve manter. O risco da pré-fixação é que o valor da produção final poderá 

não cobrir as remunerações adiantadas e os sócios terão que devolvê-la ou a 

cooperativa usará o financiamento de órgãos governamentais para cobri-la. Isso poderá 

política e economicamente inviabilizar a cooperativa. Mesmo um bom planejamento 

não viabiliza o método da pré-fixação, pois a economia brasileira é caracteristicamente 

muito instável. Outro problema da pré-fixação do valor da remuneração é uma 

caracterização de relacionamento entre empregado e empregador que se insere na 

cooperativa. Isso ocorre porque a remuneração do trabalho está assegurada 

independente do volume da produção e da produtividade do trabalhador, ou seja, os 

riscos seriam do empreendimento cooperativo como se os cooperados não fossem em 
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última instância seus responsáveis. E os resquícios da consciência de artesão ajudam o 

modelo de pré-fixação a impedir o seu sentimento de ser dono da cooperativa. As 

experiências de CPA's se dividem quase igualitariamente nas duas formas, algumas 

fazem antecipações e outras remuneram somente após o exercício ou a 

comercialização da safra. 

O levantamento do total trabalhado de cada sócio da CPA pode ser feito de 

três maneiras: por dias trabalhados, por horas trabalhadas e por horas trabalhadas mais 

a produtividade do trabalho. 

O controle por dias trabalhados é a forma mais simples. E elaborada uma 

ficha de controle interno com o nome de cada associado onde á anotado os dias 

trabalhados de cada um no coletivo. O valor total da produção é dividido pelo total de 

dias trabalhados por todos os sócios da CPA. A partir daí levanta-se o valor unitário do 

dia trabalhado, que será multiplicado pelos dias trabalhados de cada sócio chegando ao 

valor da remuneração daquele indivíduo. 

O controle por horas trabalhadas é o mais utilizado. Isso ocorre porque o 

controle por dias trabalhados não mede as diferenças de horas de trabalho de cada um, 

ou seja, o controle por horas trabalhadas faz um levantamento mais exato dos esforços 

dispensados por cada associado na CPA. O cálculo do valor unitário da hora 

trabalhada e da remuneração merecida de cada sócio é feito da mesma forma que o 

controle por dias trabalhados. 

O sistema de controle mais exato e, no entanto, mais complexo é o das horas 

trabalhadas mais a produtividade do trabalho. Ele combina o controle por horas e a 

medição quando possível da produtividade do trabalho. Para calcular a remuneração de 

cada sócio é feita uma média de quanto cada um produz por dia numa determinada 

atividade. Depois se estabelece que para tal produção média o trabalhador gastou oito 

horas. Caso algum sócio produza mais, é marcado proporcionalmente no seu fichário 

um número de horas maior que oito, mesmo que para tal produção ele tenha 

disponibilizado menos tempo. Esse método, além de controlar o trabalho, incentiva o 
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aumento da produtividade da mão-de-obra. 

Na produção agrícola existe uma variação da necessidade de utilização de 

mão-de-obra. Isso acontece por causa das safras periódicas. No período das safras em 

que se exige uma maior quantidade de força de trabalho, aumenta-se a jornada de 

horas de trabalho. No período entre safras certas CPA's criaram algum outro tipo de 

produção para que a força de trabalho disponível não ficasse ociosa e também sem 

remuneração. 

Os sócios que trabalham nas funções burocráticas da CPA não recebem mais 

do que os que trabalham na produção. Ou seja, é mantido o princípio da distribuição 

segundo o trabalho de cada um. Para efetuar o controle é pré-fixado um volume de 

horas trabalhadas e esses sócios recebem a remuneração a partir deste método. 

Alguns sócios da CPA podem ser liberados por esta para militar ou trabalhar 

em algum dos setores do MST. Esses trabalhadores serão remunerados de acordo com 

a média das remunerações dos trabalhadores da CPA ou serão pré-fixadas horas de 

trabalho para o cálculo de sua remuneração. 

O método de remuneração dos trabalhadores dos setores de prestação serviço 

interno à CPA também é diferenciado. O setor de prestação de serviços internos não 

produz mercadorias, por esse motivo as remunerações da CPA não podem ser feitas de 

acordo com a produção de cada setor. Os trabalhadores deste setor têm um limite 

máximo de horas que podem trabalhar durante o mês, para não exceder a real 

necessidade da CPA e, principalmente, para evitar um desequilíbrio de remuneração 

entre os setores internos e os de produção no período de entre safras. 

Além da remuneração da força de trabalho, alguns sócios recebem a renda da 

terra. Em média 5 a 10% do produto total é despendido no pagamento do uso da terra 

de alguns sócios. Essa cobrança não combina com os princípios do MST, mas 

justifica-se pelos desgastes que estes sócios passaram para conseguí-la. 
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2.2.4 A Distribuição do Capital 

Na formação da CPA é definido pelos sócios o montante do capital inicial 

mínimo necessário para sua fundação. Esse será integralizado e dividido em quotas-

partes igualitárias entre os sócios. Depois é estabelecido um indexador para a correção 

dessas quotas. Geralmente o indexador é alguma unidade de produto agrícola, 

facilitando o entendimento do agricultor e a noção de valor para quem quiser ingressar 

na cooperativa depois da sua formação. 

O Capital da Cooperativa ao longo de seu funcionamento é dividido em 

Capital Divisível e Capital Indivisível. Está previsto no Regimento Interno que quem 

decide sobre o que é um ou outro tipo de capital são os membros do coletivo. 

O Capital Divisível é o chamado Capital Social. Este Capital é passível de 

rateio entre os associados e está dividido em quotas-parte que são capitalizadas após o 

balanço final do exercício. O Capital Social é composto com os recursos resultantes da 

produção, descontado o que vai para o Fundo de Reserva que normalmente é 10% 

deste valor líquido. Os recursos do PROCERA que forem investidos coletivamente 

também pertencem ao Capital Divisível, pois são empréstimos e não doações. No caso 

de desistência do associado ele tem direito de ressarcimento da sua quota-parte. 

