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Introdução

A relação entre cooperativismo e 
desenvolvimento local é um dado reconhecido por 
diferentes organismos internacionais para a geração e 
manutenção do emprego, de infra-estruturas e de 
atividades socioeconômicas diversas, contribuindo para 
a reestruturação das áreas afetadas, especialmente em 
áreas mais débeis (Pires, 2004). [1]

Com efeito, segundo Pires (2004), a 
cooperação é uma das principais estratégias para o 
enfrentamento de uma economia por natureza 
excludente, identificada como globalização. Daí a 
necessidade de criação de associações diversas –
especialmente cooperativas – como um canal 
importante de organização do produtor e da produção, 
geração de trabalho e renda, agregação de valor e 
comercialização da produção. (Pires, 2003). [2]

Ainda para essa autora, o fato de que, numa 
cooperativa as pessoas se unem, voluntariamente, para 
satisfazer aspirações e necessidades econômicas, 
sociais e culturais comuns se aproxima da idéia de 
desenvolvimento local, podendo se constituir como 
uma idéia-força, capaz de instituir a “concertação 
social” (Idem).  

Considerando o local e global como 
constituintes de um mesmo processo, Chesnais (1996)
[3] afirma que o processo de globalização se baseia no 
local e nas suas especificidades de modo que a 
globalização opera num "universo de diversidades, 
desigualdades, tensões e antagonismos, 
simultaneamente às articulações globais". A 
globalização "integra, subsume, e recria 
singularidades” (Ianni, 1996) [4]. Mesmo assim, para 
Buarque (2002) [5], a contra-face da globalização não 
parece ser a uniformização e padronização mundial dos 
estilos de desenvolvimento, mas, ao contrário, a 
valorização do local e da diversidade, como diferencial 
de qualidade e competitividade.  

Para Buarque (2002), o desenvolvimento local 
sustentável resulta da interação e sinergia entre a 
qualidade de vida da população local, redução da 
pobreza, geração de riqueza e distribuição de ativos. 
Ainda para este autor, para ser consistente e 
sustentável, o desenvolvimento local deve mobilizar e 
explorar as potencialidades locais e contribuir para 
elevar as oportunidades sociais e a viabilidade e 
competitividade da economia local; ao mesmo tempo, 

deve assegurar a conservação dos recursos naturais 
locais, que são a base mesma das suas potencialidades 
e condição para a qualidade de vida da população 
local.

Para Callou (2002) [6], as mudanças geradas 
pela globalização trazem grandes implicações à 
produção agrícola e as suas formas de comercialização. 
Nesse contexto, considera-se que a organização 
associativa e o acesso à informação, à tecnologia, aos 
mercados, às políticas de assistência técnica e extensão 
rural são estratégias de empoderamento dos 
agricultores familiares, perante à mundialização da 
economia. 

Com o objetivo de situar as estratégias 
desenvolvidas pelas cooperativas agrícolas em meio 
aos requisitos impostos pelos mercados globais, este 
trabalho se propõe a situar a relação entre o 
cooperativismo e desenvolvimento local, avaliando os 
seus impactos sobre o território.

Material e métodos

A metodologia foi estruturada a partir de uma 
abordagem qualitativa – através da seleção de estudos 
de caso. Alguns conceitos se depreendem da análise 
como: “cooperativismo”, “agricultura familiar”, 
“desenvolvimento local”, “arranjos produtivos” e 
“concertação social”. A pesquisa também foi realizada 
por meio de uma ampla pesquisa bibliográfica junto à 
literatura nacional e estrangeira, além de consultadas às 
publicações sobre as cooperativas escolhidas para uma 
análise aprofundada.  

Elegemos como estudos de caso as seguintes 
organizações: a Cooperativa Agrícola Juazeiro da 
Bahia (CAJ-BA), a Cooperativa dos Exportadores de 
Frutas do Vale do São Francisco (COOPEXFRUIT), a 
Cooperativa Agrícola Nova Aliança (COANA), a 
Cooperativa Agrícola dos Exportadores do Vale do São 
Francisco (COOPERXVALE), todas sediadas na 
cidade de Petrolina-PE, no Vale do São Francisco.

 Para a realização da pesquisa foram utilizados
meios técnicos de pesquisa observacional e entrevista, 
como forma de se obter a orientação do estudo e 
aquisição de dados para análise e validação, pertinentes 
à problemática que está sendo investigada (GIL 
2006:31-32) [7].



Resultados e Discussão

Criadas, em sua maioria, a partir de 2005, as 
cooperativas investigadas na região do Vale do São 
Francisco são constituídas por agricultores muito 
profissionalizados e com ampla experiência no campo 
de produção e comercialização de frutas (manga e em 
especial a uva). Trata-se da criação de um modelo de 
cooperativas, identificado como de Nova Geração,  
pautado na inovação e no profissionalismo dos 
produtores, sinalizando uma inserção competitiva das 
cooperativas no campo da exportação de uvas no Vale 
do São Francisco (Pires & Cavalcanti, 2009) [8].
Foi possível observar que as organizações investigadas 
foram originadas de forma independente, com recursos 
próprios, de forma horizontal, em torno da criação de 
câmaras frias, com o objetivo principal de baixar custos 
na exportação de uvas, a partir de um trabalho 
conjunto. No âmbito local observou-se que as 
cooperativas se conectam com as economias internas 
propiciando o desenvolvimento local (geração de 
emprego e impacto sobre o comércio da região), 
favorecendo o desenvolvimento do Vale e propondo 
saídas em meio a crise global que se abatia sobre a 
região, no período da investigação.

Finalmente, a título de síntese, é  possível destacar os 
seguintes pontos:

• As cooperativas analisadas são empresas com 
estruturas organizacionais enxutas, com objetivos 
claros e prestígio na região;

• Detém moderno padrão produtivo e capacidade 
interna com grande capacidade de adoção de inovação 
organizacional e produtiva;

• Os produtores e gestores empreendedores 
desenvolvem suas atividades com muito 
profissionalismo e têm visão estratégica compartilhada 
de mercado; 

• Apesar disso, não tinham uma real dimensão dos 
efeitos da crise global sobre a região;

• As cooperativas foram capazes de otimizar os 
trabalhos dos associados, repercutindo na ampliação da 
capacidade produtiva individual;

• Há uma participação efetiva dos associados nas 
assembléias, dado, aliás, pouco comum entre outras 
cooperativas da região;

• As atividades desenvolvidas pelas cooperativas vêm 
assegurando o número de empregos, ainda que se 
observe na região uma forte redução da oferta de 
trabalho em função da crise global;

• As cooperativas, por estarem conectadas com 
diversos ramos da economia local, vêm estimulando o 
comércio da região, especialmente no que se refere à 
atividades ligadas à fruticultura, como, por ex, câmaras 
frigoríficas, transportes de carga, embalagens, entre 
outros.
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