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Introdução

Este trabalho tem como objetivo 
principal situar a relação entre cooperativismo e 
desenvolvimento local, identificando as redes 
existentes, entre os diversos atores locais com 
vistas ao dinamismo de um dado território. 
   Num mundo marcado por forte competição 
econômica e pela exclusão social, as questões 
relacionadas às práticas cooperativas ganham 
particular relevância.

Como observa Pires [1], a idéia-força 
do cooperativismo se fundamenta na 
possibilidade de resgatar os valores capazes de 
fortalecer os vínculos sociais, a partir de uma 
perspectiva inclusiva. Nesse contexto, como 
destaca essa autora, “o cooperativismo, pelo seu 
caráter de trabalho coletivo, solidário e 
democrático é desafiado a responder as crises 
contemporâneas especialmente no que diz 
respeito aquelas relacionadas ao mundo do 
trabalho, configurando-se como uma via, de 
inserção privilegiada [1].

 Com efeito, o cooperativismo 
representa um modelo de empresa que permite a
organização do trabalho em bases democráticas 
entre seus associados, favorecendo a introdução 
de prática gerencial modernas, inovações 
tecnológicas, ampliação dos mercados, 
permitindo, ao mesmo tempo, gerar impactos 
positivos nos locais em que as mesmas estão 
inseridas [2]. Tais impactos são particularmente 
observados em termos de geração de renda, 
organização do trabalho, criação de infra -
estrutura, fortalecimento dos vínculos sociais e 
ampliação do poder democrático dos atores 
sociais [2].

O termo “desenvolvimento local” é 
bastante complexo e sem ainda uma definição 
precisa. Mas, de um modo geral, estão 
relacionados à melhoria das condições de vida,
à promoção de mudanças, a partir da utilização 
de recursos endógenos e de uma mobilização da 
sociedade em termo da defesa de interesses 
comuns.

A idéia que relaciona cooperativismo a 
desenvolvimento local relaciona-se também a 
afirmação de uma identidade territorial com um 

reconhecimento prévio, criando uma 
singularidade que diferenciará um dado 
território. O desenvolvimento local procederá a 
um esforço de identificar, valorizar e adotar os 
indivíduos daquele território, potencializando as 
vocações e as oportunidades ali presentes [3].

A relação entre cooperativismo e 
desenvolvimento local vem sendo fortemente 
discutida na literatura, a partir das mais diversas 
experiências [2, 4, 5]. Com efeito, a literatura 
indica que o cooperativismo caracteriza-se pela 
sua forte capacidade de organizar o espaço e a 
produção rural, de permitir a geração de uma 
renda e melhoria de vida dos agricultores e de 
servir como instrumento importante na busca de 
alternativas capazes de superar momentos de 
crise e de revitalização dos territórios [6,7].

Quais os impactos das cooperativas 
sobre a dinâmica do território em que estão 
vinculadas? Quais os fatores que contribuem 
para uma maior inserção das cooperativas na 
dinâmica local?
     
Material e métodos

Alguns conceitos se depreendem da 
análise como cooperativismo, desenvolvimento 
local, redes e sentimento de pertencimento. 
Utilizamos como realidade empírica um estudo 
de caso na Cooperativa dos Produtores de Leite 
de Sanharó (Cooplesa), em Pernambuco.

Relacionada à análise em questão, estão 
sendo realizadas as seguintes atividades: Visitas 
periódicas à cooperativa selecionada, com 
observação da rotina da cooperativa, no que diz 
respeito às atividades de fabricação e 
comercialização do queijo e da manteiga, bem 
como seus impactos sobre o território. Os dados 
secundários foram colhidos com base nas 
entrevistas realizadas com associados e 
dirigentes da cooperativa.   



Resultados e Discussão

 A escolha da Cooperativa dos Produtores de 
Leite de Sanharó (PE) vem nos permitindo 
avaliar o conjunto das estratégias (internas) 
utilizadas entre os associados, conselho de 
administração e gerência e as estratégias 
(externas) utilizadas entre cooperativas e demais 
instâncias, dentro de um esforço permanente do 
grupo na adoção de estratégias que permitam 
maior valor agregado ao leite, o que, por 
conseguinte, vem definindo uma performace 
econômico-financeira da empresa e uma 
dinâmica peculiar aquela região. O aprendizado 
do grupo no que se refere às exigências dos 
diversos mercados quanto à produção, 
embalagem e comercialização dos queijos e a 
compreensão dos valores que permeiam a
produção e a comercialização dos produtos, 
reafirmando os valores e princípios do 
cooperativismo, remetendo-nos a outros 
indicadores de desenvolvimento para além de 
uma perspectiva meramente econômica.

Agradecimentos 

O autor agradece a FACEPE pelo suporte 
financeiro, a orientação e construção deste 
trabalho pela professora doutora Maria Luiza 
Lins e Silva Pires.

Referências

[1] PIRES, Maria Luiza Lins e Silva. A (re) significação da 
extensão rural a partir da ótica da inclusão: a via cooperativa 
em debate. In: Jorge T. R. de Lima (org.). Extensão Rural e 
desenvolvimento sustentável. Recife, Bagaço, 2003, p. 45-
69.

[2] MARTÍNEZ, Inmaculada & PIRES, Ma. Luiza (2002).
Cooperativas e revitalização dos espaços rurais: Uma 
perspectiva empresarial e associativa. Cadernos de Ciência 
e Tecnologia EMBRAPA, V.19, N 01, P.99-118, 2002.

[3] OLIVEIRA, Maria Marly de. Associativismo e 
Cooperativismo no desenvolvimento local. In. SANTOS, 
Maria Salett Tauk, CALLOU, Ângelo Brás Fernandes. 
Associativismo e Desenvolvimento Local. Recife: Bagaço, 
2006. 256p. il. p.153 a 184

[4] ABROMOVAY (org) (2004). Laços Financeiros na luta 
contra a pobreza. São Paulo, Annablume, 2004.

[5] PRÉVOST, Paul (1999). El desarrollo local y las 
cooperativas, conferencia presentada ao Seminário 
Internacional “Déficit y oportunidades del cooperativismo 
para la entrada al nuevo milênio, realizado em Salvador, 
1999.

[6] PIRES, Maria Luiza Lins e Silva. O Cooperativismo em 
questão: a trama das relações entre projeto e prática em 
cooperativas do Nordeste do Brasil e Leste (Quebec do 
Canadá). Recife: Massangana, 2004.318p.

[7] SANTOS Boaventura de Souza & RODRÍGUEZ, César.
Introdução: para ampliar o cânone da produção, in 
Boaventura de S. Santos (org.) Produzir para viver. Os 
caminhos da produção não capitalista. Rio de Janeiro, 
Civilização Brasileira, 2002. pp. 23-77.