O Capital Indivisível é o Patrimônio Social. Normalmente é composto por 

todos os investimentos que não podem ser divididos. Esses recursos provêm de 

doações de Organizações Não Governamentais (ONG's) e/ou Governamentais de 

fundo perdido. No caso de desistência o associado não tem direito sobre ele, pois esse 

pertence à Cooperativa. O associado só é dono deste capital enquanto estiver na 

Cooperativa. 

Em caso de liquidação da CPA o Capital Divisível é distribuído entre os 

membros conforme suas quotas-parte. Já o Capital Indivisível não pode ser dividido e 

será recolhido pelo Banco Central. 

A CPA comercializa com o mercado externo e também com os associados. 
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Os recursos auferidos com a atividade de comercialização entre a CPA e os associados 

são chamados de "sobras". Essas "sobras" são passíveis de rateio entre os associados e 

isentas de impostos. As operações com não-sócios, ou seja, o ato não-cooperativo tem 

seus resultados chamados de lucros, que não serão rateados. Os excedentes provindos 

da atividade de comercialização vão para o Fundo de Reserva e para o FATES - Fundo 

de Assistência Técnica e Educacional. Esses são os fundos que a Cooperativa constitui 

legalmente. Nestas operações a Cooperativa paga impostos como o IR, ICMS, Pis e 

Cofins. 

Existe cooperativas que criam fundos para cobrir despesas com saúde e 

educação dos associados. Esses fundos são constituídos por da um percentual da 

remuneração ou do número de horas trabalhadas por mês de cada associado depende 

do Regimento Interno. 

2.2.5 O Planejamento dos Investimentos 

Para elaborar o planejamento das possibilidades de investimentos, 

normalmente as CPA's buscam assessoria técnica. Isso ocorre porque é necessário 

conhecimento de mercado e de métodos que indiquem a viabilidade econômica do 

projeto. A maioria das CPA's ainda não possuem um quadro de trabalhadores 

especializados nessas atividades. As Cooperativas Centrais (CCA's) de cada Estado 

tem um corpo técnico que presta auxílio para a elaboração e implantação de projetos 

de desenvolvimento de uma nova CPA. Auxilia, principalmente, no direcionamento 

dos créditos de financiamentos, particularmente os recursos do PROCERA. 

Os planos de produção em média alcançam a projeção de três a cinco anos. 

Pois a implantação da maioria das atividades agrícolas tem essa maturidade. 

O capital para a implantação e melhoramento das atividades da cooperativa é 

o principal ponto de estrangulamento para a viabilidade da CPA. No princípio da 

formação da Cooperativa, em média durante os cinco primeiros anos, os investimentos 
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são centralizados em ações que darão retornos financeiros à cooperativa. Para isso os 

assentados abandonam algumas necessidades individuais como a construção da 

moradia, a compra de móveis, etc para aplicar os recursos no coletivo. Abaixo segue 

uma tabela sugestiva da divisão dos investimentos entre produção e remuneração de 

uma Cooperativa obtida nos Cadernos de Formação (MST/CONCRAB: 1999, p 72). 

TABELA 1 - PLANEJAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS 

ANO 2005 2006 2007 2008 2009 

Investimentos na Produção 90% 80% 70% 60% 50% 
Investimentos no Custeio 10% 20% 30% 40% 50% 

Fonte: CONCRAB; 1999, p. 23 

O planejamento da utilização da mão-de-obra tem especial atenção dentro da 

CPA. O que se pretende é não sub-utilizar a força de trabalho em períodos entre safra, 

e assim aproveitá-la plenamente como recurso produtivo. Para isso, como já foi 

relatado anteriormente, implantam-se linhas alternativas de produção para o período 

entre safras. 

2.2.6 A Estrutura da Gestão Interna 

Todas as CPA's são regidas por um Estatuto Social e por um Regimento 

Interno. Este Regimento, aprovado em assembléia, contém a regulamentação das 

relações internas da cooperativa. E onde se encontram mais detalhadamente alguns 

aspectos do Estatuto. O detalhamento não é muito complexo, por isso os casos 

específicos são encaminhados e discutidos em assembléia. U m Regimento Interno 

muito grande identifica um desinteresse dos indivíduos na CPA, pois regulamenta 

ações que deveriam objetos voluntários da parte deles. 

O órgão máximo de decisão dentro de uma CPA é a Assembléia Geral, onde 

se representam igualmente todos os associados: uma pessoa igual a um voto. O que é 

ali decidido tem prioridade e cumprimento obrigatório. 

Como já foi citado anteriormente, as CPA's que alcançaram um tamanho 
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razoavelmente grande dividem sua produção interna por segmentos de trabalho, 

chamados de Setores de Produção e de Serviço. Cada Setor, de Produção ou Serviço, 

elege um representante para formar o Conselho de Administração, Deliberativo ou 

Coordenação. As funções do Conselho de Administração são: encaminhar as decisões 

tomadas em Assembléia até a Diretoria Executiva, propor estratégias para alcançar tais 

decisões, gerenciar essas estratégias, além de se fazer cumprir o Estatuto Social. Dessa 

instância são escolhidos membros para compor o Conselho Diretor ou Diretoria 

Executiva e o Conselho Fiscal. Todas as pessoas eleitas para compor essas instâncias 

são ratificadas na Assembléia Geral. 

A Diretoria Executiva tem a função de dirigir as rotinas da produção e 

representar a cooperativa externamente. As rotinas de produção são dirigidas pela 

Diretoria Executiva, baseada nas determinações da Assembléia Geral e do Conselho de 

Administração. Algumas decisões não necessitam passar por análise de instâncias 

superiores, ou porque j á se tornaram rotineiras ou porque não são de grande 

relevância. 

A fiscalização dos atos e da gestão da direção da cooperativa é 

responsabilidades do Conselho Fiscal. Essa instância zela pelo cumprimento das 

decisões tomadas no coletivo. 

As discussões sobre o conjunto mais amplo das atividades da cooperativa, 

por exemplo, a vida dos sócios e as questões ligadas ao MST, são feitas em espaços 

chamados Núcleos de Base. Essa é a instância política-organizativa da cooperativa. 

