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RESUMO 

 

 

O agronegócio é um dos segmentos de grande relevância no Brasil, visto que este além de ser 

representativo no PIB nacional é um gerador de superávit para o país. Cabe ressaltar a 

importância da Agricultura Familiar que representa 1/3 do agronegócio nacional, sendo a 

grande responsável pelo fornecimento de alimentos no país. Mas este tipo de produção possui 

dificuldades, como por exemplo, acesso a tecnologia que aumente sua produtividade e lhe 

garanta melhores preços na comercialização. Uma das alternativas para contornar estas 

situações pode ser o agrupamento dos produtores na forma de cooperativa, o que lhe 

permitiria melhores condições. Mas estas organizações também enfrentam dificuldades, 

principalmente com relação a sua permanência no mercado, então qual o meio para que estas 

adquiram sustentabilidade, no ponto de vista econômico, social, ambiental, territorial e 

política que lhe garantam meios de “sobrevivência”. Uma alternativa é o estabelecimento de 

estratégias que lhes possibilitem sustentabilidade, neste sentido as políticas públicas 

propiciam as condições de infraestrutura, acesso a crédito, tecnologia e posição de seus 

produtos no mercado. Nesta pesquisa busca-se responder a seguinte questão: quais as 

estratégias tanto na esfera pública, quanto privada, que podem promover a sustentabilidade do 

cooperativismo e, portanto, o fortalecimento da Agricultura Familiar no Estado de Rondônia? 

Tendo como objetivo principal analisar as estratégias das instituições públicas e privadas que 

possam tornar as cooperativas sustentáveis, a partir da avaliação de políticas públicas e ações 

implementadas, visando conhecer o esforço para manutenção do cooperativismo no meio 

rural para fortalecer a agricultura familiar no Estado. Trata-se de uma pesquisa descritiva, de 

cunho qualitativo. Foram efetuadas entrevistas junto aos órgãos públicos competentes para 

verificar quais as políticas públicas existentes, e como estas podem contribuir para a 

sustentabilidade destas organizações. Para a análise foi empregada a matriz TOWS. Fez-se a 

descrição do estado atual das cooperativas de agricultores familiares em Rondônia, 

identificando as estratégias públicas e privadas que têm acesso e quais destas estratégias 

utilizadas. Nos resultados ressaltam-se a existência de políticas públicas como o PAA, PNAE 

e Pronaf, ainda que estas contemplem mais precisamente as dimensões econômica e social, 

bem como as estratégias das organizações cooperativas de compra e venda conjunta e 

agregação de valor aos produtos, como meios de fortalecer a Agricultura Familiar no Estado e 

promover a sustentabilidade do cooperativismo. Recomenda-se ao final, a continuidade da 

pesquisa para investigar a efetividade das políticas públicas quanto ao retorno em qualidade 

de vida aos agricultores familiares, como também, os avanços de estratégias para a 

sustentabilidade em relação às dimensões ambiental, territorial e política. 

 

Palavras-chave: Agricultura Familiar, Cooperativas, Estratégias Sustentáveis. 
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ABSTRACT 

 

 

Agribusiness is one of the segments of great importance in Brazil, as this addition to be 

representative of national GDP is a generator of surplus for the country. We highlight the 

importance of family farming that represents 1/3 of the national agribusiness, being largely 

responsible for the supply of food in the country. But this type of production has difficulties, 

such as access to technology that increases productivity and ensures you the best prices in the 

market. One way to overcome these situations can be the grouping of producers in the form of 

a cooperative, which would allow him to better conditions. But these organizations also face 

difficulties, especially with regard to its permanence in the market, so which means to acquire 

these sustainability in the economic, social, environmental, territorial and political 

guaranteeing means of "survival" view. An alternative is to establish strategies that enable 

them sustainability in this sense public policies provide the conditions necessary 

infrastructure, access to credit, technology and its product market position. This research 

seeks to answer the following question: what strategies both public, private and that can 

promote sustainability of the cooperative and therefore the strengthening of family farming in 

Rondônia State? Its main goal is to analyze the strategies of public and private institutions 

that can make sustainable cooperatives, based on the evaluation of public policies and actions 

taken towards knowing the effort to maintain the cooperatives in rural areas to strengthen 

family agriculture in the state. This is a descriptive research, a qualitative one. Interviews 

were conducted by the appropriate government agencies to verify that existing public policies, 

and how these can contribute to the sustainability of these organizations. For the analysis we 

used the TOWS matrix. There was a description of the current state of family farmers 

cooperatives in Rondônia, identifying public and private strategies that have access and which 

of these strategies used. The results highlight the existence of public policies such as PAA, 

PNAE and Pronaf, even though they contain more precisely the economic and social 

dimensions as well as the strategies of cooperative purchasing organizations and joint selling 

and adding value to products and ways to strengthen family farming in the state and promote 

the sustainability of cooperatives. It is recommended to the end, continuing research to 

investigate the effectiveness of public policies regarding the return in quality of life for family 

farmers, but also the progress of sustainability strategies in relation to environmental, 

territorial and political dimensions. 

 

Keywords: Family Farming, Cooperatives, Sustainable Strategies. 
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CAPÍTULO I 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Agricultura Familiar tem sido considerada um elo importante do agronegócio 

brasileiro, participa das estratégias de integração e tem sido representada por cooperativas nas 

situações em que assumem compromissos para fortalecer determinadas cadeias produtivas. O 

agronegócio é um dos setores de maior relevância no Brasil, representa cerca de 30% do PIB 

nacional com mais de 1/3 das exportações e oferta de empregos (LOURENÇO, 2008; 

VILPOUX, 2011), o que o torna um dos setores responsáveis pelo equilíbrio da balança 

comercial, em função de ser um gerador de superávit. 

Em 2006 (MDA, 2006), a Agricultura Familiar representava 1/3 do total do 

agronegócio nacional, no entanto, Vilpoux (2011) diz que poderia ser diferente caso não 

houvesse dificuldades de acesso às tecnologias modernas de produção, pois a falta destas 

resulta em menor produtividade. 

Avançando no entendimento do contexto da Agricultura Familiar no Brasil e em 

particular no Estado de Rondônia busca-se entender de que forma este segmento do 

agronegócio, que possuiu considerável relevância no cenário nacional pode superar tais 

restrições, as quais são consideradas como básicas para a competição existente no mercado 

atual.  

Neste sentido Oliveira (2006) ressalta que para enfrentar a competitividade, cada vez 

mais elevada entre as empresas, as pessoas buscam se organizar em grupos, podendo assim 

desenvolver e operacionalizar melhor suas atividades, esperando alcançar melhoria nos 

resultados comuns e compartilhados. Continuando, diz que o agrupamento de pessoas visa 

facilitar o alcance de objetivos comuns e são próprios de cooperativas, assim seu 

estabelecimento ou formação ocorre, por exemplo, quando existe a escassez de capital, aliado 

a necessidade de um aporte maior ou de características especificas de mercado. O que é 

corroborado por Bialoskorski Neto (2006) quando ressalta que na atividade agrícola, existe 

uma recorrência desta situação, onde a concentração dos mercados de produtos e insumos 

exige a necessidade de certo aporte para realização de compras, armazenagem ou mesmo 

processamento da produção.  

A opção de agrupar-se em cooperativa, conforme observado, pode ser considerada 

como uma estratégia de sobrevivência, podendo também ser um fator de prevenção, visto que 

pode ser utilizada para superar uma crise, como também, para o aproveitamento de uma 

oportunidade, para afastar uma ameaça ou mesmo para sustentar uma posição (CLEMENTE, 
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2004). Neste sentido a estratégia tem sido usada em diversos contextos e traduz-se em 

políticas, objetivos, táticas, metas, programas, entre outros, que ao final possam exprimir as 

chamadas diretrizes estratégicas que orientam o curso das ações em organizações públicas e 

privadas.   

No entanto, é oportuno ressaltar que a administração requer um processo de decisão 

sustentado metodologicamente, tecnicamente adequado de forma a interligar as diferentes 

atividades de uma cooperativa, tornando assim o processo mais lógico (OLIVEIRA, 2006), 

podendo-se considerar que com uma estratégia de cooperação pode tornar-se sustentável e 

mais competitiva. Isto se considerar que uma estratégia bem formulada e adequadamente 

implementada na organização deve estar relacionada a todas as áreas interna ou externamente, 

funcionando assim como instrumento norteador para que estas busquem ser sustentáveis em 

seus diversos aspectos.  

A partir dessa abordagem entende-se que a manutenção de uma estratégia competitiva 

pode ser um diferencial entre os demais, mas não o único, pois pode manter ou criar uma 

posição, única e valiosa, podendo envolver um conjunto diversificado de atividades, a partir 

da necessidade ou acesso dos consumidores (PORTER,1996).  Para tornar-se sustentável 

precisa seguir estratégias de forma integrada que possam contribuir para o desenvolvimento 

local e a perenidade da organização. 

Neste sentido pode-se considerar que as políticas do Governo Federal, são 

formulações de grandes direcionadores estratégicos que são instituídas pelo Governo Federal 

ou Ministérios, tendo-se como exemplo os seguintes programas: Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA), Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar (PGPAF), dentre outros, que 

funcionam como estratégia ao fomento e fortalecimento da Agricultura Familiar no país, no 

entanto, torna-se necessário conhecer se estas e outras políticas públicas estão contribuindo 

para que cooperativas de produtores familiares tornem-se sustentáveis. Devendo-se levar em 

consideração que muitas cooperativas são criadas e registradas, no entanto, poucas 

sobrevivem.  

 

1.1 Problematização 

 

Em trabalho voltado a empreendimentos de caráter coletivo Maurer e Silva (2011) 

constataram a importância de iniciativas geradas através de políticas públicas tanto da esfera 

federal quanto estadual, bem como das parcerias entre universidades e empresas do setor 
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privado, geridas por recursos públicos, voltados aos empreendimentos coletivos. Nesse 

sentido ressalta-se a importância das ações públicas como meio de facilitar e fortalecer as 

atividades das organizações cooperativas, possibilitando meios para o desenvolvimento de 

suas atividades. 

Na Figura 1, a seguir, encontra-se um quadro com dados longitudinais do 

cooperativismo brasileiro, observa-se o crescimento deste tipo de organização no país, 

apresentando um aumento de mais de 91% entre os anos de 1990 a 2011. No entanto, no 

período compreendido entre 2008 e 2011, houve uma queda considerável no quantitativo das 

cooperativas, tendo-se registro de 14%, com uma diminuição de 1.096 destes 

estabelecimentos. 

Figura 1 - Evolução do número de organizações cooperativas no Brasil 

 

Fonte: Elaborado a partir de OCB (2010) e OCB (2012) 

 

Considerando a distribuição do total de cooperativas nas cinco regiões do país, como 

pode ser observado na Figura 2, as regiões Sudeste e Nordeste concentram maior número, 

sendo evidenciado que a Região Norte detém 12% do total de empreendimentos, o que 

representa 789 cooperativas. 

Figura 2 – Cooperativas por Região 

 

Fonte: Elaborado a partir de OCB (2012) 
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Este fato pode ser também consequência da educação cooperativista, que nas regiões 

Sul e Sudeste encontram-se muito mais desenvolvidas que na Região Norte, que é 

relativamente nova em relação as demais regiões. 

No Quadro 1, a seguir, pode ser observado a distribuição das cooperativas na Região 

Norte, onde está demonstrado o número de empreendimentos, de associados e o de  

empregados em cada um dos sete estados da região. Destaca-se o Estado de Rondônia que 

registra perdas nas três variáveis consideradas. 

Quadro 1 – Distribuição das Cooperativas na Região Norte 

UF 
Nº COOPERATIVAS Nº COOPERADOS Nº EMPREGADOS 

2011 2010 Variação 2011 2010 Variação 2011 2010 Variação 

AC 72 51 41% 8.837 8.370 6% 394 222 77% 

AM 157 131 20% 16.554 12.203 36% 1.692 1.523 11% 

AP 81 61 33% 5.043 4.617 9% 572 547 5% 

PA 252 276 -9% 82.325 45.959 79% 2.325 1.694 37% 

RO 107 129 -17% 37.795 38.656 -2% 1.530 1.831 -16% 

RR 63 70 -10% 3.228 4.298 -25% 369 336 10% 

TO 57 54 6% 11.374 10.568 8% 842 901 -7% 

Total 789 772 2% 165.156 124.671 32% 7.724 7.054 9% 

Fonte: Elaborado a partir de OCB (2012) 

 

Entretanto apesar deste cenário Rondônia representa 14% do total de cooperativas da 

Região Norte, ocupando a 3ª posição na região, tendo a 2ª colocação no número de 

cooperados respondendo por 23% total ficando atrás do Pará com 50%. Porém, em relação ao 

número de empregados, Rondônia torna a ocupar a 3ª posição. Comparando os Estados do 

Amazonas e Rondônia com base no número de cooperativas e cooperados, em 2011, observa-

se que o Amazonas possui 50 cooperativas a mais que Rondônia, no entanto, com relação ao 

número de cooperados a situação se inverte, Rondônia possui 118% a mais de cooperados que 

o Estado do Amazonas. 

Os registros de colonização e ocupação territorial do Estado de Rondônia explica esta 

situação, uma vez que teve sua ocupação a partir da década de 1970 de forma acelerada, por  

imigrantes oriundos das regiões Sul e Sudeste, as quais  possuem tradição na cultura 

cooperativista. Na década de 1970 a densidade demográfica
1
 do Estado de Rondônia era de 

0,49, com um total de 116.620 habitantes, já na década de 1980 estes valores saltaram para 

2,12 e 503.125 respectivamente, e no ano de 1991 a densidade demografia passou para 4,76 e 

o número de habitantes para 1.130.874. (IBGE, 2010) representando um crescimento 

populacional de 969,17% em 20 anos. 

                                                 
1
 Número de habitantes por quilômetro quadrado 
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No entanto, analisando o Quadro 1, no tocante da variação ocorrida entre 2010 e 2011, 

percebe-se que houve queda na posição de Rondônia nesse segmento, com redução de 17% no 

quantitativo de cooperativas, 2% no total de cooperados e 16% no número de empregados. 

Estes números instigam a investigar quais seriam as possíveis causas desta redução em 

Rondônia. 

Silveira (2008) realizou um levantamento das cooperativas no Estado de Rondônia, 

abrangendo o período de 1990 até 2008, destacando que por meio de informações da 

Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado de Rondônia (OCB-RO) existiam um 

total de 350 cooperativas, registradas. No entanto, após a checagem in loco nos órgãos 

competentes o pesquisador constatou que daquelas, somente 79 cooperativas encontravam-se 

em funcionamento, ou seja, apenas 22,57%. O autor ainda destaca que destas, 20,25% são 

voltadas ao agronegócio. Podendo-se questionar, quantas destas são cooperativas de 

produtores familiares? Quantas foram criadas, quantas sobreviveram e por quanto tempo? 

Gaiger (2003) ressalta que a economia solidária, gerou uma atenção especial sobre o 

problema de viabilidade deste tipo de empreendimento, passando a ser visto como um campo 

de trabalho institucional, tanto como alvo de políticas públicas visando a contenção da 

pobreza, como um meio de difundir a economia solidária como uma resposta aos excluídos, 

ou ainda, como base de um modelo de desenvolvimento com compromisso com os 

trabalhadores. 

Em outubro de 2012, visitou-se a OCB-RO, obtendo-se a informação de que existem 

atualmente 407 cooperativas em Rondônia, sendo que destas apenas 108 encontram-se 

registradas na OCB-RO. Sendo que a organização desconhecia o número de cooperativas em 

atividade naquele momento, no entanto um levantamento desta informação está em tramite 

pela organização. O cooperativismo é uma das estratégias que vem sendo utilizadas pelos 

agricultores familiares, para melhorar suas condições de concorrer no mercado, o que em 

Rondônia pode ser também uma oportunidade a ser aproveitada pelos produtores da 

Agricultura Familiar. 

A Agricultura Familiar, que é um dos focos desta pesquisa, é considerada pelo 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA, 2012b) como um segmento estratégico ao 

desenvolvimento nacional, tendo em vista que este é responsável pela produção de 70% dos 

alimentos consumidos no país diariamente, respondendo ainda por 38% da renda 

agropecuária, bem como pela ocupação de 75% da mão de obra do campo. 