Com a evolução das atividades cooperativas é necessário desenvolver alguns 

controles mais detalhados tais como livro caixa, prestação de contas em assembléias, 

caderno de controle de horas, etc. Além disso, pode ser necessária a formação de mais 

um Conselho, o Administrativo-financeiro. Este possui as funções de planejar e 

controlar as finanças da cooperativa, e suas decisões também dependem do aval da 

Assembléia Geral. 

A CONCRAB define algumas medidas e procedimentos padrões mínimos 
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nas áreas de gestão e administração. A Cooperativa tem que adotar estas medidas para 

ser considerada uma CPA, pois algumas são obrigatórias na legislação brasileira. A 

padronização desses procedimentos também auxilia nas auditorias realizadas pela 

CONCRAB. 

A partir de propostas das CPA's formou-se o SCA - Sistema Cooperativista 

dos Assentados. Com esse núcleo, foi amenizado o problema de isolamento de 

experiências, além da formação de um mercado interno entre as cooperativas dos 

assentamentos e também acampamentos de luta. 
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3 ESTUDO DA INSERÇÃO DAS CPAS NO MERCADO AGRÍCOLA 

Este capítulo analisa a hipótese, apresentada anteriormente, como alternativa 

de inclusão no mercado e desenvolvimento sócio-econômico dos ex "sem-terra". 

Na primeira parte será apresentado o estudo de campo feito numa CPA, onde 

foram levantadas informações da sua formação, do seu funcionamento interno e da sua 

relação com o mercado. Foram apresentados os dados relevantes para um posterior 

estudo do modelo. 

A análise da viabilidade das CPA's, como alternativa de sobrevivência de 

pequenos agricultores no mercado agrícola, será abordada na seqüência. Nesse item 

será conceituada viabilidade econômica de um empreendimento cooperativo. Após 

essas definições, serão feitas comparações com o modelo de CPA estudado. 

3.1 ESTUDO DE CASO: COPAVI-COOPERATIVA DE PRODUÇÃO 

AGROPECUÁRIA VITÓRIA 

A COPAVI - Cooperativa de Produção Agropecuária Vitória está localizada 

na região noroeste do estado do Paraná, em Paranacity município de 10 mi l habitantes 

que dista 66 km ao norte de Maringá. Está ligada ao Assentamento da Reforma 

Agrária e Agroecológica Santa Maria, também chamado de Assentamento Vitória da 

Reforma Agrária. Tanto o assentamento como a CPA são frutos das ações do MST. 

Esse assentamento compreende uma área de 256,52 hectares. Onde estão assentadas 

25 famílias, totalizando 87 pessoas das quais 32 são homens, 32 são mulheres e 19 são 

crianças. 

A COPAVI está ligada à CONCRAB e á CCA/PR e é considerada por estes 

como uma CPA modelo. Além disso, é também considerada referência do processo de 

inovação agrícola ocorrida nos assentamentos de Reforma Agrária pelo seu alto grau 

de desenvolvimento e sua ampla estrutura agroindustrial. 
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A COPAVI foi criada nos moldes do MST, exposto no item anterior deste 

trabalho. Suas relações internas são bastante avançadas em termos de coletivização. 

Apresenta um interessante desenvolvimento econômico e social entre os assentados. 

Por esses motivos, foi escolhida para o estudo de viabilidade das cooperativas do MST 

como uma forma de sobrevivência no setor agrícola e agroindustrial brasileiro. 

Primeiramente será apresentado um breve histórico com o relato de como 

foram realizados a ocupação da área, a formação da Cooperativa e os processos de 

diversificação da produção e de agroindustrialização. A seguir é detalhada a forma de 

organização: como se estabelecem a divisão do trabalho e a administração coletiva do 

empreendimento. 

Foram coletadas informações dessa CPA com objetivo de retratar alguns 

aspectos de um espaço, de uma lida e de uma gente que, sob a bandeira do MST, vive 

a experiência do assentamento e do cooperativismo. 

3.1.1 A Luta do MST pela Ocupação da Fazenda Improdutiva 

Em 1987, a Fazenda Santa Maria foi denunciada pelo Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Paranacity ao INCRA como área improdutiva. Em 1988, após 

vistoria e demais procedimentos legais, a fazenda teve sua área de 256 hectares 

considerada como de interesse social para fins de Reforma Agrária pelo INCRA e 

logo após foi decretada a desapropriação. Para escapar da desapropriação, ainda em 

1988, o proprietário da fazenda, contrariando a decisão do INCRA, arrendou a terra 

irregularmente. A fazenda foi arrendada para uma usina produtora de álcool chamada 

Santa Terezinha. Em aproximadamente 190 hectares da área da fazenda, que estava em 

litígio, a usina plantou cana-de-açúcar. 

Neste intervalo j á se iniciava a ocupação da margem da rodovia que ladeia o 

imóvel pelos "sem-terra", liderados pelo Sindicato de Trabalhadores Rurais de 

Paranacity. Originou-se assim o acampamento de Paranacity, que se manteve ali 
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durante algumas semanas, mas não chegou a ocupar a fazenda. Por um longo período, 

a área permaneceu em litígio entre o INCRA, políticos locais, a empresa arrendatária e 

grupos distintos de trabalhadores sem-terra. 

A fase litigiosa somente findou-se em 1992 com o consentimento legal 

positivo para os sem-terra, os legítimos beneficiários da terra. Mas, em conseqüência 

da pressão política das autoridades locais e de entidades patronais, que não desejavam 

que ali se assentassem famílias filiadas ao MST, a ocupação real somente ocorreu em 

19 de janeiro de 1993, à revelia também do INCRA e do arrendatário do imóvel. Era a 

implantação de 16 famílias originárias do oeste e sudoeste do estado, depois de quase 

cinco anos de luta para a posse regular da terra. 

Mesmo após a posse, a sobrevivência era dificultada pelo fato de toda área 

do assentamento estar recoberta por lavouras de cana-de-açúcar, que impossibilitava o 

cultivo de outras culturas. Os assentados tinham decidido esperar a colheita, que seria 

feita pela Usina Santa Terezinha. Para sobreviver trabalhavam de bóia-fria em outras 

fazendas e também aceitavam doações da Igreja local. 

No dia 18 abril de 1993, articulou-se um grande ato de apoio ao 

assentamento. Reuniram-se aproximadamente duas mi l pessoas, entre militantes do 

MST, vários padres e moradores de Paranacity e Maringá. Nesse momento, os 

assentados já estavam cansados de aguardar a iniciativa da Usina Santa Terezinha em 

fazer a colheita da cana-de-açúcar. Com mais ânimo e coragem, que veio com o ato de 

apoio, as famílias decidiram organizar a colheita. Obtiveram apoio de mais 300 

pessoas integrantes do MST do estado de São Paulo, especializados no corte de cana, e 

colheram grande parte da área plantada. Então, aproximadamente um ano depois dos 

assentados já possuírem regularmente a terra, efetuaram a colheita de toda a cana, e a 

entregaram a Usina Santa Terezinha. 

3.1.2 A Iniciativa de Fundar uma Cooperativa 
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Como o solo estava esgotado, conseqüência da exploração intensiva da terra, 

os assentados necessitavam de grandes recursos financeiros para iniciar a produção. A 

escassez de financiamento tornou inviável a produção em assentamentos individuais. 

A área é pequena e comportaria apenas 12 famílias se fosse dividida em lotes 

individuais. Então, os assentados optaram pela exploração coletiva da terra, dos 

demais recursos produtivos e de parte da infra-estrutura necessária ao cotidiano das 

famílias. Colocaram em prática os princípios do MST estabelecendo uma forma 

eficiente de organização da produção visando melhorar a qualidade de vida dos 

agricultores ali assentados. Fundaram a COPAVI em 10 de julho de 1993. Já em 

agosto os assentados resolveram queimar o resto da cana plantada e liberar, 

definitivamente, a terra para a cultivarem livremente. 

A partir daí, a formação de uma CPA passou a ser uma alternativa de renda 

dos assentados, isto é, a Cooperativa representa seu suporte econômico. A luta, 

anteriormente pela posse da terra, foi direcionada para um projeto de coletividade 

produtiva. A escolha das culturas, a forma do plantio, colheita e comercialização da 

produção começa a ser discutida pelos assentados de forma coletiva. 

Para superar as dificuldades típicas das pequenas propriedades rurais, as 

famílias optaram pela diversidade da produção orientada para a agroecologia e pela 

implantação de pequenas agroindústrias para processar boa parte da produção. Esses 

eram seus objetivos, e assim foi planejado. 

Parte do financiamento veio de um fundo rotativo mantido pela 

ASSESSORAR, ONG que atua no interior do Paraná, apoiando pequenos produtores. 

Em maio de 1994 o INCRA reconheceu a área como projeto de assentamento. A partir 

deste fato, a COPAVI passou a contar com os recursos do Estado, principalmente com 

os recursos do PROCERA - Programa de Crédito Especial para a Reforma Agrária. 

Entre a COPAVI e o INCRA as relações foram inicialmente precárias. Mas, 

atualmente as relações são formais. A cooperativa obteve os créditos do PROCERA I e 

I I e utilizou-os para instalação de luz e água no assentamento. Também obteve crédito 
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do PRONAF - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e apoio 

de entidades internacionais, principalmente para a infra-estrutura de produção. A 

COPAVI tem possibilidade de pagar estes créditos obtidos. Diferente de outros 

assentamentos em que a possibilidade de cumprir com o pagamento reduz-se devido 

ao pequeno prazo de carência ser dois anos, o que impossibilita os assentados de se 

firmarem com sua produção e com seu mercado consumidor instável. 

3.1.3 Produtos da Reforma Agrária 

A COPAVI produz grande diversidade de mercadorias como: derivados do 

leite, da cana-de-açúcar e da banana (doces cristalizados). Além da horta orgânica, 

cultiva frutas, realiza a suinocultura, produz café, ovos, pães caseiros, e frango de 

corte. 

Em 1995, os assentados começaram a produzir leite manualmente apenas 

para sua subsistência. Uma pequena indústria de pasteurização do leite e 

empacotamento automático foi instalada em 1996, visando à comercialização em 

Paranacity. Além do leite pasteurizado, em 1997 adquiriram novas técnicas e passaram 

a produzir iogurte, queijo e doce de leite em pasta além de realizar a reprodução do 

gado leiteiro através de inseminação artificial. A produção de leite é a principal 

atividade da CPA e, conseqüentemente, é o carro-chefe da produção e do faturamento. 

Atualmente possuem 120 vacas que produzem 298 mi l litros de leite por ano. 

Em 1996, instalaram um abatedor de frangos e suínos com vistas ao mercado 

consumidor de Paranacity e de Cruzeiro do Sul. Atualmente, produzem e abatem em 

média 32 toneladas de frango e 2,7 toneladas de suínos anualmente. 

No ano de 1997, inauguraram uma indústria de beneficiamento da cana-de-

açúcar para produzir melado, rapadura, água-ardente e açúcar mascavo. Produzem 

com a cana 120 mil litros de cachaça e doze toneladas de rapadura por ano. 

Também a partir de 1997, começaram a utilizar a técnica agroecológica de 
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produção em hortas. Passaram a utilizar na horta comunitária o adubo verde, ou seja, o 

adubo orgânico proveniente do estéreo do gado, dos frangos e de restos de produtos da 

horta que não foram comercializados. As pragas e doenças são controladas com 

produtos a base de urtiga, fumo ou alho. Diversas espécies de plantas de ação repelente 

são plantadas próximas aos canteiros para afugentar insetos. Cultivam vinte diferentes 

tipos de verduras e legumes, entre elas alface, almeirão, repolho, berinjela, cenoura, 

quiabo, mandioca, etc. Atualmente essa horta abastece em média, 500 famílias 

consumidoras com 65 mi l quilos de produtos por ano. Hoje o Japão é um dos maiores 

mercados da mandioca da COPAVI. 