De acordo com o presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura 

(FETAGRO) Lázaro Dobri (2013), em entrevista ao Jornal Diário da Amazônia, relata que as 
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dificuldades enfrentadas pela Agricultura Familiar no Estado de Rondônia, estão causando um 

acelerado êxodo rural. A migração que ocorre da área rural para as cidades já é uma prova da 

falta de condições em se produzir no campo. Por outro lado, observa-se que a produção em 

larga escala cresce no Estado, ocupando as áreas que anteriormente pertenciam a Agricultura 

Familiar, uma vez que esta se utiliza de tecnologia moderna e sofisticados equipamentos, o 

que reduz a geração de empregos no campo e colabora com a migração das famílias do 

campo. Deste modo incham-se as populações das cidades, ocorre a redução na produção de 

alimentos e a terra passa a produzir para exportação. Agricultores já estão deixando o Estado 

de Rondônia, avançando para outros estados como a região sul do Amazonas, em busca de 

novas terras, fazendo com que a Agricultura Familiar em Rondônia venha a decair tanto em 

número quanto em produtividade (DOBRI, 2013). 

 Embora a importância da Agricultura Familiar no Estado seja corroborada pela 

informação veiculada pelo MDA (2012a), que com base nos dados do Censo Agropecuário de 

2006, destaca o Estado de Rondônia como o campeão da Agricultura Familiar da Região 

Norte. Sendo que o setor corresponde a 74% do valor bruto da produção agropecuária, 

empregando o equivalente a 84% da mão-de-obra do campo, além de responder por 90% da 

produção de café, 93% da produção de feijão, 92% da produção de mandioca, 82% da 

produção de leite, 65% da produção avícola e 49% da produção bovina.  

Com base neste contexto buscou-se entender a situação das organizações cooperativas 

voltadas à Agricultura Familiar no Estado de Rondônia, de forma a conhecer as estratégias 

que vem sendo implementadas pelo poder público ou iniciativas privadas, que possam 

promover a sustentabilidade deste tipo de organização.  

Assim, este trabalho busca responder a seguinte questão de pesquisa: quais as 

estratégias tanto na esfera pública, quanto privada, que podem promover a 

sustentabilidade do cooperativismo e, portanto, o fortalecimento da Agricultura 

Familiar no Estado de Rondônia? 

 

1.2 Objetivos da Pesquisa 

 

Para melhor compreensão dos objetivos deste trabalho, estes foram divididos em 

objetivo geral e específicos. Sendo o primeiro o objetivo principal a ser atingido ao final da 

pesquisa, já o segundo é composto pelas etapas que devem ser atendidas no decorrer do 

trabalho, para dar subsidio ao objetivo geral. 
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1.2.1 Objetivo Geral  

 

Analisar as estratégias das instituições públicas ou privadas que possam tornar 

cooperativas sustentáveis, a partir da avaliação de políticas públicas e ações implementadas, 

visando conhecer o esforço para manutenção do cooperativismo no meio rural como 

estratégia para fortalecer a Agricultura Familiar no Estado de Rondônia. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

- Conhecer o posicionamento dos Cooperados em relação as cooperativas;  

- Identificar como os Cooperados avaliam as Cooperativas tendo como base as 

dimensões da sustentabilidade e os seus planos e estratégias.  

- Avaliar as políticas públicas inerentes a Agricultura Familiar no Estado de Rondônia. 

- Avaliar a contribuição para tornar cooperativas sustentáveis, como também para o 

fortalecimento da Agricultura Familiar no Estado de Rondônia, a partir da aplicação da Matriz 

TOWS.  

 

1.3 Justificativa 

 

O presente estudo justifica-se pela importância atribuída a Agricultura Familiar no 

Estado, conforme explicitado pelos dados do censo agropecuário 2006.  

Sob o ponto de vista do cooperativismo denota-se a importância regional no trabalho 

de Silveira (2008), onde é demonstrado que a agropecuária é o segundo ramo de 

cooperativismo mais evidenciado no Estado de Rondônia, ficando atrás apenas do ramo de 

trabalho que é o principal ramo de atividade encontrado em todos os municípios. Estas 

informações reforçam a significância das cooperativas voltadas ao agronegócio para o 

fomento da produção regional.  

Baseando-se nestas informações buscou-se como foco da pesquisa trabalhar com o 

cooperativismo no Estado, tendo em vista a relevância do mesmo no agronegócio 

rondoniense. 

Pires (2004, p.22) argumenta que a Região Norte padece com “[...] a ausência de uma 

política global de desenvolvimento regional, bem como a dificuldade de as pequenas 

cooperativas acessarem recursos financeiros, equipamentos e a infraestrutura que lhes 

permitam melhorar a sua capacidade de produção [...]”. Trazendo assim a este contexto a 
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necessidade da aplicação de estratégias que visem a melhoria desta situação. Nesse sentido 

buscou-se evidenciar as políticas públicas existentes, bem como as estratégias que vem sendo 

trabalhadas pelas cooperativas para contornar estas dificuldades enfrentadas. 

Outro ponto que justifica a presente pesquisa é a contribuição para se repensar as 

políticas públicas, uma vez que se demonstram pontos que necessitam de maior atenção por 

parte dos órgãos públicos. 

Sob o ponto de vista da sustentabilidade, o trabalho apresenta diferentes pontos a 

serem discutidos, não apenas o ponto de vista econômico, mas também comtemplas as áreas 

social, ambiental territorial e política como forma de dar maior visibilidade a situação atual 

que encontram-se as organizações cooperativas no Estado. Buscando-se evidenciar as ações 

que tenham surtido efeito positivo no cooperativismo no Estado, bem como as políticas mais 

utilizadas, ou seja, aquelas que mais têm contribuído para o fortalecimento do agronegócio em 

Rondônia, visando a disseminação destas informações. 

1.4 Tema e Linha de Pesquisa 

 

Este trabalho se insere no Programa de Pós-Graduação Mestrado em Administração 

(PPGMAD) que visa o desenvolvimento e disseminação de conhecimentos em gestão de 

organizações, através da pesquisa, formando profissionais com capacidade e habilidade para 

desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão, no intuito de privilegiar processos 

inovadores, bem como estratégias para a cooperação competitiva e sustentável, voltada a 

gestão de organizações e ao desenvolvimento socioeconômico na Região Amazônica. 

Atende aos requisitos da linha de pesquisa em Gestão de Agronegócio e 

Sustentabilidade que contempla o desenvolvimento, produção e disseminação de 

conhecimentos que englobem a competitividade, a área tecnológica, a cooperação e as 

próprias estruturas produtivas, bem como os relacionamentos de coordenação dos agentes 

relacionados nas mais diversas atividades de produtos com origem na agricultura, pecuária, 

bem como de unidades de conservação e sistemas agroflorestais. 

1.5 Estrutura da Dissertação  

 

Para melhor compreensão das informações apresentadas neste trabalho, o mesmo foi 

dividido em diferentes partes num total de cinco capítulos, disposto na seguinte sequencia: o 

primeiro capítulo traz uma introdução sobre a temática a ser desenvolvida na pesquisa, a 

problematização, objetivo e justificativa do estudo. O segundo capítulo, traz uma revisão 

teórica do assunto apresentando diversos conceitos que serão trabalhados em nossa pesquisa, 
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como o conceito de cooperativa, sustentabilidade, Agricultura Familiar, estratégias e políticas 

públicas.  

O terceiro capítulo trata da metodologia utilizada no trabalho, como delineamento e 

dimensionamento da pesquisa, ferramentas de coleta e analise das informações e etc. O quarto 

capítulo traz a análise das informações e os principais resultados encontrados, bem como a 

aplicação da matriz TOWS nas organizações estudadas. O quinto e último capítulo apresenta 

as principais conclusões sobre a pesquisa baseadas na análise das informações levantadas. 
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CAPÍTULO II 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

No decorrer deste capítulo serão apresentadas abordagens sob a ótica de diversos 

autores relativa à organização cooperativa e suas definições (BRASIL (1971); SCOPINHO 

(2007); FERREIRA; BRAGA (2004); SOUZA; BRAGA (2007); CLEMENTE (2004); 

COSTA; BIALOSKORSKI NETO (2009)), conceitos sobre sustentabilidade e sua diferentes 

vertentes (TEIXEIRA et al. (2011); CMMAD (1991); HART e MILSTEIN (2004); SACHS 

(2004); SILVA, REIS, AMANCIO (2011); VILPOUX (2011)), conceitos de Agricultura 

Familiar (BRASIL (2006); ABRAMOVAY (1998); VILPOUX (2011); GEHLEN (2004)), 

algumas definições e características de estratégia (CAMARGOS; DIAS (2003); 

MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL (2000); PORTER (1996); HENDERSON (1998)) e 

algumas definições sobre políticas públicas (FARAH (2004); SPOSITO; CARRANO (2003); 

HÖFLING (2001); SOUZA, (2006); GEHLEN (2004)).  

Sendo que o primeiro item refere-se a organização cooperativa demonstrando seu 

conceito e princípio, o segundo item apresenta o conceito de cooperativa sustentável proposto 

na pesquisa, bem como as definições de algumas dimensões abrangidas pelo conceito de 

sustentabilidade. O terceiro item trata da Agricultura Familiar, suas características e o 

conceito da mesma no Brasil. O quarto item apresenta diferentes definições de políticas 

públicas e estratégia. No quinto e último item apresenta a ferramenta de análise conhecida 

como Matriz TOWS. 

2.1 A Organização Cooperativa 

 

A Aliança Cooperativa Internacional (ACI, 2013) define cooperativa como uma 

associação independente de pessoas que se agrupam de maneira voluntaria para satisfazer 

suas aspirações e necessidades econômicas, sociais e culturais comuns, através de uma 

organização de propriedade coletiva, gerida democraticamente (COSTA; BIALOSKORSKI 

NETO, 2009). 

No Brasil a organização cooperativa é definida como uma associação de pessoas para 

atingir objetivos comuns, ou como o art. 4º da Lei nº 5.764, de 16.12.1971, as define: “[...] 

sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas 

a falência, constituídas para prestar serviços aos associados [...] (BRASIL, 1971). De acordo 

com Reis Júnior (2006) esta é legislação que melhor adaptou-se aos anseios cooperativistas, 
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definindo a política nacional do cooperativismo, coroando um ideal a muito tempo 

acalentado.  

Reis Junior (2006) ressalta ainda que a Lei nº 10.406, de 10.01.2002, que instituiu o 

Código Civil Brasileiro trouxe algumas novidades e alterações pontuais para o 

cooperativismo, sendo estas tratadas no Subtítulo II, Capitulo VII, arts. 1.093 a 1096, sendo as 

cooperativas referidas ainda nos arts. 982, 983 e 1.159. 

A Aliança Cooperativa Internacional é considerada como órgão máximo do 

movimento cooperativista mundial, sendo esta concebida em 1892, nos movimentos da 

França e Inglaterra, no entanto, somente no ano de 1895 ela foi criada e os princípios gerais 

estabelecidos, os quais vigoram até os dias de hoje, caracterizando a forma organizacional das 

cooperativas (BIALOSKORSKI NETO, 2006; REIS JÚNIOR, 2006). 

Estes princípios são: 1) adesão livre e voluntária; 2) gestão democrática; 3) 

participação econômica dos membros; 4) autonomia e independência; 5) educação, formação 

e informação; 6) intercooperação;  7) interesse pela comunidade (ACI, 2013; OCB, 2013). 

Desde meados da década de 1980, tanto no Brasil quanto em outros países, assiste-se 

ao desenvolvimento e ao fortalecimento gradativo de iniciativas no campo econômico, 

pautadas no associativismo e na cooperação (GAIGER, 2007). O cooperativismo apresenta-se 

como um meio de facilitar o acesso dos produtores familiares a condições que isoladamente 

não conseguiriam, como por exemplo: melhores preços obtidos por uma oferta maior de 

produtos, melhores preços na compra de insumos, acesso a mercados e etc. Há tempos, no 

Brasil, o cooperativismo no meio rural é visto como meio de modernização da agricultura, 

além de uma estratégia voltada ao crescimento econômico, bem como uma ferramenta de 

mudança social (SCOPINHO, 2007). 

A emergência de tais empreendimentos de caráter coletivo pode ocorrer por diferentes 

estímulos, dentre eles pode-se citar a criação de postos de trabalho e renda, que possuem 

como resultante a inclusão e reinserção tanto social quanto econômica (MAURER; SILVA, 

2011; OLIVEIRA; SILVA, 2012). Empreendimentos solidários estão tornando-se 

mecanismos geradores tanto de renda, quanto de trabalho, por vezes atingindo níveis de 

desempenho que lhes garantem permanência no mercado, com expectativas de sobrevivência 

(GAIGER, 2003). 

Neste sentido uma estratégia aplicada para contornar a exclusão social é a 

incorporação de tecnologias de baixo custo, através de ações comunitárias ou associativas que 

visem otimizar os ganhos, como a industrialização de produtos (para agregação de valor), bem 
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como a compra e venda em conjunto, e ainda, a pressão para se obter melhores preços 

(GEHLEN, 2004). 

As cooperativas agropecuárias desempenham um importante papel tanto no 

desenvolvimento econômico, quanto social de seus associados, representando em 

determinadas regiões, uma das únicas oportunidades de agregar valor à produção, servindo 

assim como meio de inserção dos pequenos produtores a certos mercados concentrados 

(FERREIRA; BRAGA, 2004; SOUZA; BRAGA, 2007). 

Corroborando com as informações acima, a Figura 3, concebida a partir de dados da 

OCB (2011) traz informações a respeito da influência do cooperativismo na melhoria de um 

dos índices aplicados para medir o desenvolvimento dos municípios, o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), assim evidencia-se um aumento neste índice, nos 

municípios em que se encontram presentes a sede de cooperativas, sendo que este índice 

representa muito mais que apenas desenvolvimento do ponto de vista econômico, mas 

também sob a ótica social bem como a qualidade de vida, escolaridade e renda per capta . 

 

Figura 3 - IDH e municípios com sede de cooperativas. 

 

Fonte: OCB (2011) 

Nesta figura percebe-se que nos municípios onde se encontram localizadas 

cooperativas, possuem um IDH maior do que aqueles que não possuem este tipo de 
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empreendimento. O que é um indicativo da conveniência deste tipo de organização, visando o 

desenvolvimento não apenas econômico, mas também social, da região em que se encontra 

instalada a cooperativa, afinal o IDH, utiliza quatro indicadores em sua composição o Produto 

Interno Bruto per capta, taxa de expectativa de vida, taxa de alfabetização e taxa de 

matriculas nos três níveis de ensino, assim o movimento cooperativista parece influenciar 

também em cada um destes indicadores. Assim, as novas atividades exercidas pelas 

cooperativas têm auxiliado na melhoria destes indicadores. 

A mudança do foco estratégico de algumas cooperativas representa a alteração de 

maior significância, ao abandonarem a função apenas de depósitos e locais de 

comercialização de produtos primários, passando a industrializar e beneficiar diversos 

produtos agregando valor a estes e com isso, remunerando melhor seus cooperados (ABIB; 

BULGACOV; AMORIM, 2007). 

No contexto social dos últimos anos, é cada vez mais evidente a presença de grupos 

informais, empresas geridas por seus trabalhadores, bem como de associações que se 

encontram organizadas nas bases do cooperativismo e em regimes de autogestão (GAIGER, 

2003). Afinal, o trabalho constitui-se em uma forma de aprendizado, crescimento e 

amadurecimento, oportunidade que a economia solidária oferece indistintamente a todos, 

assim, quando trabalhadores trabalham em sua própria cooperativa tornam-se proprietários de 

tudo que é produzido, o que é estranho a eles no inicio passa a ser compreendido como uma 

experiência libertadora (SINGER, 2008). 