Em 1998, montaram uma pequena indústria produtora de pães. Nesse mesmo 

ano, os assentados também começaram a produzir salame e lingüiça frescal. 

Em 1999, instalaram um secador para a produção de frutas desidratadas. 

Esse secador funciona com energia solar térmica, por ser uma fonte de energia 

renovável e não monopolizada. A produção de frutas desidratadas é a atividade mais 

promissora para a CPA. Atualmente, a COPAVI processa a secagem de banana, 

abacaxi e tomate e também de plantas medicinais para produzir chás. 

O projeto "Secagem de frutas por energia solar térmica" da COPAVI foi 

premiado no Concurso Internacional de Inovação Tecnológica, em 26 de maio de 

2000, pelo Colégio e Associação dos Engenheiros Industriais de Catalunha, entidade 

máxima representativa da categoria na Espanha. Foi escolhido por consolidar três 

conceitos básicos: compromisso social, sustentabilidade e desenvolvimento local. 

Tiveram apoio de três instituições: a Universidade Estadual de Maringá, o Grupo de 

Cooperação do Campus de Terrada, Catalunha e Aigua Sol Enginyera, Barcelona. O 

prêmio foi em dinheiro no valor de 10 mi l reais, que foi investido na manutenção do 

secador. 

O secador custou aproximadamente 70 mi l reais. Foram os próprios 

assentados que o construíram. Foi proposital por parte do coordenador do projeto que a 

construção se realizasse lentamente, assim os trabalhadores aprenderiam a construí-lo, 



40 

e poderiam passar a experiência para outros assentamentos. O grupo não pretende 

restringir-se ao uso da energia solar, ampliando seus sistemas para a exploração 

hidráulica, moinhos de vento e energia feita a partir da biomassa. 

A partir desse projeto, a CPA passou a exportar bananas desidratadas para a 

França, Canadá, Espanha e Estados Unidos. Na primeira safra de bananas destinada ao 

mercado externo, no ano 2000, os produtores colheram 200 toneladas da fruta. A 

capacidade de secagem do secador solar é de 840 toneladas ao ano. Como a produção 

local da fruta é insuficiente, os produtores compram a fruta de outros assentamentos, 

para atingir a capacidade total de produção do secador. A meta dos agricultores é de 

que a produção de bananas secas chegue a faturar um milhão de reais por ano. A 

indústria de doce de banana produz 30 mi l quilos do produto por ano. O próximo 

objetivo é o de extrair outros produtos baseados na banana, como o óleo da fruta, 

utilizado na produção de cosméticos. 

Cerca de 20% da produção da COPAVI fica no assentamento para o 

consumo interno. O restante é, preferencialmente, vendido direto ao consumidor, 

assim evitando os atravessadores. A COPAVI monta cestas básicas, compostas 

unicamente por mercadorias ali produzidas. A comercialização é feita diariamente 

através de entrega em domicílio por quatro rotas de distribuição com uma Kombi ou 

Carroça ou em feiras nos municípios da região. Os produtos são comercializados nas 

cidades de Maringá, Paranacity, Cruzeiro do Sul e Jardim Olinda. Há uma clientela 

constante formada, principalmente por bóias-fria da região. A compra de insumos 

produtivos e de mercadorias necessárias aos sócios é realizada pela própria CPA em 

Maringá. 

Todos os produtos ali produzidos possuem tecnologia orgânica, o que atrai 

consumidores mais exigentes, conscientes do bem-estar e saúde garantidos por esses 

produtos. A COPAVI realiza um papel educativo nas escolas e nas casas sobre a 

importância da não utilização de agrotóxicos e sobre a agroecologia, além disso, 

convida os consumidores a visitarem a Cooperativa. " A intenção do MST não é só 
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ocupar terra e fazer roça. Queremos utilizar novas tecnologias para explorar a natureza 

em equilíbrio com o meio ambiente" afirma Élson dos Santos, engenheiro agrônomo 

da COPAVI. 

A COPAVI, como outras CPA's, também encontra dificuldades em cultivar 

e comercializar seus produtos por causa do alto custo da produção agrícola. Seu 

diferencial é que procura constantemente diversificar sua produção e melhorar a 

qualidade dos seus produtos. Com isso busca ampliar a região consumidora de seus 

produtos e, conseqüentemente, aumentar sua rentabilidade. 

As famílias não têm o título da propriedade da terra, este continua em nome 

da COPAVI. O uso do solo é alocado conforme a tabela abaixo. 

TABELA 2 - ALOCAÇÃO DA ÁREA CULTIVADA 

Cultura Quantidade 

Área com pastagem plantada (capim napier) 45 ha 

Área com plantio em rotação 30 a 40 ha 

Mandioca 12 ha 

Banana 3 mil pés 

Café 12 mil pés 

Cana de açúcar 10 ha 

Eucalipto Plantado 10 ha 

Horta 2 ha 

Fonte:CARVALHO; 1998 p. 35 

3.1.4 A Organização da Força de Trabalho 

A COPAVI, igualmente a outras CPA's organiza e divide sua força de 

trabalho disponível em Setores de Produção e Serviço. O quadro de sócios está 

organizado em três setores: Produção, Comercialização e Administração. 

O Setor de Produção é subdividido em quatro departamentos que abrange as 

seguintes áreas de produção: 

a) departamento de lavoura: café, mandioca, milho, sorgo e fruticultura; 

b) departamento de pecuária: gados bovinos leiteiro, suínos e aves; 
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c) departamento de horta: atividades onde são utilizados insumos 

orgânicos como, por exemplo, beterraba, alface, temperos verdes, 

quiabo, abobrinha entre outros; 

d) departamento industrial: abatedouro de frangos e suínos e 

processamento de embutidos defumados, alambique para a produção 

de cachaça, preparo de rapadura e de melaço, unidade de produção de 

doce de leite e pasteurização de leite, produção de queijos e iogurtes. 

O Setor de Comercialização subdivide-se nos departamentos de vendas e 

entregas. Finalmente, o Setor Administrativo subdivide-se nos departamentos 

financeiro, de serviços e de secretaria. A criação de um restaurante coletivo liberou as 

mulheres das tarefas domésticas permitindo sua integração de forma mais igualitária 

no projeto. 

Cada Setor de Produção e Serviço elege um Coordenador. Da mesma forma 

cada Departamento do Setor de Produção também elege um Coordenador. 

A força de trabalho em utilização, hoje novembro de 2004, é de 45 sócios/dia 

como média anual. A Assembléia Geral decide sobre a alocação desta força de 

trabalho seguindo os critérios de aptidão de cada pessoa e das necessidades internas da 

área de produção. Os coordenadores setoriais e departamentais decidem junto aos 

trabalhadores j á em atividade, o quadro de pessoal necessário para dar conta das 

atividades estabelecidas no planejamento geral daquele setor e/ou departamento. 

As famílias podem oferecer para trabalho na cooperativa, quantos membros 

desejarem, desde que tenham acima de 15 anos. O Regimento Interno prevê que os 

jovens de 15 a 18 anos só poderão trabalhar se estiverem estudando. Este regime cria 

uma discussão com a Promotoria Pública local, que prevê que o trabalho de menores 

não se caracteriza como trabalho assalariado, mas sim trabalho junto á família. 

A inclusão de mais um membro, ou família, se dá após um período de seis 

meses em que este já está trabalhando no coletivo. A incorporação ao coletivo efetiva-
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se após decisão positiva da Assembléia Geral. 

A partilha dos rendimentos ainda tem como meta a acumulação social. A 

tabela abaixo ilustra a redistribuição de rendimentos do trabalho coletivo. 

TABELA 3 - DISTRIBUIÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RENDIMENTOS 

Rendimentos (%) Distribuição 

15 FAT-Fundo de Assistência Técnica 
35 Horas trabalhadas 
20 Fundo de Investimentos 
30 Capital Social (retirado pelo sócio ao se desmembrar) 

Fonte.CONCRAB; 1999, p. 42 

Todas as atividades estão coletivizadas. A unidade de medida do trabalho 

para o cálculo da remuneração é a hora trabalhada. Sem considerar a alimentação 

gratuita recebida pelas famílias, os 35% para a distribuição em relação às horas 

trabalhadas foi estimado em seis mi l reais por mês pela Assembléia Geral em função 

do cálculo contábil geral da CPA. Assim, cada trabalhador tem recebido em média R$ 

300,00 por mês, que somado à renda dos outros integrantes da família que também são 

sócios, chega a um total médio de R$ 600,00 por família com duas pessoas adultas. 

3.1.5 Estrutura da Gestão Coletiva 

A estrutura organizacional legalizada da COPAVI é formada pelos seguintes 

órgãos constitutivos: Assembléia Geral, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. Foi 

acrescentado a esta estrutura o Conselho Deliberativo e os Núcleos de Família, 

formando o diferencial entre a estrutura legal e a real. 

A Assembléia Geral é o órgão máximo deliberativo. Com o objetivo de 

fortalecer as decisões coletivas e prestar contas, reúnem-se mensalmente em 

Assembléia Geral. Se surgirem questões urgentes a serem resolvidas aproveita-se que 

o almoço é coletivo e organizam ali mesmo uma Assembléia Geral. 

A Diretoria Executiva dirige as rotinas da produção de acordo com as 

decisões da Assembléia Geral. 
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O Conselho Fiscal acompanha o setor financeiro e fiscaliza a atuação no 

trabalho de cada sócio. É composto por três membros efetivos e três suplentes com 

mandato de três anos. 

O Conselho Deliberativo encaminha as atividades até a Diretoria Executiva. 

E constituído por um membro da Diretoria Executiva, um representante de cada um 

dos Setores de Produção e Serviços e um representante de cada Núcleo de Famílias. 

Como a Agrovila é formada por quatro fileiras de casas, em cada uma destas 

fileiras foi formado um Núcleo de Famílias. A base da organização política está nesses 

quatro Núcleos, pois eles avaliam o andamento da CPA, através de debates, buscando 

uma visão do conjunto da Cooperativa por parte dos trabalhadores. Cada Núcleo de 

Família escolhe seu Coordenador para o Conselho Deliberativo. 

3.2 CPAS : N O V A ÓTICA D A PRODUÇÃO, M U D A N Ç A DAS RELAÇÕES 

SOCIAIS E INSERÇÃO NO MERCADO 

Após o estudo de caso anterior, que apresenta empiricamente o 

cooperativismo no MST, é possível fazer uma análise dos diversos aspectos sociais, 

econômicos e produtivos e identificar o padrão de evolução e o possível nível de 

desenvolvimento alcançado pelas CPAs. Com essas ferramentas, dedutivamente 

podem-se analisar as possibilidades para a sobrevivência do modelo frente à 

concorrência do setor primário. 

Primeiramente, conclui-se a partir do histórico e das informações relatadas, 

que para esses produtores rurais, que saíram da condição de trabalhadores rurais sem-

terra, que sofreram cinco anos para conseguir terra para cultivar e que iniciaram a 

produção sem quaisquer outros instrumentos de trabalho, a formação da Cooperativa 

foi essencial para que alcançassem o desenvolvimento observado. 

Além de estarem em melhores condições de vida, conclui-se que os 

assentados estão também em melhores condições de trabalho do que os que produzem 
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em lotes individuais. Isso porque, os sócios estão satisfeitos com a forma de 

organização da produção do assentamento, fato que também fortalece os princípios do 

cooperativismo internamente. 

Os moradores do Assentamento Vitória da Reforma Agrária habitam em 

casas de alvenaria. Também possuem água encanada, esgoto saneado e luz elétrica. 