O fortalecimento deste tipo de organização na Agricultura Familiar funciona como 

propulsor do processo de ampliação do poder de negociação, destes produtores tanto com os 

mercados, quanto com as políticas públicas (MAGALHAES, 2009). Abib, Bulgacov e 

Amorim (2007) ressaltam ainda que o campo das cooperativas tem demonstrado ser de grande 

valia para nações em desenvolvimento, sobretudo, por ser um campo de experimentação para 

empreendimentos familiares e de pequeno porte na busca por mais recursos de 

sustentabilidade. 

 

2.2 Cooperativa Sustentável 

 

Desde a década de 1970, a atenção voltada à problemática ambiental levou alteração 

no conceito de desenvolvimento, em termos do eco desenvolvimento, sendo este recentemente 

renomeado como desenvolvimento sustentável (SACHS, 2004). Este fator é decorrente da 

preocupação com os impactos e efeitos ambientais, gerados pela ação do homem no meio 
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ambiente, passando a merecer maior atenção a partir da década de 1950, em virtude da queda 

no padrão de qualidade de vida das pessoas em algumas regiões do planeta (NASCIMENTO 

et al., 2008). 

Teixeira et al. (2011, p. 127) argumentam que “sustentabilidade vem do latim 

‘sustentare’ que significa suster, sustentar, suportar, conservar em bom estado, manter, 

resistir. Dessa forma, sustentável é tudo aquilo que é capaz de ser suportado, mantido”. O 

termo sustentabilidade surgiu inicialmente durante a Conferência das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento, em 1972, na cidade de Estocolmo na Suécia, onde foi incorporada à 

discussão sobre desenvolvimento, a questão ambiental.  

Este termo foi trabalhado de forma mais detalhada no Relatório Nosso Futuro Comum, 

também conhecido como relatório de Brundtland, publicado pela Comissão Mundial sobre 

Meio ambiente e Desenvolvimento – CMMAD, em 1988 (VILPOUX, 2011). Sendo que este 

conceito veio a ganhar mais força durante a Conferencia Rio 92 (NASCIMENTO et al., 

2008). 

A CMMAD (1991, p.49) argumenta que em sua essência, o desenvolvimento 

sustentável: 

É o processo de transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos 

investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança 

institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro, a fim de 

atender às necessidades e aspirações humanas. 

 

Desse modo o termo sustentabilidade apresenta habilidade para satisfazer as 

necessidades do presente sem comprometer as necessidades das futuras gerações (HART; 

MILSTEIN, 2004; SILVA, REIS, AMANCIO, 2011; VILPOUX, 2011). Neste contexto o 

desenvolvimento sustentável atende ao imperativo ético da solidariedade tanto das gerações 

presentes, quanto das futuras, exigindo a explicitação de critérios para sustentabilidade social, 

ambiental, além da viabilidade econômica (SACHS, 2004). 

Na visão de Silva et al. (2011) a sustentabilidade apresenta subsídios para superar a 

diferença radical que a modernidade realiza entre as ações humanas, as atividades econômicas 

e os sistemas naturais. Neste ponto, segundo Nascimento et al. (2008) a tecnologia apresenta-

se como forma de contribuir para a manutenção da sustentabilidade, bem como a 

habitabilidade do planeta.  

Abramovay (2010) observa que uma estratégia de desenvolvimento sustentável é 

composta por diversos componentes que podem ser encontrados em certas políticas 

governamentais, de empresas privadas e em organizações da sociedade civil. Porter (1996) 
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acrescenta que o ajustamento da organização à estratégia deixa as complementações mais 

alcançáveis, além de contribuir para a sustentabilidade.  

Hart e Milstein (2004) apresentam o conceito de empresa sustentável, como sendo 

aquela organização que contribui ao desenvolvimento sustentável gerando, ao mesmo tempo, 

benefícios nas áreas econômica, social e ambiental. Desenvolvimento sustentável demanda 

uma nova maneira de agir tanto quanto de pensar parte dos gestores das organizações e dos 

gestores do poder público, bem como da sociedade em geral (NASCIMENTO et al., 2008). 

Assim para efeito conceitual cooperativa sustentável pode ser definida como a 

organização que consegue satisfazer as aspirações de seus associados, ao mesmo tempo em 

que atende às necessidades econômicas, sociais, ambientais, políticas e territoriais, conforme 

demonstrado na Figura 4, considerando a satisfação de necessidades e tratando a 

sustentabilidade como uma oportunidade que abre caminhos para a diminuição de custos e 

riscos (HART; MILSTEIN, 2004). 

 

Figura 4 - Cooperativa Sustentável e suas interações 

 
Fonte: Elaborado a partir de Hart e Milstein (2004) e Sachs (2004) 

 

O desenvolvimento sustentável possui como alicerce o tripé composto pelas dimensões: 

econômica, social e ambiental (HART; MILSTEIN, 2004; NASCIMENTO et al., 2008, 

FLORES; MEDEIROS, 2009). Sendo esta a conceituação que esta pesquisa se baseará para 

avaliar as estratégias de sustentabilidade, acrescentando ainda a estas as dimensões: territorial 

e política propostas por Sachs (2004). 
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Dimensão Econômica - Trata da parte econômica propriamente dita, ou seja, do 

aspecto financeiro, que permite a satisfação das necessidades e manutenção do estilo de vida. 

Garantindo a segurança alimentar e capacidade de modernizar continuamente os instrumentos 

de produção (VILPOUX, 2011). Os agricultores familiares apresentam-se como principais 

atores para a transição a uma economia sustentável, uma vez que produzem alimentos, além 

de outros produtos agrícolas, desempenhando assim o papel de conservação da biodiversidade 

e guardiões da paisagem. Assumem ainda a figura de peça-chave para o desenvolvimento 

integrado e sustentável, quando observado o âmbito municipal ou um consorcio de 

municípios (SACHS, 2001).  

Dimensão Social – Para obter sustentabilidade esta é uma das dimensões que trata de 

alcançar uma sociedade mais homogênea, diminuindo as desigualdades sociais, com a geração 

de qualidade de vida decente e igualdade ao acesso a recursos e serviços sociais (VILPOUX, 

2011). Para Gaiger (2003, p. 192) “o trabalho consorciado age em favor dos próprios 

produtores e confere à noção de eficiência uma conotação bem mais ampla, referida 

igualmente à qualidade de vida dos trabalhadores e à satisfação de objetivos culturais e ético-

morais”. Assim sob o ponto de vista social, a sustentabilidade deve preocupar-se com o bem-

estar e a condição humana, bem como os meios utilizados para incrementar a qualidade de 

vida (SGANDERLA, 2008). Nesta ótica da sustentabilidade busca-se maior igualdade social 

através da participação dos cidadãos nas estruturas do poder, levando em consideração a 

história, os valores e a cultura do território, além do respeito pela diversidade e incremento na 

qualidade de vida das populações (BOTELHO FILHO, 2005). 

Dimensão Ambiental - Baseia-se na busca permanente de reduzir a poluição e o uso de 

recursos finitos, na busca pela reciclagem e na criação de meios para a proteção ambiental 

(VILPOUX, 2011). Sachs (2004) argumenta que atividades voltadas a economizar os recursos 

naturais (como conservar água e energia), reciclagem dos resíduos sólidos e reutilização de 

materiais resulta na melhor utilização das capacidades de produção disponíveis, contribuindo 

para a melhoria na taxa de crescimento e com a sustentabilidade do ambiente deste 

crescimento. Segundo Botelho Filho (2005) deve-se compreender o meio ambiente como 

ativo do desenvolvimento, com ênfase no conceito de gerir de forma sustentada a base de 

recursos naturais, assegurando com isso sua disponibilidade às gerações futuras. O mais 

importante para uma estratégia de desenvolvimento sustentável na região amazônica consiste 

na forma sistemática de ciência e tecnologia para utilização e exploração sustentável da 

biodiversidade, mas para isso necessita-se de atividades e políticas públicas diferentes das que 

predominam atualmente (ABRAMOVAY, 2010). 
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Dimensão Territorial – Relaciona-se com a distribuição espacial (física) tanto de 

recursos, quanto das populações e das atividades (SACHS, 2004), trata-se assim de um modo 

de vislumbrar a distribuição geográfica das referidas variáveis. Abramovay (1999) ressalta 

que o desenvolvimento no Brasil vai necessitar de uma dinâmica territorial nova atribuindo 

papel decisivo as unidades familiares, assim o desafio brasileiro apresenta-se em criar 

condições de que a população venha a valorizar determinado território através de um conjunto 

variado de mercados e atividades. Cada território é resultado da combinação de fatores de 

diferentes naturezas, como física, econômica, sócio-político dentre outros, estando conectados 

a um contexto interno e inseridos em um mais amplo. Assim, tratar de território significa 

abordar um sistema aberto e dinâmico, que gera e recebe influências, podendo ser abordado 

em esferas indo do micro ao macro (FLORES; MEDEIROS, 2009). 

Dimensão Política – as forças politico-legais como leis, regulamentações e pressões 

políticas, bem como as forças culturais e sociais que as determinam, possuem tendência a 

mudar vagarosamente (NASCIMENTO, 2008; VILPOUX, 2011). Segundo Botelho Filho 

(2005) esta dimensão objetiva desenvolver soluções que venham a contemplar 

institucionalidades renovadas, permitindo o desenvolvimento de políticas negociadas, 

evidenciando o conceito de governabilidade democrática, bem como o exercício da cidadania 

e promoção da conquista. A governança democrática apresenta-se como um valor fundador, e 

ainda como instrumento imperativo para que as coisas aconteçam; afinal a liberdade faz toda 

a diferença (SACHS, 2004). 

Neste sentido o conceito de sustentabilidade proposto busca encontrar uma situação 

balanceada das cinco dimensões descritas, onde não apenas uma é o centro das atenções, mas 

sim uma busca por trabalha-las em conjunto, beneficiando mutuamente a organização, seus 

cooperados e o meio no qual se encontram inseridos. Conforme o relata Abramovay (1999) as 

unidades familiares apresentam papel decisivo nas mudanças necessárias, ao cenário 

brasileiro, sendo que a Agricultura Familiar representa proporção considerável da produção 

agropecuária no Estado de Rondônia. 

 

2.3 Agricultura Familiar  

 

A Agricultura Familiar pode ser entendia como campesinato, uma vez que os 

conceitos são semelhantes, desta forma pode-se afirmar que a agricultura camponesa é 

familiar, mas nem toda a Agricultura Familiar é camponesa. (VILPOUX, 2011). 
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Para Abramovay (1998, p. 22) “uma Agricultura Familiar, altamente integrada ao 

mercado, capaz de incorporar os principais avanços técnicos e de responder às políticas 

governamentais não pode ser nem de longe caracterizada como camponesa”, uma vez que 

nesta não estão relacionados os laços de dependência ou relacionamentos comunitários. Até 

os anos 1990 a Agricultura Familiar era considerada como campesinato, baseando-se nas 

características de agricultura de subsistência, de baixa renda, com pequena produção 

(VILPOUX, 2011). Desse modo faz-se necessário caracterizar o termo camponês. 

Na definição de Redfield (1958) camponês é o indivíduo que apresenta duas 

características em comum: a agricultura está voltada para sua manutenção (agricultura de 

subsistência) e é um estilo de vida e não um negócio visando lucro, sendo que este mantém o 

controle de um pedaço de terra, com o qual possui ligação por laços de tradição e sentimento. 

Já para Shanin (1973) o termo campesinato possui quatro facetas essenciais e interligadas: (1) 

a unidade familiar é a unidade básica multifuncional de organização social; (2) o trabalho na 

terra e geralmente com a criação de animais como meio de subsistência; (3) uma cultura 

tradicional específica atrelada ao modo de vida das pequenas comunidades rurais; (4) sujeição 

multidirecional a poderes exteriores. 

A Agricultura Familiar abrange inclusive o campesinato, mas a Agricultura Familiar 

não se restringe apenas a “pequenas” propriedades. A Agricultura Familiar pode ser definida 

como o modelo de prática agrícola baseado no predomínio do trabalho familiar.  

De acordo com a Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, em seu paragrafo 3º, é 

considerado agricultor familiar aquele que prática suas atividades no meio rural e atende, 

simultaneamente, aos seguintes requisitos: 

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; 

II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; 

III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas 

do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder 

Executivo; (Redação dada pela Lei nº 12.512, de 2011). 

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. (BRASIL, 

2006) 

 

O tamanho do módulo fiscal, no Estado de Rondônia, corresponde a uma área de 60 

hectares, conforme definido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA, 1980), informação corroborada também por Landau et al (2012). 

Nikolitch (1969) distingue entre o que considerada Agricultura Familiar e o que seria a 

agricultura patronal, dizendo que: unidades de produção familiar contam exclusivamente com 

o trabalho familiar, ou com uma proporção de trabalho contratado que, em média, não exceda 

a contribuição da família. Já as unidades produtivas patronais são aquelas onde os membros 
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da família não exercem nenhuma atividade diretamente relacionada ao processo de trabalho 

ou, o fazem em quantidade inferior a mão-de-obra contratada. A agricultura patronal é focada 

na produção em larga escala e no ganho de produtividade, incorporando constantemente 

novas tecnologias, visando aumentar sua competitividade no mercado internacional 

(VILPOUX, 2011). 

O relatório Limites ao Crescimento, publicado em 1972, fazia projeções sobre o 

aumento da demanda populacional e o consumo de recursos naturais não renováveis. 

Alertava, ainda, sobre a necessidade de equacionar o aumento populacional com a produção 

de alimentos. (NASCIMENTO; LEMOS; MELLO, 2008).  

A necessidade mundial por alimentos só aumenta, na proporção do crescimento da 

população. Para os especialistas o único meio de acompanhar a demanda por alimentos é com 

aplicação de novas tecnologias para os produtores mais modernos e com processos mais 

tecnificados para produtores de menor produtividade.  

A produção patronal brasileira é voltada a exportação enquanto que a Agricultura 

Familiar é focada abastecimento do mercado interno, onde o acompanhamento deste tipo de 

produção às mudanças tecnológicas passa a ser de relevante importância para a população em 

geral, que depende desta produção para seu abastecimento. Onde não se trata apenas da 

produzir, mas produzir de modo eficiente. Um dos principais papéis da Agricultura Familiar é 

garantir a segurança alimentar, satisfazendo assim a principal necessidade básica de qualquer 

indivíduo (VILPOUX, 2011). No entanto para garantir a produtividade e com isso a segurança 

alimentar faz-se necessário o investimento em tecnologia, para se produzir mais com menos 

recursos e em uma área menor. 

A modernização acrescentou uma imposição ao trabalho produtivo - a produtividade - 

além de reverter uma tradição milenar dos agricultores, impondo o fator tempo como 

disciplinador do trabalho produtivo que serviu também como referência de valor. Assim 

ocorreu a desestruturação dos saberes técnicos, e da experiência acumulada por estes 

agricultores (GEHLEN, 2004). A Agricultura Familiar teve que se reinventar para 

acompanhar a evolução do cenário, e tem relevante importância no cenário nacional. 

A visão de Agricultura Familiar baseando-se apenas no contraste desta com o 

campesinato não condiz com a realidade deste tipo de produção que contribui de maneira 

significativa com o crescimento nacional. Segundo Guanzioli et al.(2001), baseando-se em 

dados do MDA, cerca de 85% dos estabelecimentos agropecuários são utilizados por 

agricultores familiares, e que este tipo de produção responde por 37,9% da produção 
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agropecuária nacional, representando mais de 1/3 da produção no período, o que ressalta a 

importância deste modo de produção.  

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2007), confirmam esta 

informação, onde os pequenos estabelecimentos (pesquisados no censo 2006), que possuem 

área total inferior a 100 hectares, geraram 47,13% da receita total (R$ 122.632.154.000,00), 

contra 25,49 % dos médios e 26,62 % dos grandes. Demonstrando que pequenos produtores 

representam uma grande parte das receitas provenientes da agropecuária nacional. 

Na contribuição de Gehlen (2004, p. 99): 

A Agricultura Familiar passou a ser vista como um sistema de produção específico e 

particular, com grande capacidade de adaptação. [...] O modelo familiar, bem 

estruturado, com políticas adequadas, é econômica e socialmente eficiente, sensível 

às questões ambientais e, por isso, se afirma crescentemente como sustentável ou 

durável. 