Auferem uma renda acima da média do pequeno agricultor rural. O planejamento é 

detalhadamente elaborado pelo coletivo, representando a eficácia do seu 

gerenciamento. A terra é o bem e o meio do coletivo, por isso é valorizada e 

preservada com cuidado às questões ambientais. Percebe-se que existe uma ampla 

conscientização da luta, dos motivos, do contexto, da exclusão, das políticas e da 

desigualdade. Participam coletivamente de um projeto de uma nova ótica da produção, 

onde há transformações nas relações sociais e econômicas. Fatos que alimentam o 

cooperativismo nesses empreendimentos e na nova percepção deste a partir da 

economia solidária. 

A viabilidade pode ser reafirmada no estudo de EID e VASSOLER (2004, p. 

1): 

Pode-se observar que apesar das dificuldades, todas as CPAs passam por processos em que 
vão gradualmente melhorando seus indicadores sociais, seja pelo número de pessoas 
sustentadas, ou pelo número de pessoas estudando, pela qualidade das moradias, pelo 
padrão alimentar. A satisfação de se pertencer ao coletivo é clara entre os sócios e as 
famílias. Mesmo, em alguns casos, descontentes com o nível de ganhos monetários obtidos 
no coletivo, as pessoas conseguem em geral visualizar e comparar sua situação com os que 
trabalham de forma individual-familiar e vêem vantagens na sua permanência na 
cooperativa. 

Deve ser ressaltado como um diferencial da COPAVI, a boa organização 

interna da comunidade. Segundo EID e VASSOLER (2004, p. 1) "partimos do 

pressuposto que a organização interna da produção e do processo de trabalho são 

fatores determinantes de sucesso (...) Entendemos (...) como sucesso aquelas 
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[cooperativas] cujos fatores econômicos e sociais não são vistos somente como fim, 

mas como um meio para o seu crescimento e manutenção dos postos de trabalho". 

A organização da produção está intimamente ligada à democracia interna das 

CPAs, e outro fator de êxito é a garantia desta. A democracia interna depende 

diretamente do número de sócios que compõem a CPA. Quanto maior o volume de 

associados mais difícil é preservar a democracia e, portanto, o envolvimento e o 

comprometimento destes com o projeto coletivo. 

Complementado EID e PIMENTEL (2000, p. 3) enfatizam "a importância da 

organização social e produtiva e o uso de ferramentas gerencias que possam contribuir 

para a viabilidade econômica do empreendimento". A organização interna garantiu um 

elaborado planejamento coletivo na COPAVI. Conseqüentemente, esse proporcionou 

uma unidade na condução do projeto, disciplina e comprometimento na realização de 

tarefas. Além disso, o planejamento coletivo garantiu uma melhor alocação dos 

recursos obtidos, evitando desviá-los para o consumo familiar, atitude trivial em 

assentamentos individuais. 

Na discussão sobre o conceito de viabilidade econômica no contexto do 

cooperativismo encontra-se em estudos recentes como os de CRISTOFFOLI (2000), 

GAIGER et al (1999), SINGER (1998) e EID (2000) que a viabilidade econômica das 

cooperativas está associada às mudanças nas relações sociais, por estas serem 

solidárias e, assim mantém um peculiar equilíbrio entre o social e o econômico. No 

interior do MST observa-se essa preocupação ao buscarem o equilíbrio crítico entre a 

ampliação dos ganhos sociais, isto é, o resgate da dignidade e apoio às lutas dos 

trabalhadores, e o ganho em eficiência na gestão da empresa buscando sobrevivência e 

crescimento. Os ganhos sociais dos assentados, através das novas relações de trabalho 

e de convivência, também dever ser considerados na análise. 

E claramente observado que as CPAs desempenham a função de veículo para 

o desenvolvimento econômico dos assentamentos. Por outro lado: 
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...possuem, em sua constituição, princípios e inspiração socialista no qual o fator 
econômico não é visto somente como um fim, mas também como um meio para a 
sobrevivência da cooperativa num mercado que na sua maioria é capitalista - na sua 
maioria, pois existem os nichos de mercado para determinados consumidores exigentes por 
qualidade e preço que valorizam o esforço de uma produção coletiva, de um movimento 
social - estes são os mercados solidários". (EID; VASSOLER, 2004, p. 1) 

GEIGER (1999) conceitua um Empreendimento Solidário, afirmando que é 

aquele que possui as seguintes características: autogestão, democracia, participação, 

igualitarismo, cooperação no trabalho, auto-sustentação, desenvolvimento humano e 

responsabilidade social. Estas características são bem exploradas nas cooperativas do 

MST. 

Acrescenta-se ainda a perspectiva de SINGER (1998) que introduz a 

economia solidária como estratégia ao desemprego da atualidade, propondo, além 

disso, uma nova ótica à organização da produção baseada em uma lógica oposta a que 

rege o mercado capitalista. Isso, pois se faz uso da prática da solidariedade em lugar da 

competição. 

Até mesmo a inserção no mercado das CPAs é feita de maneira diversa das 

empresas capitalistas. A organização da comercialização mostra ter também uma outra 

lógica. Isso se observa nos seus métodos de comercializar, através de feiras, da 

elaboração de cestas para entrega em domicílio e da educação dos consumidores em 

relação à saúde e à alimentação, e também pelo grupo distinto de seus consumidores, 

desde bóias-frias até o mercado externo. 

Em relação ao princípio da autogestão, este torna os associados mais 

comprometidos com o êxito do empreendimento. Então, desponta-se uma maior 

produtividade do trabalho a partir de uma voluntariedade intrínseca a esta nova 

perspectiva. O aumento da produtividade cria ferramentas concorrenciais para que as 

CPAs se insiram no mercado. 

Segundo GEIGER (1999), atualmente a multiplicação de experiências de 

geração de trabalho e, conseqüentemente, de renda em empreendimentos desse tipo 
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constitui um traço marcante do campo. Constatou isso devido á observação do 

crescimento quantitativo dos empreendimentos associativos bastante significativo 

neste setor. Os limites para a expansão e consolidação destes empreendimentos 

solidários, para GEIGER (1999) se dão devido à inexistência de mecanismos de 

intercâmbio entre esses empreendimentos. Ou seja, não há uma interdependência 

econômica solidária, prevalecendo o isolamento e a adaptação de cada 

empreendimento às regras do mercado. Esse é um dos principais limites atualmente 

vivido pelas Cooperativas do MST. Mas, o Movimento já deu alguns passos neste 

sentido com a implantação de mais um objetivo ao SCA: trabalhar novas formas de 

criar uma rede das experiências associativas dos assentamentos. 