 

Sachs (2001) ressalta que o principal obstáculo da Agricultura Familiar é a descrença 

das elites políticas brasileiras, em sua viabilidade econômica, bem como na capacidade de 

inovação das sociedades rurais. Nesse sentido todos os programas que visem dar apoio à 

inserção da Agricultura Familiar são bem vindos como meio de fortalecer esse segmento, de 

grande importância tanto na produção de alimentos básicos, quanto na geração de emprego e 

renda e, ainda contribuindo com o desenvolvimento do espaço rural (VILPOUX, 2011). 

É evidente a importância da contribuição do governo, através de políticas para o 

fomento ou manutenção da Agricultura Familiar no país, uma vez que, de acordo com dados 

do IBGE (2007, p.163) “dos estabelecimentos que receberam financiamento no ano-base de 

2006, 85% tiveram como uma das fontes algum programa governamental [...] o que não 

implica que estas sejam as únicas fontes de recursos”. Destes, mais de 79% foram 

beneficiados com recursos provenientes do Pronaf. Parte considerável da Agricultura Familiar 

é, ou poderá tornar-se viável economicamente, quando consolidada de maneira adequada 

através de políticas que propiciem o acesso a mercados, crédito, tecnologia, pesquisa e 

extensão rural (SACHS, 2001). 

Outra informação relevante é o nível de mão-de-obra empregada pela Agricultura 

Familiar, segundo IBGE (2007) um total de 16.567.544 pessoas encontravam-se ocupadas nos 

estabelecimentos agropecuários até 31.12.2006, este valor representa 18,9% da população 

acima de 10 anos ocupadas no país. De acordo com Souza et al. (2011) deste total cerca de 

12,3 milhões de pessoas trabalhavam na Agricultura Familiar, correspondendo a 74,4% de 

todo pessoal ocupado nos estabelecimentos agropecuários.  
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Neste sentido Almeida, Amin e Souza Filho (2011) argumentam que o setor agrícola 

cumpre o papel de indutor do desenvolvimento, bem como de gerador de excedentes tanto de 

capital, quanto de mão-de-obra, sendo estes capazes de sustentar a manutenção e o surgimento 

do setor industrial. 

 

2.4 Políticas Públicas e Estratégia 

 

Neste tópico apresentam-se conceitos e o quadro teórico que subsidiam o 

entendimento de estratégia e políticas públicas, os quais serão utilizados neste trabalho.   

 

2.4.1 Políticas Públicas 

 

O termo políticas públicas pode ser compreendido, segundo Farah (2004), como um 

fluxo de ações do Estado, visando atingir determinados objetivos, conjecturando ou revelando 

um jogo de interesses. 

Sendo complementado por Sposito e Carrano (2003, p.17): 

 

Em sua acepção mais genérica, a ideia de políticas públicas está associada a um 

conjunto de ações articuladas com recursos próprios (financeiros e humanos), 

envolve uma dimensão temporal (duração) e alguma capacidade de impacto. Ela não 

se reduz à implantação de serviços, pois engloba projetos de natureza ético-política e 

compreende níveis diversos de relações entre o Estado e a sociedade civil na sua 

constituição. Situa-se também no campo de conflitos entre atores que disputam 

orientações na esfera pública e os recursos destinados à sua implantação. 

 

A presença do aparelho público-estatal é um traço característico na definição, 

acompanhamento e avaliação de políticas públicas, garantindo desta maneira seu caráter 

público, ainda que para sua realização ocorram certas parcerias (SPOSITO; CARRANO, 

2003, p.17).  

O Estado possui papel central no desenvolvimento das políticas, mas também pode 

contar com o apoio privado e de grupos de interesse. Outros segmentos envolvem-se na 

formulação de políticas públicas, como grupos de interesse, movimentos sociais e agentes da 

sociedade, que dependendo do tipo de política, apresenta maior ou menor influência em sua 

formulação (HÖFLING, 2001; SOUZA, 2006). 

Para Souza (2006, p. 24) não existe uma definição de políticas públicas que seja única 

ou considerada como melhor, assim a autora sintetiza algumas definições de diferentes 

autores em seu trabalho: 
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Mead
2
 (1995) a define como um campo dentro do estudo da política que analisa o 

governo à luz de grandes questões públicas e Lynn
3
 (1980), como um conjunto de 

ações do governo que irão produzir efeitos específicos. Peters
4
 (1986) segue o 

mesmo veio: política pública é a soma das atividades dos governos, que agem 

diretamente ou através de delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos. Dye
5
 

(1984) sintetiza a definição de política pública como “o que o governo escolhe fazer 

ou não fazer”. A definição mais conhecida continua sendo a de Laswell
6
, ou seja, 

decisões e análises sobre política pública implicam responder às seguintes questões: 

quem ganha o quê, por que e que diferença faz. 

 

Para Gehlen (2004, p. 95) quando formuladas de maneira eficiente, as políticas 

públicas evitam outras políticas compensatórias de cunho social, voltadas a situações de risco, 

emergência ou para superação de legados históricos, como por exemplo, “incluir segmentos 

sociais não contemplados historicamente pelas políticas de desenvolvimento”.  

O poder público possui chances particularmente favoráveis no nível dos municípios, 

com relação à promoção da responsabilidade social e política dentro das comunidades, razão 

esta onde os municípios devem desempenhar papel principal dentro de uma estratégia 

democratizante (FREY, 2001). Abramovay (2010) argumenta que nas políticas 

governamentais podem ser encontrados diversos componentes para uma estratégia de 

desenvolvimento sustentável.  

Desse modo o Estado continua a desempenhar um papel importante em quaisquer 

estratégias de desenvolvimento sustentável, mesmo que este necessite ser revisto ou mesmo 

redefinido (FREY, 2001).  

Estas ações e a presença do Estado tornam-se primordiais, para o acesso da produção 

da Agricultura Familiar aos diferentes mercados existentes, contribuindo para que estes sejam 

os principais atores de seu próprio desenvolvimento (VILPOUX, 2011).  

Apesar de ser o setor mais importante no desenvolvimento dos países capitalistas, o 

setor agrícola por sua característica de pulverização em pequenos produtores necessita de uma 

intervenção da esfera pública, que realiza uma validação do trabalho do agricultor, onde até 

mesmo a renda destes trabalhadores encontra-se nas mãos da esfera pública. Assim o Estado, 

busca traçar suas políticas públicas não apenas baseadas em motivos econômicos, mas 

também na valorização do meio rural (ABRAMOVAY, 1998). 

                                                 
2
 MEAD, L. M. “Public Policy: Vision, Potential, Limits”, Policy Currents, February: 1-4. 1995. 

3
 LYNN, L. E. Designing Public Policy: A Casebook on the Role of Policy Analysis. Santa Monica, Calif.: 

Goodyear. 1980 
4
 PETERS, B. G. American Public Policy. Chatham, N.J.: Chatham House. 1986. 

5
 DYE, Thomas D. Understanding Public Policy. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. 1984. 

6
 LASWELL, H.D. Politics: Who Gets What, When, How. Cleveland, Meridian Books. 1936/1958. 
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Para melhor entendimento da pesquisa será trabalhado o conceito de estratégia quando 

referente ao setor privado, no caso as cooperativas e o conceito de políticas públicas quando 

for referente ao setor público, para os órgãos vinculados ao Governo, conforme apresentado 

no Quadro 2, a seguir. 

Quadro 2 – Diferenças entre o Setor Privado e Público 

 (Setor Privado) Setor Público 

Missão "Fazer dinheiro" (Lei de mercado) "Fazer o bem" a todos igualmente 

Motivação dos 

Dirigentes 
Competitividade Reeleição – Permanência no cargo 

Regime Competição (quanto de mercado) Monopólio (quanto de governo) 

Satisfação do cliente Baseada no interesse Alicerçada no dever 

Modelo de Decisão 
Podem decidir "a portas fechadas" 

rapidamente 

Decisões participativas, movimentos 

mais lentos. 

Bases de Cálculo Relação custo-benefício Valores morais absolutos 

Fonte de Recursos Clientes (comercialização) Contribuintes (arrecadação tributária) 

Meios de pagamento 
Remunera-se diretamente a 

organização 

Remunerado indiretamente, pela via do 

imposto. 

Avaliação de 

Competência 
Lucro 

Capacidade de excelência na prestação 

dos serviços. 

Políticas voltadas à 

qualidade 

Referem-se a metas de competitividade 

no sentido da obtenção, manutenção e 

expansão de mercado; 

A meta é a busca da excelência no 

atendimento a todos os cidadãos, ao 

menor custo possível; 

Contingencias Perfil da clientela 
Limites de autonomia estabelecidos pela 

legislação 

Fonte: Adaptado a partir de Leite (1994) e Hoffmann (2006) 

 

Estas informações servem para diferir algumas das principais características entre o 

setor público e o privado, visando possibilitar uma melhor compreensão de alguns conceitos 

que são peculiares a cada setor, bem como possibilitar uma visão mais focada em como cada 

um enxerga o cliente, suas competências organizacionais, meios de decisão dentre outras 

especificidades. 

 

2.4.2 Estratégia 

 

A palavra estratégia possui diversos significados que variaram ao longo do tempo, 

mais de uma forma geral são como planos ou passos a serem seguidos. O termo estratégia 

surgiu há muitos anos, e originalmente estava relacionado a ações militares, sendo 

denominada “a arte do general”, no decorrer da história assume outras definições como 

habilidades gerenciais, capacidade de conduzir ou gerenciar, meio de um prevalecer sobre o 

outro (CAMARGOS; DIAS, 2003).  

Kallas (2003, p. 5) apresenta uma síntese dos marcos históricos na evolução dos 

conceitos atribuídos à estratégia, conforme pode ser observado no Quadro 3. 
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Quadro 3 - Evolução histórica dos conceitos de estratégia e gestão estratégica 
Ano Evento 

Antiguidade 

O primeiro texto conhecido sobre estratégia teve aplicação militar, há mais de 2.000 anos, pelo 

general chinês Sun Tzu, denominado “um tratado sobre a arte da guerra”. No Ocidente, o 

conceito foi também utilizado pelo exército romano.  

Século 

XVIII 

O general francês Napoleão Bonaparte, conhecedor da obra de Sun Tzu, é considerado um dos 

maiores estrategistas de todos os tempos. 

Década de 

1950 

Após a Segunda Guerra, o planejamento estratégico chega às empresas e universidades, 

principalmente nos EUA. Surge o modelo de análise de forças e fraquezas, ameaças e 

oportunidades (SWOT analysis). 

1965 Edição do primeiro livro sobre estratégia, de Igor Ansoff. 

Décadas de 

1960 e 1970 

O planejamento estratégico torna-se uma ferramenta muito popular e se espalha pelas empresas 

nos EUA. 

1973 
Primeiro Seminário Internacional de Administração Estratégica na Universidade de Vanderbilt 

nos EUA. Neste evento, iniciam-se as primeiras críticas ao planejamento estratégico. 

1980 
Publicação do primeiro livro de Michael Porter, com nova organização dos conceitos de 

estratégia. 

Década de 

1980 

Com a estabilização do crescimento econômico, há certo desencanto das empresas norte-

americanas em relação à estratégia. Já nas companhias japonesas, que experimentam grande 

crescimento econômico, os executivos leem e seguem os ensinamentos do general chinês Sun 

Tzu. Surgem, cada vez mais, novos autores e teorias sobre o tema. 

Década de 

1990 

As duas metades desta década são bem distintas. Na primeira, há significativa retomada do 

pensamento estratégico, levando-se em consideração todas as suas limitações. Na segunda 

metade da década, com a euforia da Internet, algumas empresas abandonam completamente a 

estratégia, na opinião de Michael Porter, e outras a torna, sinônimo de transformação do 

negócio. Kaplan e Norton criam o balanced scorecard. Surgem os conceitos de C. K. Prahalad e 

Gary Hamel sobre Competências Essenciais e Arquitetura Estratégica orientando as 

organizações a buscarem vantagem competitiva com base no uso de suas capacidades 

dinâmicas. 

1994 

Edição do Livro The Rise and Fall of Strategic Planning, de Mintzberg, que mostra a 

precariedade dos conceitos de planejamento estratégico, que não estava sendo eficaz no papel 

da gestão estratégica, marcando o início de uma nova fase dos conceitos de estratégia. 

Século XXI 

 

São propostos novos modelos com foco na capacidade de adaptar-se à mudança, na 

flexibilidade e no aprendizado organizacional. Para alguns, ter agilidade estratégica, para 

“dançar conforme a música” passa a ser mais importante que a estratégia em si. Recentes crises 

nas bolsas americanas e em outros países colocam em cheque as ferramentas de medição e 

critérios de transparência das organizações. Segundo pesquisa da Bain & Co, o planejamento 

estratégico ainda é a ferramenta de gestão mais utilizada por empresas no mundo todo. 

Fonte: adaptado a partir de Kallás (2003) 

 

A estratégia também pode ser percebida como uma prática social, uma vez que é 

concebida, planejada e colocada em prática por pessoas, podendo ser política, educacional ou 

doméstica (ABIB; BULGACOV; AMORIM, 2007). 

Camargos e Dias (2003) argumentam que dependendo do contexto no qual é 

empregada, a estratégia pode exprimir significado de táticas, políticas, objetivos, programas, 

dentre outros, na busca de explicar os conceitos necessários para defendê-la. Estratégia pode 

ser um destes termos que são definidos de um jeito e utilizados de outro, sem se notar a 

diferença (MINTZBERG, 1998). 
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Quanto a isto, Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) apresentam diversas escolas de 

pensamento e suas contribuições para a formulação da estratégia, passos importantes a serem 

considerados, visando facilitar o desenvolvimento e implementação da estratégia levando em 

consideração diversos fatores que geralmente não são analisadas profundamente como, por 

exemplo, a mente e a visão dos estrategistas, fatores externos e suas complicações, bem como 

a influência do poder e da cultura dentro da organização. Henderson (1998) considera a 

estratégia como uma busca determinada por um plano de ação visando o desenvolvimento da 

vantagem competitiva para a empresa. 

Em um contexto amplo as organizações devem tomar muito cuidado antes de formular 

a estratégia e, principalmente antes de implementá-la, já que é a partir dela que estas podem 

galgar degraus importantes para o sucesso, lembrando que a estrutura da organização também 

pode ser baseada na estratégia escolhida. “A essência da formulação estratégica é lidar com a 

competição” (PORTER, 1999, p. 27), por isso a necessidade de monitorar o ambiente externo 

à organização. 

A estratégia possui sua essência nas atividades, assim deve-se realiza-las de modo 

diferenciado ou optar por atividades distintas de seus concorrentes (PORTER, 1996). Para 

Ghemawat (1998) a organização deve gerenciar tendo em vista a singularidade, buscando 

desenvolver competências que a distinga e assim criar uma vantagem competitiva, argumento 

corroborado por Porter (1996, p. 3) que considera que “uma empresa só é capaz de superar 

suas rivais se conseguir estabelecer uma diferença e mantê-la”, não se trata apenas de atingir a 

vantagem competitiva, mas também em sustenta-la ao longo do tempo.  

Ohmae (1998, p. 67) ratifica a afirmação de Porter ao mencionar que “[...] uma marca 

da estratégia bem-sucedida é a criação de vantagens competitivas sustentáveis”, somente 

deste modo a estratégia pode ser considerada como consolidada, uma vez que esta passou pelo 

processo de implantação, e apresentou condições de ser mantida, ou seja, pode ser sustentada. 

Como visto, a estratégia pode ser definida de diferentes maneiras, bem como, de 

acordo com o contexto no qual é empregada, possui características variadas, conforme 

exposto no Quadro 4, adaptado de Kállas (2003, p. 8). 

Como visto a estratégia está muito além de uma escolha ou uma diretriz, apresenta-se 

como um meio de se posicionar e suas ações interferem ao logo do tempo. Nesse sentido 

outro conceito a se apresentar é o de Planejamento Estratégico, que conforme Rezende 

(2008), é um processo dinâmico, encontra-se em constante mudança, sistêmico, coletivo e 

participativo, necessita da participação de todos os envolvidos e continuo, para determinação 

dos objetivos, estratégias e ações da organização.  
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Quadro 4 - Características da Estratégia 
Autor Dimensão Características da Estratégia 

Ansoff (1990) Abrangência Fornece regras e diretrizes gerais para orientar a gestão da organização. 

Campos (1996) Prazo Tem como base um planejamento de médio e longo prazo. 

Almeida (2001) Importância 
Os impactos de decisões estratégicas são de longa duração e demandam tempo 

para serem revertidos. 

Kaplan e Norton 

(2000) 
Natureza Estratégia é uma escolha, opção. Faz parte do processo decisório. 

Porter (1996) Posicionamento 
Trata-se de um posicionamento único da empresa em relação ao ambiente da 

indústria. 

Mintzberg (2000) Dinâmica 
Sofre alterações com o decorrer do tempo. A estratégia realizada nem sempre é 

igual à estratégia pretendida. Reconhece o conceito de estratégias emergentes 

Hamel e Prahalad 

(1995) 
Origem 

A estratégia se materializa pela mobilização das competências básicas da 

organização 

Fonte: adaptado de Kallás (2003). 

Dentre as análises organizacionais pertinentes ao planejamento estratégico, umas das 

mais comuns é a aplicação da Matriz SWOT, cuja sigla que representa as palavras strengths 

(forças), weaknesses (fraquezas), opportunities (oportunidades), threats (ameaças), e que 

busca realizar a identificação de cada um destes quesitos em sua concepção. Assim nesta 

pesquisa o modelo de análise a ser empregado é uma variação da Matriz SWOT, e que é 

denominada segundo seu autor Heinz Weihrich como Matriz TOWS. 

 

2.5 Abordagem de Análise TOWS (Threats , Opportunities, Weaknesses, Strengths) 

 

A ferramenta de análise TOWS, segundo Ruocco e Proctor (1994) é uma técnica que 

auxilia na formulação de planos estratégicos, sendo muito útil na prática. O criador desta 

análise, Heinz Weihrich, caracteriza a análise TOWS como uma ferramenta de análise 

utilizada na verificação da posição estratégica de uma organização com relação ao ambiente 

externo e interno (WEIHRICH, 1982). Proctor (2000) ressalta ainda que a matriz TOWS é um 

instrumento útil no desenvolvimento de novas ideias. 

Trata-se de um modelo conceitual para realização de análises sistemáticas que visem 

facilitar o cruzamento entre threats (ameaças) e opportunities (oportunidades) externas e 

weaknesses (fraquezas) e strengths (forças) internas, podendo ser de um país, território, 

região, indústria ou organização. Não há restrição quanto ao tipo de unidade organizacional a 

ser beneficiada por este tipo de análise, sendo que situações que necessitam da tomada de 

decisão estratégica podem ser favorecidas por esta abordagem, afinal a experiência demonstra 

que o emprego da matriz TOWS pode conduzir à identificação de estratégias adequadas para 

a organização (PROCTOR, 2000). 

Segundo Weihrich (1999) este modelo fornece uma estrutura para o desenvolvimento 

de estratégias alternativas, tornando-se base para quatro estratégias distintas, através da 



35 

 

integração destes fatores. Proctor (2000) corrobora com o autor ao mencionar que o modelo 

TOWS apresenta-se como um meio de facilitar a articulação, identificação e formulação de 

estratégias, permitindo diferentes combinações entre forças, fraquezas, oportunidades e 

ameaças.  

É um tipo de ferramenta variante da clássica Matriz de Análise SWOT, sendo que, em 

ambos os casos TOWS e SWOT representam siglas para arranjos diferentes das palavras 

Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças, conforme demonstrado no Quadro 5. Estas 

técnicas podem ser utilizadas para ponderações sobre a estratégia, através da análise do 

ambiente externo (ameaças e oportunidades), correlacionando-as com o ambiente interno 

(pontos fortes e fracos). 

Quadro 5 – Síntese da sigla TOWS 

T - Threats (Ameaças) 

São situações de risco ou circunstancias 

desfavoráveis do ambiente externo que 

podem afetar de maneira negativa as 

atividades da organização. 

O - Opportunities (Oportunidades) 

São situações benéficas ou circunstâncias 

favoráveis do ambiente externo, que podem 

afetar positivamente a organização. Ocasiões 

a serem aproveitadas. 

W - Weaknesses (Fraquezas) 

São as deficiências, características negativas 

existentes dentro da organização que podem 

representar riscos. 

S - Strengths (Forças) 

São qualidades ou aptidões, características 

positivas que distinguem a organização das 

demais, e representam benefícios. 

Fonte: Elaborado a partir de Weihrich (1982) 

A diferença entre as formas de análise consiste que a SWOT enfatiza o ambiente 

interno, enquanto que a TOWS enfatiza o ambiente externo, combinando os fatores de forma 

sistemática (WEIHRICH, 1982). Corroborado por Cesario et al (2009) quando argumenta que 

a matriz TOWS apresenta estratégias arquitetadas a partir do cruzamento das oportunidades e 

ameaças com os pontos fortes e fracos. 

A operacionalização da ferramenta TOWS, busca combinar oportunidades e ameaças 

externas com as suas forças e fraquezas internas, gerando estratégias distintas através das 

combinações entre estes fatores, conforme demonstrado no Quadro 6, devendo-se proceder a 

análise identificando ameaças e oportunidades, pontos fortes e fracos. 

Quadro 6 – Estratégias geradas a partir da Matriz TOWS 

 
Oportunidades externas (O) Ameaças externas (T) 

Pontos fortes (S) 

SO "Max-Max" 

Estratégias que utilizam pontos fortes 

para maximizar as oportunidades. 

ST "Max-Min" 

Estratégias que utilizam pontos 

fortes para minimizar as ameaças. 

Pontos fracos (W) 

WO "Min-Max" 

Estratégias que minimizem os pontos 

fracos para aproveitar as oportunidades. 

WT "Min-Min" 

Estratégias que minimizem os 

pontos fracos e evitem ameaças. 

Fonte: Adaptado de Weihrich (1982) 
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Neste sentido são elaboradas opções estratégicas levando em consideração o 

relacionamento entre Forças e Oportunidades (SO), Forças e Ameaças (ST), Fraquezas e 

Oportunidades (WO), Fraquezas e Ameaças (WT), visando com isso contornar as debilidades 

e ameaças utilizando as forças e oportunidades disponíveis. 

Para aplicação da matriz de análise TOWS, são sugeridos por Weihrich (1982) os 

passos descritos na Figura 5:  

Figura 5 – Matriz TOWS 

Passo 1 Prepare um perfil da empresa: (a) Tipo de negócio, (b) Domínio geográfico; (c) Situação da 

concorrência; (d) Orientação Gestão de Topo.  

  

Passo 4 Prepare uma Auditoria (forças e fraquezas) em: (a) Gestão e Organização; (B) 

Operações; (c) Finanças; (d) Marketing, (e) Outros 

  

Fatores 

internos 

Passo 5. Desenvolver Alternativas 

Passo 6. Faça Escolhas Estratégicas  

 Considerar estratégias, Táticas de ação 

 

As etapas 1 a 6. Teste para 

Consistência. Prepare também Planos de 

contingência (Passo 7)  

Lista forças 

internas (S): 

 (1) 

Lista fraquezas internas 

(W):  

(1) Fatores 

externos 
  

Passo 2. Identificar e 

Avaliar os seguintes 

Fatores:  

(A) Econômico; 

(B) Social; 

(C) Político; 

(D) Demográfico; 

(E) os produtos e 

Tecnologia; 

(F) Mercado e 

Concorrência 

 

Passo 3. Prepare 

uma previsão, fazer 

previsões e 

avaliações do futuro 

Liste as oportunidades externas (O): 

(Considere os riscos também) 

(1) 
SO: Maxi-Maxi WO: Mini-Maxi 

Lista ameaças externas (T): 

(1) 
ST: Maxi-Mini WT: Mini-Mini 

Fonte: Weihrich (1982) 

 

Na matriz proposta por Weihrich consta uma série de passos que conduzem ao 

desenvolvimento de diferentes estratégias: O passo 1 busca traçar um perfil da organização 

em questão, através do levantamento do tipo de negócio realizado por esta, participação no 

mercado (domínio geográfico), situação da concorrência e ainda as diretrizes da alta gestão, 

buscando um conhecimento mais aprofundado da situação atual da organização. 

O passo 2 trata da identificação do ambiente externo atual da organização, procurando 

visualizar e avaliar diversos fatores: econômico; social; político; demográfico; produtos, 

tecnologia; mercado e concorrência. No passo 3 ocorre a elaboração de previsões e avaliações 

do futuro da organização. 
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O passo 4 trabalha com a elaboração de uma auditoria interna com ênfase nas forças e 

fraquezas da empresa com foco na gestão, organização, operações, marketing, finanças dentre 

outros. O passo 5 objetiva o desenvolvimento de estratégias alternativas, bem como táticas e 

outras ações. 

O passo 6 discute tanto avaliação quanto a escolha dentre as estratégias formuladas, 

buscando ainda a realização do teste de consistência das mesmas. O passo 7 contempla a 

preparação de planos de contingência, ou seja, alternativas às estratégias propostas. 

De posse destas informações podem ser listadas todas as forças e fraquezas internas da 

organização bem como as oportunidades e ameaças externas, para serem combinadas nos 

quadrantes SO, ST, WO e WT. Desse modo todas as combinações de fatores internos e 

externos devem ser consideradas para criar as opções estratégicas. 

Pontos Fortes e Oportunidades (SO) - como utilizar seus pontos fortes para aproveitar 

as oportunidades? Através do relacionamento entre cada um dos pontos fortes encontrados 

com uma das oportunidades vislumbradas. Qualquer organização gostaria de estar em uma 

posição onde pode-se  maximizar tanto os pontos fortes, quanto aproveitar as oportunidades 

oferecidas pelo ambiente externo. 

Forças e Ameaças (ST) - como aproveitar seus pontos fortes para evitar ameaças? 

Através do cruzamento entre os pontos fortes identificados com as ameaças encontradas no 

ambiente externo. Busca-se assim maximizar o primeiro enquanto minimiza-se o último. 

Fraquezas e Oportunidades (WO) - como utilizar as oportunidades para superar seus 

pontos fracos? Com o reconhecimento das debilidades da organização pode-se utilizar de 

oportunidades visando a redução ou superação das deficiências identificadas na empresa. 

Fraquezas e Ameaças (WT) - como minimizar fraquezas e evitar ameaças? De posse 

do reconhecimento das deficiências da organização, bem como da identificação das ameaças 

externas, podem ser traçadas estratégias que visem a superação das dificuldades e/ou a 

minimização de possíveis ameaças. Esta é uma posição que a organização deve envidar 

esforços para evitar. 

 

2.6 Síntese do Quadro Teórico 

 

Para a análise das informações baseadas nas abordagens propostas no decorrer deste 

capitulo, apresenta-se no Quadro 7 a definição dos principais termos do quadro teórico que 

deu sustentação as análises na discussão dos resultados, ressaltando, também, os autores que 

deram embasamento as temáticas da pesquisa. 
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Quadro 7 – Síntese do Quadro Teórico 

Temáticas Definição Autores 

Estratégias 

A estratégia pode exprimir significado de táticas, 

políticas, objetivos, programas, dentre outros, na busca 

de explicar os conceitos necessários para legitimá-la. 

Camargos e Dias (2003); 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel 

(2000); Porter (1996); 

Henderson (1998) 

Políticas 

públicas 

Conjunto de ações articuladas com recursos próprios 

(financeiros e humanos), visando atingir determinados 

objetivos, envolve uma dimensão temporal (duração) e 

alguma capacidade de impacto. 

Farah (2004); Sposito e Carrano 

(2003); Höfling (2001); Souza, 

(2006); Gehlen (2004) 

Cooperativa 
Associação voluntária de pessoas a fim de atender a 

interesses comuns 

Brasil (1971); Scopinho (2007); 

Ferreira e Braga (2004); Souza 

e Braga (2007); Clemente 

(2004); Costa e Bialoskorski 

Neto (2009). 

Agricultura 

Familiar 

Modalidade de produção onde o agricultor: prática suas 

atividades no meio rural com sua família, utiliza 

predominantemente mão-de-obra da própria família nas 

atividades econômicas do seu estabelecimento ou 

empreendimento; tenha percentual mínimo da renda 

familiar originada de atividades econômicas do seu 

estabelecimento. 

Brasil (2006); Abramovay 

(1998); Vilpoux (2011); Gehlen 

(2004) 

Sustentabilidade 

Significa sustentar, suportar, conservar em bom estado, 

manter, resistir. Sustentável é tudo aquilo que é capaz de 

ser suportado, mantido. 

Teixeira et al. (2011); CMMAD 

(1991); Hart e Milstein (2004); 

Silva, Reis, Amancio (2011); 

Vilpoux (2011) 

Fonte: Elaborado com base no quadro teórico 

 

Neste sentido as informações apresentadas até aqui, buscam nortear a linha de 

pensamento utilizada na pesquisa, servindo de base para a interpretação da mesma, buscando 

vincular o quadro teórico apresentado com os resultados obtidos em campo, abstraindo assim 

algumas considerações sobre o contexto abordado no trabalho. 
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CAPITULO III 

 

3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo estão descritos os procedimentos metodológicos aplicados neste 

trabalho, a saber: delineamento, dimensionamento e local da pesquisa, levantamento de dados, 

definição operacional e constitutiva das variáveis analisadas, população e amostra, 

instrumento de coleta de dados, análise dos dados. 

 

3.1 Delineamento da pesquisa 

 

Com relação a natureza esta pesquisa enquadra-se como aplicada, que segundo Gil 

(1999) possui o interesse nas consequências e na utilização de maneira prática dos 

conhecimentos, sendo esta sua característica fundamental. Esta pesquisa propôs-se a analisar 

as estratégias e as políticas públicas que envolvem as cooperativas do agronegócio visando 

contribuir para a sustentabilidade e fortalecimento deste tipo de organização na Agricultura 

Familiar do Estado de Rondônia. 

Quanto a abordagem enquadra-se como qualitativa, Creswell (2007) define que na 

pesquisa qualitativa o pesquisador faz interpretação dos dados coletados, assim esta 

abordagem é fundamentalmente interpretativa. Creswell (2010, p.26) ressalta ainda que a 

pesquisa qualitativa: 

É um meio para explorar e para entender o significado que os indivíduos ou grupos 

atribuem a um problema social ou humano. O processo de pesquisa envolve as 

questões e os procedimentos que emergem os dados tipicamente coletados no 

ambiente do participante, a análise dos dados indutivamente construídos a partir das 

particularidades para os temas gerais e as interpretações feitas pelo pesquisador 

acerca do significado dos dados. 

 

Com relação aos fins esta apresenta natureza descritiva, para Gil (1999) a pesquisa 

descritiva objetiva descrever as características de certo fenômeno, população ou o 

estabelecimento de relação entre variáveis, em alguns casos estudam-se o nível de 

atendimento de uma comunidade pelos órgãos públicos. Assim neste trabalho busca-se 

evidenciar as políticas públicas disponíveis às cooperativas da Agricultura Familiar, bem 

como identificar e descrever as estratégias implementadas por estas, no intuito de contribuir 

para o avanço da sustentabilidade e o fortalecimento deste segmento no Estado de Rondônia. 
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3.2 Dimensionamento da pesquisa 

 

A dimensão geral da pesquisa visualiza todo o Estado de Rondônia, no entanto o 

direcionamento é focado nos municípios onde encontram-se localizadas as cooperativas 

voltadas ao agronegócio e que agregam agricultores familiares entre seus cooperados. 

Envolve também, órgãos do setor público que possuem e elaboram políticas públicas voltadas 

ao agronegócio, com atenção especial ao cooperativismo e a Agricultura Familiar, e ainda 

organizações do setor privado que possuem estratégias para o fortalecimento deste tipo de 

empreendimento e da Agricultura Familiar no Estado. 