CRISTOFOLLI (2000) observa os limites internos às CPAs para auferirem 

uma viabilidade econômica ao empreendimento. São esses a capacidade de gerar 

rendas suficientes, o aproveitamento eficiente da força de trabalho disponível, a 

geração de excedentes, entre outras. Para transformar esse quadro é necessário 

desenvolver iniciativas de assessoramento técnico-científico e creditício às CPAs. 

Também são necessárias iniciativas políticas-ideológicas para propiciarem uma melhor 

organização interna da produção através do incentivo à participação da coletividade. 

Essas metodologias já estão sendo inseridas nos assentamentos do MST através do 

SCA, mas ainda são insuficientes para atender toda a demanda. 

Com a formação do coletivo o acesso à inovação e ao mercado foi facilitado. 

A instalação de uma agroindústria local, para o processamento de parte da produção, 

permitiu agregar valor aos produtos. Com a melhora da qualidade foi possível ampliar 

as oportunidades de comercialização, que é um dos principais problemas da 

viabilidade econômica das CPAs. Quando essas possuem maior integração com o 

mercado, têm maior capacidade de resistir às crises de produção, e conseqüentemente, 

financeiras. 

A partir da pesquisa realizada pode ser observado que através da formação 

de uma cooperativa comprova-se a viabilidade da reforma agrária. Pois, se observa um 
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aumento da produção de alimentos e, conseqüentemente, da geração de renda e de 

melhores condições de vida para os pequenos produtores rurais. 

Segundo ROCHA (2002, p. 7) "o MST, que nos últimos 15 anos construiu 

sua luta considerando o cooperativismo popular como a possibilidade de inserir o 

trabalhador do campo no mercado. Os resultados destas ações mostram a eficácia da 

organização dos trabalhadores em torno de uma estrutura cooperativa", pode-se 

afirmar que a formação de uma cooperativa para o caso dos assentados do MST seja a 

melhor alternativa de se inseri-los no mercado. Pois, a mecanização e, portanto, o 

aumento da produtividade tornou o setor agrícola capitalista fortemente competivivo. 

Excluiu-se aí a atuação do pequeno produtor. Ou seja, atualmente não há espaço para o 

êxito da produção individual. 

Finalizando, M I R A N D A (1973, p. 58) afirma que as cooperativas surgem 

como respostas a certos problemas causados pelo capitalismo, defendendo que o 

"estudo do cooperativismo deve ser buscado a partir da evolução do modo capitalista 

de produção". Nessa linha de pensamento considera que o cooperativismo não é um 

modo de produção transitório entre o capitalismo e o socialismo, mas sim uma forma 

de autodefesa para o pequeno agricultor. 

Pode-se concluir através do estudo de caso e das teorias acrescentadas que o 

cooperativismo em assentamentos é uma alternativa viável à inserção e à manutenção 

dos ex-sem-terra, ou seja, pequenos agricultores no setor primário brasileiro. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluí-se a partir da pesquisa realizada que as Cooperativas do MST 

podem auferir êxito suficiente para integrar-se no mercado agrícola. Esse êxito 

depende de vários fatores que se interligam. 

A autogestão proporciona participação no planejamento coletivo da 

produção, que por sua vez traz comprometimento dos sócios em se alcançar tais 

objetivos. Além disso, o planejamento é uma importante ferramenta gerencial, tanto 

para as firmas capitalistas como para as solidárias. Pois este projeta metas possíveis de 

serem alcançadas e facilita a compreensão de quanto e como se deve dedicar-se e 

produzir para cumpri-las. 

A planificada organização interna proporciona uma flexível e otimizada 

divisão do trabalho evitando deixar a mão-de-obra ociosa. A organização incentiva 

também à democracia interna. Esta por sua vez. traz para os sócios a compreensão de 

serem eles os donos do empreendimento, cultura que não estão acostumados. 

A produção de subsistência elaborada de forma coletiva, reduz seus custos e 

traz um caráter mais comunitário ao assentamento. A coletivização de todos os fatores 

produtivos, do processo produtivo e do produto é um diferencial de igualdade 

distributiva observado somente neste modelo de empreendimento. 

A produção diversificada associada à formação de pequenas agroindústrias 

possibilita agregar valor à produção, facilitando sua introdução no mercado. O que 

proporciona um maior faturamento e, conseqüentemente, o aumento da renda interna. 

Isso auxilia a ampliação do índice de desenvolvimento humano dentro da comunidade. 

A produção agroecológica demonstra uma evolução da característica de 

responsabilidade social encontrada nas cooperativas do MST. 

A autogestão e, conseqüentemente, a responsabilidade gerada entre os 

sócios, somada às novas relações de trabalho proporciona um aumento da 

produtividade baseada na solidariedade, que é somente observada em empresas 
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cooperativistas autênticas. Trazendo outra ferramenta diferenciada para concorrência 

no mercado. 

As relações sociais conseqüentes da inversão da ótica produtiva, trazem um 

sentimento solidário ao assentamento. A solidariedade em questão é o ponto forte das 

cooperativas. E de todo o Movimento. 

Com o estudo também podemos concluir que os objetivos do MST, lutar pela 

terra para produzir, cooperar para se manter no campo e diversificar a produção para 

comercializar e se emancipar, estão sendo alcançados. E a cooperação é um importante 

meio, e talvez o único para alcançá-los. 

Um dia esses agricultores já ergueram bandeiras vermelhas e facões exigindo 

dignidade através da Reforma Agrária. Perambularam pelas estradas e acampamentos 

persistentes no objetivo de cultivar a terra. Derrubaram cercas de fazendas e também a 

especulação. E através da cooperação, da produção e da exportação mostram na 

prática, independente do discurso político, que a Reforma Agrária é possível e 

amplamente benéfica à nação. 
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