As organizações que fizeram parte da amostra são as constantes no Quadro 8 a seguir: 

Quadro 8 – Organizações Entrevistadas 

EMATER Associação de Assistência Técnica e Extensão Rural  

SEAGRI Secretaria Estadual de Agricultura 

FETAGRO Federação dos Trabalhadores da Agricultura 

SENAR Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 

SEDES Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social 

CREDITAG Cooperativa de Crédito da Agricultura Familiar 

Fonte: dados da pesquisa 

Estas organizações foram escolhidas para fazer parte da pesquisa tendo em vista 

representarem as instituições públicas e privadas no Estado voltadas a questões que envolvem 

a agricultura e pecuária, ou seja, que possuem como foco o agronegócio rondoniense. Optou-

se por alguns representantes de áreas especificas como assistência técnica (Emater), 

aprendizagem (Senar) e desenvolvimento (Sedes), bem como representante de classe 

(Fetagro) e com foco na agricultura (Seagri), e ainda uma instituição que trabalha dentro da 

questão do agronegócio, mas que é privada (Creditag). Buscando desse modo, abranger um 

número maior de políticas, programas e ações voltadas ao agronegócio no Estado. Sendo que 

no caso da Fetagro, aplicou-se a entrevista junto a seu representante na capital, o Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais (STTR). 

3.3 Levantamento de Dados 

 

Com relação aos procedimentos efetuou-se levantamento e estudo de campo, com foco 

nas estratégias que levaram a criação das políticas públicas visando atender as cooperativas 

voltadas para a Agricultura Familiar no Estado de Rondônia. Para levantamento de dados 

secundários foi realizado uma busca por meios eletrônicos em sítios institucionais de órgãos 
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públicos, como prefeitura, o governo do Estado além de organizações como a OCB-RO, 

visando o levantamento de informações relativas as políticas existentes para o fortalecimento 

e manutenção da sustentabilidade nas cooperativas que operam na Agricultura Familiar.  

Os dados primários foram obtidos através dos formulários aplicados nas cooperativas 

e com seus cooperados identificadas previamente através das informações da OCB-RO (2012) 

disponibilidades no sitio da instituição, que é o órgão responsável pelo registro e controle das 

cooperativas no Estado. 

3.4 Definição Operacional e Constitutiva das Variáveis 

 

Para analisar as estratégias das instituições públicas ou privadas que possam tornar 

cooperativas sustentáveis e que favoreçam o fortalecimento da Agricultura Familiar, foram 

consideradas as seguintes variáveis: (1) Estratégias; (2) Política Pública; (3) Sustentabilidade 

e (4) Dimensões: econômica, social, ambiental, territorial e política. O Quadro 9 demonstra as 

descrições constitutivas e operacionais das variáveis consideradas na pesquisa. 

Quadro 9 – Descrição das variáveis 
Variável Descrição Constitutiva Descrição Operacional 

Estratégias 

Planos ou passos a serem seguidos. Um plano 

de ação visando o desenvolvimento de uma 

vantagem competitiva. 

Ação em reunir representantes das 

cooperativas para conhecer dificuldade e 

potencialidades para desenvolvimento de 

políticas públicas. 

Políticas 

Públicas 

Conjunto de ações articuladas com recursos 

próprios (financeiros e humanos), visando 

atingir determinados objetivos, envolve uma 

dimensão temporal (duração) e alguma 

capacidade de impacto. 

Fluxo de ações ou programas do Estado, 

visando atingir objetivos pré-

determinados. 

Sustentabilidade 

Significa sustentar, suportar, conservar em bom 

estado, manter, resistir. Sustentável é tudo 

aquilo que é capaz de ser suportado, mantido. 

Meio de atender as necessidades 

presentes nas diferentes áreas sem 

comprometer as necessidades futuras. 

Dimensão 

econômica 

Trata da parte econômica propriamente dita, do 

aspecto financeiro, que permite a satisfação das 

necessidades e manutenção do estilo de vida. 

Receitas econômicas provenientes das 

atividades da cooperativa. 

Dimensão 

social 

Trata de alcançar uma sociedade mais 

homogênea, diminuindo as desigualdades 

sociais, com a geração de qualidade de vida 

decente e igualdade ao acesso a recursos e 

serviços sociais. 

Melhoria na qualidade de vida das 

pessoas, redução das desigualdades 

sociais. Disponibilização de Saúde, 

Educação, Moradia, Saneamento Básico, 

Artes, Diversão.  

Dimensão 

ambiental 

Busca permanente de reduzir a poluição e o uso 

de recursos finitos, reciclagem e criação de 

meios para a proteção ambiental. 

Medidas utilizadas para evitar ou reduzir 

a poluição resultante das atividades, e 

meios de proteger o meio ambiente. 

Dimensão 

territorial 

Relaciona-se com a distribuição espacial 

(física) tanto de recursos, quanto das 

populações e das atividades. 

Localização das propriedades, pessoas, 

equipamentos e atividades dentro da área 

do Estado. 

Dimensão 

política 

Trata das forças politico-legais como leis, 

regulamentações e pressões políticas, bem 

como as forças culturais e sociais que as 

determinam. 

Legislações pertinentes disponíveis, bem 

como, as políticas púbicas que atendam as 

questões econômicas, ambientais, sociais 

e culturais. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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3.5 População e Amostra 

 

Dentre as características pretendidas na pesquisa, buscaram-se organizações que 

trabalhassem no ramo da agricultura e pecuária, que possuíssem em seu quadro de cooperados 

produtores familiares, que já operassem a algum tempo no mercado, visando com isso 

pesquisar as estratégias adotadas e desenvolvidas por esta, bem como os resultados obtidos. 

Deixando assim de considerar organizações recentes, com pouco tempo de atividade. 

Para delimitação do universo da pesquisa foram consideradas todas as cooperativas 

registradas na OCB-RO que atualmente somam 108, conforme informações obtidas na OCB-

RO (2012), a população são todas as cooperativas voltadas ao ramo do agronegócio que 

correspondem a 40, representando 37% do total, e a amostra a ser considerada para coleta dos 

dados foram todas as cooperativas que possuem como atividade econômica principal a 

agricultura ou pecuária, totalizando 13 cooperativas sendo definidas 4 destas para a aplicação 

de formulários.  

Sendo escolhidas aquelas situadas em municípios no eixo da BR-364, ainda 

acrescentou-se a estas cooperativas mais duas organizações. Uma localizada no município de 

Cacoal, com cerca de 1 ano de atividade, pois trata-se de uma associação  com retrospecto de 

atividade pecuária, possuindo produtores familiares e que mudou de natureza jurídica 

passando a enquadrar-se como cooperativa.  

E uma associação (organização que possui natureza jurídica diferente das 

cooperativas) presente no município de Ariquemes, com longa trajetória no ramo leiteiro no 

Estado, que possui como associados agricultores familiares, assim esta associação foi incluída 

em nossa amostra mesmo não se enquadrando como cooperativa. 

Desse modo foram delimitadas as cooperativas COOAPROLIM, COOPERCACOAL, 

COOPERLEITE e CREDITAG, bem como uma associação a ASPRODIL, situadas nos 

municípios de Rolim de Moura, Ariquemes, Ji-Paraná e Cacoal, tendo em vista que estas 

encontram-se em localização privilegiada, próximas a BR 364 que é a principal rodovia do 

Estado e possuem a maioria de seus cooperados próximos à sede da cooperativa, uma vez que 

estas trabalham com a produção de leite e este deve ser refrigerado o quanto antes, possuindo 

ainda em seu quadro de cooperados, em sua maioria produtores familiares. 

3.6 Instrumento de Coleta de Dados  

 

Como instrumento de coleta de dados foram aplicados formulários estruturados 

(Apêndices A, B e C) com escala do tipo Likert, distintos, aos gestores das organizações 
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cooperativas e aos cooperados visando conhecer a quantidade cooperados, pontos fortes e 

fracos, oportunidades e ameaças, estratégias utilizadas, bem como as dimensões de 

sustentabilidade e entrevistas semiestruturadas nos órgãos onde são criadas e geridas as 

políticas públicas, verificando as estratégias disponíveis e idealizadas, meios de aplicação, 

acesso, controle, dentre outros. Com relação a sustentabilidade o interesse foi voltado para as 

dimensões anteriormente definidas: econômica, social, ambiental, política e territorial. A 

escala Likert utilizada possuía três formas distintas ambas variando de 1 (menor valor) a 5 

(maior valor), sendo utilizadas de acordo com o tipo de informação que se buscava obter. 

- A primeira forma assumia a variação de (1) Discordo a (5) Concordo, buscando 

verificar o nível de concordância dos entrevistados com relação a uma afirmação proposta; 

- A segunda forma variava entre (1) Não influência a (5) Influencia Muito, onde 

procurava-se identificar o grau de influência da organização com relação as atividades de seus 

cooperados;  

- A terceira forma variava da seguinte maneira: (1) Fraca, (2) Razoável, (3) Neutra, (4) 

Boa e (5) Ótima, visando avaliar o nível de contribuição tanto das organizações cooperativas 

quanto das políticas públicas disponíveis. 

As informações coletadas no formulário destinado aos cooperados foram trabalhadas 

no programa SPSS 20, sendo realizado o teste de confiabilidade conhecido como Alfa de 

Cronbach, conforme demostrado no Quadro 10, extraído do programa. 

Quadro 10 - Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de Cronbach Número de itens 

0,911 25 
Fonte: Dados da pesquisa (SPSS 20) 

 

Desse modo é demonstrado o teste do Alfa de Cronbach, cujo resultado é considerado 

satisfatório quanto mais próximo de 1 sendo o mínimo “aceitável” 0,7, assim o formulário 

aplicado enquadra-se atendendo aos requisitos necessários do teste de confiabilidade, o que 

garante que o instrumento foi bem elaborado. 

3.7 Análise dos dados 

 

Para avaliar as estratégias e mensurar o nível de contribuição para tornar cooperativas 

sustentáveis e fortalecer a Agricultura Familiar, norteou-se pelo esquema demonstrado na 

Figura 6, estabelecendo relação dos resultados obtidos nas respostas aos formulários e 

entrevistas. 



44 

 

Como meio de análise das informações coletadas, estas foram inicialmente tabuladas 

para posteriormente serem manipuladas em programas como o Microsoft Excel®, para 

tratamento estatístico simples e SPSS para realização da análise de confiabilidade das 

informações coletadas. 

 

 

 

Figura 6 - Esquema de análise para identificar cooperativas sustentáveis 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A ferramenta de análise principal foi a Matriz TOWS, uma vez que esta possibilita a 

identificação dos pontos fortes e fracos (internos), bem como das oportunidades e ameaças 

(externos). Permitindo ainda a combinação destes fatores de forma a aproveitar as 

oportunidades através da utilização pontos fortes; evitar ameaças baseando-se nos pontos 

fortes; superar os pontos fracos utilizando as oportunidades encontradas; e minimizar as 

fraquezas ao mesmo tempo em que contornar as ameaças. 

O passo 1 busca o traçar um perfil da organização através conhecimento da situação 

atual desta, sendo que estas informações serão obtidas junto as cooperativas trabalhadas.  No 

entanto a variável Orientação da Gestão de Topo, foi suprimida neste item, tendo em vista que 

será melhor visualizada com as adaptações propostas no passo 3. O Passo 2 contempla a 

identificação e avaliação de fatores que neste trabalho foram adaptados para as dimensões 

econômica, social, ambiental, política e territorial, tendo em vista a necessidade de se adequar 

o modelo da abordagem TOWS à necessidade da pesquisa, como o próprio Weirich (1982) 

autor da matriz menciona que os passos são sugestivos podendo variar.  

Assim onde se encontrava a variável demográfica, foi substituído pela dimensão 

territorial, tendo em vista que esta abrange não apenas a questão demográfica, mas também a 
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distribuição espacial (física) tanto de recursos, quanto das populações e das atividades 

(SACHS, 2004), argumento reforçado ainda por Abramovay (1999) o qual ressalta que o 

desafio brasileiro apresenta-se em criar condições de que a população venha a valorizar 

determinado território através de um conjunto variado de mercados e atividades. Onde se 

encontrava a variável mercado e concorrência adaptou-se o modelo para contemplar a 

dimensão ambiental, uma vez que foi trabalhado o conceito de sustentabilidade, bem como 

desenvolvimento sustentável e este possui como alicerce o tripé composto pelas dimensões: 

econômica, social e ambiental (HART; MILSTEIN, 2004; NASCIMENTO et al., 2008, 

FLORES; MEDEIROS, 2009), sendo que as duas primeiras são apresentadas no modelo 

original, mas a ambiental não, desse modo esta foi inclusa para contemplar as questões 

propostas na pesquisa. Onde encontrava-se a variável produtos e tecnologia, foi mantido 

apenas produtos, tendo em vista que o foco da pesquisa é nas dimensões propostas de 

sustentabilidade com ênfase na Agricultura Familiar, ,  

O passo 3 foi contemplado com informações dos órgãos públicos visitados e das 

cooperativas em que serão aplicados os formulários. Já o passo 4 apresenta-se na forma de 

uma “auditoria”, onde foi realizado um levantamento das forças e fraquezas junto as 

cooperativas.  

As variáveis propostas no modelo (a) Gestão e Organização; (b) Operações; (c) 

Finanças; (d) Marketing, foram adaptadas e redefinidas buscando uma melhor delimitação 

para: (a) Coordenação e organização das atividades; (b) Planos e metas a serem seguidas; (c) 

Controle financeiro de receitas e despesas; (d) Instrumentos para medir o andamento dos 

processos; (e) Criação de valor aos clientes, desse modo observaram-se áreas especificas, 

buscando verificar a atuação das organizações em cada uma destas.  

O passo 5 desenvolve alternativas embasado nas políticas públicas identificadas, bem 

como pelas estratégias encontradas, sendo estas utilizadas na análise da matriz. 

O passo 6 realizar escolhas estratégicas, tratou das proposições dentre as estratégias, 

políticas públicas e ações implementadas que visem o fortalecimento tanto do cooperativismo 

quanto da produção familiar no Estado. O passo 7 que trabalhou com planos de contingência, 

ou seja, caso a organização não adote a estratégia sugerida, quais seriam outras opções 

estratégicas possíveis. 

Sendo deste modo demonstrado o modelo adaptado conforme Figura 7. 
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Figura 7 – Matriz TOWS Adaptada 

Passo 1 Prepare um perfil da empresa: (a) Tipo de negócio, (b) Domínio geográfico; (C) Situação da 

concorrência. 

  

Passo 4 Prepare uma Auditoria (forças e fraquezas) em: (a) Coordenação e organização 

das atividades; (b) Planos e metas a serem seguidas; (c) Controle financeiro de receitas e 

despesas; (d) Instrumentos para medir o andamento dos processos; (e) Criação de valor 

aos clientes 
  

Fatores 

internos 

Passo 5. Desenvolver Alternativas 

Passo 6. Faça Escolhas Estratégicas;  

 Considerar estratégias, Táticas de ação 

 

As etapas 1 a 6. Teste para 

Consistência. Prepare também Planos de 

contingência (Passo 7)  

Lista forças 

internas (S): 

 (1) 

Lista fraquezas internas 

(W):  

(1) Fatores 

externos 
  

Passo 2. Identificar e 

Avaliar os seguintes 

Fatores:  

(A) Produtos; 

(B) Econômico; 

(C) Social; 

(D) Ambiental; 

(E) Territorial 

(F) Político; 

 

Passo 3. Prepare 

uma previsão, fazer 

previsões e 

avaliações do futuro 

Liste as oportunidades externas (O): 

(1) 
SO: Maxi-Maxi WO: Mini-Maxi 

Lista ameaças externas (T): 

(1) 
ST: Maxi-Mini WT: Mini-Mini 

Fonte: Adaptado de Weihrich (1982) 

 

Assim, o modelo proposto apresenta algumas adaptações do modelo original proposto 

por Weihrich (1982), mantendo sua estrutura original, sendo apenas modificadas algumas 

variáveis visando adequar o modelo a situação vivenciada no Estado, e especificamente as 

organizações cooperativas. 
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CAPÍTULO IV 

4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capitulo descrevem-se os resultados da pesquisa, o qual está dividido em tópicos 

com o intuito de organizar a apresentação e discussão dos achados. O primeiro item apresenta 

a descrição do posicionamento dos cooperados em relação às cooperativas, demonstrando o 

tempo de vinculo dos produtores com a organização, bem como a maneira que esta influência 

em seus cooperados. O segundo item demonstra as questões que trazem a avaliação das 

cooperativas pelos cooperados, que apresenta as informações coletadas em cada questão de 

forma individual e agrupada. O terceiro item relata as políticas públicas oferecidas e como 

estas contribuem para o fortalecimento da Agricultura Familiar no Estado, relatando as 

informações obtidas junto aos órgãos públicos visitados. O quarto item demonstra a Matriz 

TOWS aplicada às organizações cooperativas, com cada um dos passos propostos na 

metodologia. O quinto e último item traz a síntese dos resultados obtidos na pesquisa. 

 

4.1 Posicionamento dos Cooperados em Relação as Cooperativas  

 

Neste item serão apresentadas as informações relativas ao relacionamento entre os 

cooperados e as organizações cooperativas, como tempo que o produtor encontra-se 

cooperado à organização e de que forma ele percebe a interferência das atividades da 

organização cooperativa no desempenho de suas atividades. 

O tempo médio de vinculo entre produtores e cooperativas observado foi de 1 a 3 anos 

na Cooperleite; mais de 5 anos na Cooaprolim; entre 1 a 3 anos na Coopercacoal; e mais de 5 

anos na Asprodil. A maior parte dos produtores entrevistados, encontra-se vinculado as 

organizações a 5 anos ou mais, denota-se que os mesmos já possuem um bom tempo 

trabalhando com a organização, e relativo conhecimento das ações e estratégias que vem 

sendo utilizadas por estas. Outra observação possível é que pelo tempo de permanência 

vinculado a estas organizações demonstra que é mais viável trabalhar em conjunto do que 

atuar isoladamente.  

Cerca de um terço dos entrevistados encontram-se ligados as organizações 

cooperativas entre 1 a 3 anos e em apenas 1 caso o tempo de atividade é menor que um ano, 

com estas informações busca-se demonstrar que os produtores entrevistados já possuem 

conhecimento das atividades e estratégias que são oferecidas pelas organizações cooperativas, 

e desse modo podem prestar informação com relação a sua experiência de trabalho com estas 
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organizações. No geral a maior parte dos entrevistados já possui mais de um ano de 

vinculação à organização e que a maioria já encontra-se trabalhando a vários anos com as 

organizações, o que já demonstra que existem benefícios de permanecer nesta forma de 

trabalho, caso contrario as informações obtidas apresentariam resultados distintos dos 

encontrados. 

No tocante a interferência ou contribuição das organizações cooperativas nas 

atividades de seus cooperados, observa-se que grande parte destes concordam que as 

organizações vêm apresentando resultados positivos junto a seus cooperados, já que 73% 

consideram como positiva a interferência destas junto a suas atividades, conforme 

demonstrado na Figura 8 a seguir. 

Figura 8 – Interferência da organização nas atividades dos produtores 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Em cerca de 20% dos casos considerou que a mesma não possui interferência nas 

atividades dos produtores, ou seja, a influência da organização nas atividades e resultados dos 

produtores é pouca ou não gera resultados. E em apenas um caso considerou-se como 

negativa a interferência da cooperativa nas atividades dos cooperados, este caso justifica 

devido ao cooperado considerar a gestão da organização como insatisfatória em alguns 

pontos. 

Assim percebe-se que a visão dos cooperados sobre a organização em que se 

encontram vinculados é benéfica, já que a maior parte dos produtores encontram-se 

vinculados a pelo menos 3 anos, demonstrando que os benefícios de se trabalhar 

conjuntamente com uma organização cooperativa são maiores que os de se operar sozinho, 

corroborando com Oliveira (2006) que ressalta que as pessoas buscam se organizar em 

grupos, para melhorar obter benefícios, podendo assim desenvolver e operacionalizar melhor 

suas atividades, buscando alcançar melhoria nos resultados comuns e compartilhados. 

Reforça-se esta informação quando a grande maioria dos produtores afirma que as ações das 

organizações possuem resultados positivos em suas atividades, demonstrando que apesar de 

algumas divergências, as organizações colaboram para a melhoria do desempenho de seus 
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cooperados. Reforçando com isso o proposto por Scopinho (2007) de que o cooperativismo 

pode ser visto como uma estratégia voltada ao crescimento econômico e também como uma 

ferramenta de mudança social. 

 

4.2 Avaliação das Cooperativas pelos Cooperados 

 

Apresenta-se neste tópico a percepção dos cooperados com relação a organização 

cooperativa referente as cinco dimensões propostas nesta pesquisa: econômica, social, 

ambiental, territorial e política. Dessa forma cada uma destas áreas será descrita a seguir 

tomando por referencia as afirmações propostas no instrumento aplicado conforme pode ser 

observado no Apêndice A. 

4.2.1 Dimensão Econômica 

 

Uma das áreas investigadas na pesquisa foi a dimensão econômica, que busca levantar 

informações referente a ações e estratégias das organizações cooperativas que beneficiem os 

produtores nos quesitos que contemplam esta dimensão. Desse modo foram observados 

diferentes aspectos, conforme demonstra o Quadro 11, como facilidade de acesso a crédito e 

financiamento, acesso a assistência técnica, melhoria de preço dos produtos através da venda 

conjunta, melhoria do preço de compra dos insumos, agregação de valor aos produtos e 

aquisição de bens e serviços a preços mais atraentes. 

Quadro 11 – Atributos pesquisados na Dimensão Econômica 

A cooperativa proporciona a seus cooperados: 
Discordo                                                                   Concordo 

1 2 3 4 5 

N.O*; Pct* N.O ; Pct N.O ; Pct N.O ; Pct N.O ; Pct 

Facilidade ao acesso a crédito e financiamento 3; 20,00% 2; 13,33% 2; 13,33% 3; 20,00% 5; 33,33% 

Acesso a assistência técnica 3; 21,43% 3; 21,43% 5; 35,71% 2; 14,29% 1; 7,14% 

Melhoria no preço dos produtos através da venda conjunta 1; 6,67% 0; 0,00% 3; 20,00% 5; 33,33% 6; 40,00% 

Melhores preços na compra de insumos 4; 26,67% 1; 6,67% 1; 6,67% 7; 46,67% 2; 13,33% 

Agregação de valor aos produtos 1; 6,67% 1; 6,67% 2; 13,33% 5; 33,33% 6; 40,00% 

Aquisição de bens e serviços a preços mais atraentes 5; 33,33% 1; 6,67% 5; 33,33% 1; 6,67% 3; 20,00% 

Fonte: Dados da Pesquisa   *N.O – Número de ocorrências / Pct – Percentual (%) 

 

As organizações cooperativas podem ser vistas como meio de acessar crédito ou 

financiamento, observa-se que mais da metade dos entrevistados, 53% concordam com a 

afirmação de que a cooperativa proporciona facilidade ao acesso a crédito e financiamento. 

Assim fazer parte deste tipo de organização possibilita a seus associados uma situação 

potencialmente benéfica. 
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Parece que os próprios produtores buscam agrupar-se em forma de cooperativa, 

conforme abordado por Clemente (2004), como uma estratégia de sobrevivência, ou ainda 

como afirma Scopinho (2007), a organização cooperativa apresenta-se como uma estratégia 

voltada ao crescimento econômico, bem como uma ferramenta de mudança social, que neste 

caso possibilita acesso a linhas de crédito e financiamento com maior facilidade que se os 

produtores a buscassem de maneira isolada. 

Com relação ao acesso a assistência técnica, observa-se que grande parte dos 

entrevistados, 42% discorda da afirmação de que a cooperativa proporciona acesso a 

assistência técnica, o que demonstra que esse é um ponto que necessita ser mais explorado por 

este tipo de organização, sendo ainda que apenas 21% dos entrevistados considera o fator 

assistência técnica com algum atendimento pela cooperativa. Com a busca por produtividade 

e a imposição do fator tempo pelo mercado houve a desestruturação dos saberes técnicos, e da 

experiência acumulada pelos agricultores (GEHLEN, 2004), fazendo com que a assistência 

técnica seja cada vez mais necessária para o aprimoramento das atividades produtivas. No 

entanto o que pode ser observado é que as organizações encontram-se distante de atender esta 

área, que necessita de maior atenção, tendo em vista que é diretamente ligada a produção. 

Outra questão proposta na pesquisa busca levantar as informações relativas à melhoria 

nos preços de compra de insumos e de venda dos produtos, onde se observa que mais da 

metade dos entrevistados, 73%, concordam com a afirmação de que a cooperativa 

proporciona melhoria no preço dos produtos através da venda conjunta, bem como cerca de 

60% dos entrevistados concordam que através da cooperativa conseguem melhores preços na 

hora de comprar insumos. Estas informações corroboram com a afirmação de Gehlen (2004) 

que as organizações cooperativas auxiliam a contornar a exclusão social através de ações 

comunitárias ou associativas, que visem otimizar os ganhos tanto na compra, quanto na venda 

em conjunto, possibilitando assim o acesso a melhores preços.  

Estes aspectos apresentam-se com um indicativo de que estar vinculado a uma 

organização cooperativa possibilita a seus associados uma situação de melhores preços do 

produto através da venda conjunta, assim como acesso a preços mais atrativos ao comprar 

insumos através da cooperativa. Isto se demonstra com um beneficio conseguido através das 

ações da cooperativa, sendo que se operassem sozinhos no mercado, dificilmente 

conseguiriam obter estes tipos de vantagens. Estas informações condizem também com a ideia 

defendida por Bialoskorski Neto (2006) que na atividade agrícola, a concentração dos 

mercados de produtos e insumos exige a necessidade de certo aporte para realização de 
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compras, armazenagem e até mesmo processamento da produção, sendo esta uma situação 

recorrente no meio rural.  

Da mesma forma foi aplicada uma questão buscando informações sobre a agregação 

de valor aos produtos, onde mais de 70% dos entrevistados concordam que através das ações 

da cooperativa conseguem melhorar o preço de seus produtos através da agregação de valor, 

conseguindo dessa maneira vender seus produtos com um preço mais atraente, o que lhes 

permite um ganho melhor em sua produção. Isto evidencia as afirmações propostas por 

Ferreira e Braga (2004), Gehlen (2004) e Souza e Braga (2007) de que as cooperativas 

representam em algumas regiões, uma das únicas oportunidades de agregar valor à produção, 

através da industrialização dos produtos. A própria mudança do foco estratégico de algumas 

cooperativas, segundo Abib,  Bulgacov e Amorim (2007) representa a alteração de maior 

significância, ao abandonarem a função apenas de depósitos e locais de comercialização de 

produtos primários, passando a industrializar e beneficiar diversos produtos agregando valor a 

estes e com isso, remunerando melhor seus cooperados. 

Também se buscou verificar informações no tocante a aquisição de bens e serviços 

através das organizações cooperativas, visando identificar de que forma elas vem auxiliando 

seus cooperados neste quesito, observa-se que este ainda é pouco explorado pela cooperativa, 

já que apenas 27% dos entrevistados concordam que através da cooperativa conseguem um 

preço melhor na aquisição de bens ou serviços, sendo ainda que 40% discordaram da 

afirmação proposta. O que denota que esta é uma área que precisa ser melhor atendida pelas 

organizações, afinal com este tipo de apoio sendo ofertado pelas cooperativas permite a seus 

associados maiores vantagens no momento da aquisição de bens e serviços com valores 

melhores que os disponibilizados no mercado. Sendo que esta não foi a realidade encontrada 

junto aos produtores pesquisados. A Figura 9 demonstra de modo geral as questões que tratam 

da dimensão econômica, trazendo os dados de maneira agrupada. 

Figura 9 – Dimensão Econômica 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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Com relação a dimensão econômica as respostas obtidas demonstram que numa visão 

mais abrangente que as ações ou estratégias oferecidas através das cooperativas possibilitam 

melhores condições economicas a seus associados, tendo em vista que mais da metade, cerca 

de 52% dos entrevistados concorda com as afirmações propostas. Desse modo os produtores 

que encontram-se vinculados à organização cooperativa possuem um diferencial frente aos 

demais produtores que trabalham isolados, conseguindo com isso obter melhores condições 

economicas. No entanto ainda existe a necessidade de melhorias, já que quase 20% dos 

entrevistados discordam das afirmações realizadas sobre o atendimento da dimensão 

econômica. 

4.2.2 Dimensão Social 

 

Neste item descrevem-se as informações referentes à dimensão social, relativas às 

ações e estratégias utilizadas pelas organizações cooperativas, buscando beneficiar a área 

social de seus cooperados. Desse modo foram observados diferentes aspectos, conforme 

demonstra o Quadro 12, como a promoção de eventos sociais e culturais (como festas e 

confraternizações); oferta de cursos, palestras e oficinas; ações que visem a melhoria da 

qualidade de vida dos cooperados; ações que favoreçam acessos a educação, saúde e 

assistência social. Buscando melhorar a questão social e qualidade de vida dos produtores que 

se encontram vinculados à organização. 

Quadro 12 – Atributos pesquisados na Dimensão Social 

A cooperativa proporciona a seus cooperados: 
Discordo                                                                   Concordo 

1 2 3 4 5 

N.O*; Pct* N.O ; Pct N.O ; Pct N.O ; Pct N.O ; Pct 

Promoção de eventos sociais e culturais (festas e confraternizações) 5; 33,33% 3; 20,00% 3; 20,00% 2; 13,33% 2; 13,33% 

Oferta de cursos, palestras, oficinas. 4; 26,67% 2; 13,33% 4; 26,67% 4; 26,67% 1; 6,67% 

Ações que visem a melhoria da qualidade de vida dos cooperados 5; 33,33% 2; 13,33% 2; 13,33% 3; 20,00% 3; 20,00% 

Ações que favoreçam acesso a educação, saúde e assistência social. 8; 53,33% 4; 26,67% 1; 6,67% 1; 6,67% 1; 6,67% 

Fonte: Dados da Pesquisa   *N.O – Número de ocorrências / Pct – Percentual (%) 

 

Dentre as primeiras informações coletadas buscou-se investigar se as organizações 

promoviam eventos sociais e culturais a seus cooperados, onde mais de 50% dos entrevistados 

discordam que através das ações das cooperativas existe a promoção de eventos sociais e 

culturais. Vilpoux (2011) afirma que para que haja uma sociedade mais homogênea deve-se 

diminuir as desigualdades sociais, com a geração de qualidade de vida decente e igualdade ao 

acesso a recursos e serviços sociais, no entanto sob o ponto de vista de apoio sociocultural, 
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ainda há muito o que ser feito, e que o mesmo está longe de ser atendido satisfatoriamente 

pelas cooperativas. 

Outra questão investigada foi se as organizações cooperativas ofertavam a seus 

produtores cursos, palestras, oficinas dentre outras situações que qualificassem seus 

cooperados, sendo que nas informações obtidas, apenas cerca de 30% dos entrevistados 

considera esta área como atendida pelas cooperativas, sendo que da afirmação proposta 40% 

dos participantes discordou, o que demonstra que este é um segmento que não vem sendo 

atendido a contento pelas cooperativas e que precisa ser melhorado. Uma vez que estando 

qualificado o produtor pode conduzir melhor sua propriedade desenvolvendo suas atividades 

de forma mais organizada, e melhor gerida. De acordo com Singer (2008) o trabalho 

constitui-se em uma forma de aprendizado, crescimento e amadurecimento, o que não condiz 

com a realidade encontrada na pesquisa. 

Em seguida apresentam-se duas questões investigadas, uma vez que são 

complementares, uma relativa a acessibilidade a educação, saúde e assistência social e a 

melhoria da qualidade de vida dos produtores. Onde cerca de 80% dos entrevistados 

discordam que as ações das cooperativas favoreçam acessos a educação, saúde e assistência 

social, demonstrando que esta é uma área que necessita de muita atenção e que demanda de 

atendimento, tendo em vista que este quesito influencia diretamente da qualidade de vida dos 

cooperado e no bem estar social dos mesmos.  

Apesar de já existir ações da cooperativa que beneficiem a qualidade de vida dos 

cooperados, uma vez que 40% dos entrevistados concordaram com a afirmação proposta, 

assim demonstrando que este quesito já vem sendo trabalhado, no entanto como 46% dos 

entrevistados discordou do atendimento deste quesito o que demonstra que ainda há muito 

que ser melhorado para ser considerado satisfatório. Conforme diz Sganderla (2008) a 

sustentabilidade deve preocupar-se com o bem-estar e a condição humana, bem como os 

meios utilizados para incrementar a qualidade de vida, então este não pode ser um quesito 

pouco explorado ou com pouca importância na organização cooperativa. Afinal na própria 

definição proposta pela Aliança Cooperativa Internacional, a cooperativa deve satisfazer as 

aspirações e necessidades econômicas, sociais e culturais comuns, de seus cooperados 

(COSTA; BIALOSKORSKI NETO, 2009).  

A síntese das informações coletadas que abrangem a dimensão social foram 

agrupadas, de forma a serem apresentadas em conjunto, retratando como se encontra esta 

dimensão, conforme pode ser observado na Figura 10. 
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Figura 10 – Dimensão Social 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Sob o ponto de vista social as respostas obtidas demonstram que numa visão mais 

abrangente as ações ou estratégias oferecidas através da cooperativa ainda não conseguem 

atender satisfatóriamente o aspecto social de seus cooperados uma vez que mais da metade, 

cerca de 54%, dos entrevistados discordam das afirmações propostas, o que demonstra que as 

cooperativas não tem investido no atendimento deste quesito, e que este é um dos aspectos 

que necessita de maior atenção por parte da organização cooperativa. 

 

4.2.3 Dimensão Ambiental 

 

A área ambiental é de suma importância para a questão do agronegócio, desse modo 

neste item são expostas as informações pertinentes à dimensão ambiental, com relação às 

ações e estratégias utilizadas pelas organizações cooperativas, buscando atender a questão 

ambiental de seus cooperados e suas propriedades. Desse modo foram observados diferentes 

aspectos, conforme demonstra o Quadro 13, como meios para redução da poluição nas 

propriedades, reciclagem e reaproveitamento de materiais e incentivos para proteção 

ambiental nas propriedades, tendo em vista auxiliar os produtores no trato com o meio 

ambiental no qual se encontram inseridos. 

Quadro 13 – Atributos pesquisados na Dimensão Ambiental 

A cooperativa proporciona a seus cooperados: 
Discordo                                                                   Concordo 

1 2 3 4 5 

N.O*; Pct* N.O ; Pct N.O ; Pct N.O ; Pct N.O ; Pct 

Meios para redução da poluição nas propriedades 7; 46,67% 5; 33,33% 1; 6,67% 2; 13,33% 0; 0,00% 

Reciclagem e reaproveitamento de materiais 9; 60,00% 3; 20,00% 2; 13,33% 0; 0,00% 1; 6,67% 

Incentivos para proteção ambiental 5; 33,33% 1; 6,67% 2; 13,33% 3; 20,00% 4; 26,67% 

Fonte: Dados da Pesquisa   *N.O – Número de ocorrências / Pct – Percentual (%) 

 

Inicialmente apresentam-se as informações que tratam da redução da poluição nas 

propriedades e da reciclagem e reaproveitamento de materiais, com cerca de 80% dos 

entrevistados discordando da afirmação que a cooperativa possibilita meios para a redução da 
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poluição nas propriedades, demonstrando que esta é uma área que não recebe a atenção que 

merece por parte das organizações, necessitando de maiores incentivos, como por exemplo, a 

disseminação de informações que possibilitem a redução da poluição nas propriedades através 

de reuniões, palestras, oficinas dentre outros meios de conscientização. Bem como a 

informação de que cerca de 80% dos entrevistados discordam que as ações das cooperativas 

possibilitem meios de reciclagem ou reaproveitamento de matérias nas propriedades, 

evidencia a falta de ações por parte das organizações para incentivar este tipo de prática, que 

não apenas evita a poluição do ambiente, mas possibilita também a redução nos custos de 

produção possibilitados pela reutilização e reaproveitamento de materiais.  

Isto está longe da visão de sustentabilidade proposta por Sachs (2004) e Vilpoux 

(2011) em se reduzir a poluição e o uso de recursos naturais finitos, na busca pela reciclagem 

e reutilização de materiais o que resultaria na melhor utilização das capacidades de produção 

disponíveis. 

Com relação aos incentivos para a proteção ambiental, apesar de 47% dos 

entrevistados concordarem que as ações das cooperativas possibilitam incentivos para a 

proteção ambiental, existem outros 40% que discordaram da afirmação o que demonstra que 

este quesito ainda não está sendo bem atendido e que há necessidades de maior atenção nesta 

área. Trazendo a afirmação de Botelho Filho (2005) sobre a sustentabilidade ambiental, de 

que se deve compreender o meio ambiente como ativo do desenvolvimento, com ênfase no 

conceito de gerir a base de recursos naturais de forma sustentada, assegurando com isso sua 

disponibilidade às gerações futuras. 

Assim, procurou-se também conciliar as informações coletadas em cada uma das 

questões relativas a dimensão ambiental em uma única informação, conforme demonstrado na 

Figura 11, buscando evidenciar de que forma as organizações vem operando junto a seus 

produtores. 

Figura 11 – Dimensão Ambiental 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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A dimensão ambiental é a que mais necessita de atenção por parte das cooperativas, as 

respostas obtidas demonstram que numa visão mais abrangente as ações ou estratégias 

oferecidas através da cooperativa não atendem o aspecto ambiental de seus associados, onde 

67% dos entrevistados discordam das afirmações propostas no quesito ambiental, 

demonstrando a falta de incentivos nesta área é de vital importância no meio rural, e essencial 

para a sustentabilidade das propriedades.  

Afinal deve-se compreender o meio ambiente como ativo do desenvolvimento, 

procurando geri-lo de forma sustentada, assegurando sua disponibilidade às gerações futuras 

(BOTELHO FILHO, 2005), o que não foi observado na pesquisa, evidenciando há muito a ser 

feito nesta área que é um requisito essencial à sustentabilidade nos dias atuais. 

 

4.2.4 Dimensão Territorial 

 

A questão territorial também foi investigada na pesquisa, na busca por levantar 

informações relativas às ações e estratégias das organizações cooperativas que tratam desta 

dimensão. Assim diferentes aspectos foram observados, conforme demonstra o Quadro 14, 

como melhorias nos sistemas de logística, acesso a canais de distribuição e acesso a novos 

mercados. De forma a verificar como as organizações têm trabalhado em cada um destes 

aspectos e como estes têm beneficiado a seus cooperados. 

Quadro 14 – Atributos pesquisados na Dimensão Territorial 

A cooperativa proporciona a seus cooperados: 
Discordo                                                                   Concordo 

1 2 3 4 5 

N.O*; Pct* N.O ; Pct N.O ; Pct N.O ; Pct N.O ; Pct 

Melhoria nos sistemas de logística 6; 40,00% 2; 13,33% 5; 33,33% 0; 0,00% 2; 13,33% 

Acesso a canais de distribuição 1; 6,67% 1; 6,67% 2; 13,33% 3; 20,00% 8; 53,33% 

Acesso a novos mercados 2; 13,33% 0; 0,00% 3; 20,00% 3; 20,00% 7; 46,67% 

Fonte: Dados da Pesquisa   *N.O – Número de ocorrências / Pct – Percentual (%) 

 

Mais de 50% dos entrevistados discordam da afirmação que as cooperativas 

possibilitam melhorias nos sistemas de logística, o que evidencia que as organizações não tem 

conseguido atender aos anseios de seus cooperados neste quesito, necessitando de um maior 

esforço por parte das cooperativas, afinal este é um ponto de extrema importância, já que está 

relacionado ao escoamento da produção. No entanto, outras duas afirmações contradizem a 

esta, a primeira relacionada a canais de distribuição e a segunda com o acesso novos 

mercados. 

Cerca de 70% dos entrevistados concordam que através das ações das cooperativas 

possibilitam melhoria no acesso a canais de distribuição, evidenciando que a cooperativa 

tornou-se um meio de disponibilizar os produtos no mercado, o que facilita a comercialização 
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dos produtores. Mais de 75% dos entrevistados concordam que as ações das cooperativas 

possibilitam acesso a novos mercados, o que denota que este ponto vem sendo atendido em 

grande parte pelas organizações e que através destas os produtores conseguem disponibilizar 

seus produtos a mais opções de clientes.  

Para discernir eventuais duvidas foi realizada também uma questão de controle, sendo 

que cerca de 60% dos entrevistados concordam com a afirmação de que as cooperativas 

organizam-se para conciliar a localização de pessoas, propriedades, equipamentos e atividades, 

demonstrando assim que esta área vem sendo atendida pelas organizações que buscam a melhor 

localização destes quesitos no desempenho de suas atividades.  

Assim as informações encontradas condizem com os argumentos levantados por Ferreira 

e Braga (2004) e Souza e Braga (2007) que apresentam as cooperativas como uma única 

oportunidade de inserção dos pequenos produtores a certos mercados concentrados, 

possibilitando através de suas ações acesso a mercados que os produtores sozinhos 

dificilmente conseguiram.  

Da mesma forma que nas dimensões anteriores apresentam-se as informações 

coletadas em uma única informação que busca demostrar a situação encontrada nas 

organizações cooperativas, conforme demonstrado na Figura 12. 

Figura 12 – Dimensão Territorial 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

No ponto de vista territorial as respostas obtidas demonstram que numa visão mais 

abrangente as ações ou estratégias oferecidas através da cooperativa atendem ao aspecto 

territorial, tendo em vista que 51% dos entrevistados concordam com as afirmações propostas, 

sendo que outros 22% evidenciam uma “concordância” com as afirmações. Assim considera-

se que o atendimento é evidente, demonstra-se que este ponto vem sendo trabalhado pelas 

cooperativas e esta surtindo o efeito desejado, mas ainda precisa melhorar, atendendo melhor 

aos cooperados. 
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4.2.5 Dimensão Política 

 

Neste item descrevem-se as informações referentes à dimensão política, relativas às 

ações e estratégias utilizadas pelas organizações cooperativas, buscado beneficiar adequações 

a legislação e a questões políticas de seus cooperados. Desse modo foram observados alguns 

aspectos, conforme demonstra o Quadro 15, como apoio para atender as legislações 

pertinentes, apoio nas necessidades de licenciamento e facilidade ao acesso a políticas 

públicas. Desse modo apresentam-se as informações de forma a demonstrar como as 

organizações tem se organizado para atender a seus cooperados. 

Quadro 15 – Atributos pesquisados na Dimensão Política 

A cooperativa proporciona a seus cooperados: 
Discordo                                                                   Concordo 

1 2 3 4 5 

N.O*; Pct* N.O ; Pct N.O ; Pct N.O ; Pct N.O ; Pct 

Apoio para atender as legislações pertinentes 1; 6,67% 4; 26,67% 2; 13,33% 3; 20,00% 5; 33,33% 

Apoio nas necessidades de licenciamento 4; 28,57% 1; 7,14% 3; 21,43% 3; 21,43% 3; 21,43% 

Facilidade ao acesso a políticas públicas 3; 20,00% 2; 13,33% 2; 13,33% 3; 20,00% 5; 33,33% 

Fonte: Dados da Pesquisa   *N.O – Número de ocorrências / Pct – Percentual (%) 

 

Com relação ao apoio nas necessidades de licenciamento este se encontra dividido na 

opinião dos entrevistados uma vez que de 35% discordam e 42% concordam com a afirmação 

que as cooperativas prestam apoio nas necessidades de licenciamento, assim está área ainda 

não se encontra com um atendimento satisfatório, mas já demonstra que está na direção de 

melhoria.  

Mais da metade dos respondentes concordam que a cooperativa possibilita ações que 

apoiam o atendimento às legislações pertinentes, o que denota que neste ponto as ações das 

cooperativas facilitam a seus cooperados atender as legislações necessárias, ainda não está 

atendendo completamente, uma vez que mais de 30% dos entrevistados discordam dessa 

afirmação, mas já existe um indicativo da preocupação das cooperativas com esta área. 

Mais da metade dos respondentes concordam que as ações das cooperativas 

possibilitam facilidade ao acesso às políticas públicas, no entanto uma parte considerável 

ainda discorda desta afirmação, demonstrando que ainda existe um longo caminho a ser 

percorrido. 

As informações coletadas confirmam o exposto por Botelho Filho (2005) onde a 

dimensão política visa desenvolver soluções, promover políticas negociadas, bem como o 

exercício da cidadania, desse modo as ações da cooperativa, ainda que necessitem de 

melhorias, permitem que seus cooperados tenham melhores acesso e atendimento as 

legislações necessárias bem como as políticas públicas. Conforme pôde ser evidenciado nas 
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informações coletadas, as ações efetuadas pelas organizações cooperativas conseguem, ainda 

que parcialmente, melhorar as condições de acesso a políticas públicas e facilitar o 

atendimento às legislações pertinentes de seus associados, contribuindo deste modo ao 

fortalecimento da dimensão política, conforme proposto em no conceito de cooperativa 

sustentável. 

Foi realizada também neste item o agrupamento das informação coletadas junto aos 

produtores, visando apresentá-las de forma conjunta, conforme apresentado na Figura 13, 

buscando com isso sintentizar as informações abstraidas através dos formulários aplicados. 

Figura 13 – Dimensão Política 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

O aspecto politico apresenta-se com 50% de concordancia dos entrevistados sobre as 

afirmações propostas, evidenciando que as cooperativas vêm contribuindo nesta área, isso 

demonstra que as intervenções ou facilidades que são oferecidas pelas ações das cooperativas 

possibilitam um melhor atendimento a seus cooperados nestas áreas. No entanto, cerca de 

34% discordam a respeito do atendimento dessa dimensão pela organização cooperativa, o 

que demonstra a necessidade de maior atenção e investimento por parte das cooperativas, 

visando um melhor atendimento de seus cooperados neste quesito. 

 

4.2.6 Avaliação das Estratégias das Cooperativas para as Dimensões 

 

Sobre as estratégias trabalhadas pelas cooperativas no tocante as cinco dimensões foi 

realizada uma questão de comparação ou reforço com as demais afirmações propostas, sendo 

as respostas obtidas compiladas na Figura 14. 
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Figura 14 - Estratégias 

  

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Desse modo com relação às estratégias oferecidas pelas cooperativas beneficiarem o 

desenvolvimento sustentável de seus cooperados obteve-se uma concordância de 49% dos 

entrevistados, o que demonstra que as estratégias oferecidas pelas cooperativas vêm 

possibilitando ou facilitando o atendimento das cinco dimensões investigadas. 

Houve ainda um índice de apenas 20% de discordância, o que denota que apesar das 

limitações existentes nas ações e estratégias das cooperativas, estas conseguem atender aos 

seus cooperados nos quesitos analisados. É evidente que ainda há muito o que se fazer, 

conforme pode ser observado na análise que cada uma das dimensões isoladamente, mas já 

demonstra que existe uma tendência ao atendimento dos imperativos da sustentabilidade aqui 

pesquisados. 

4.3 Avaliação pelos Cooperados dos Planos e Estratégias das Cooperativas 
 

As ações e estratégias que vêm sendo trabalhadas pelas organizações cooperativas são 

demonstradas de forma a apresentar a avaliação realizada pelos cooperados a cada um das 

questões propostas, verificando se os planos e as estratégias da cooperativa beneficiam seus 

cooperados: (a) As receitas provenientes das atividades da cooperativa ajudam no orçamento 

dos cooperados no fim do mês; (b) Influencia na melhoria da qualidade de vida e na redução 

das desigualdades sociais; (c) Possibilita medidas para evitar ou reduzir a poluição resultante 

das atividades, e meios de proteger o meio ambiente; (d) A cooperativa organiza-se para 

conciliar a localização das pessoas, propriedades, equipamentos e atividades (logística); (e) A 

cooperativa facilita o atendimento das legislações pertinentes, bem como as pressões sociais, 

políticas e culturais? Assim o Quadro 16 demonstra as informações coletadas em cada um 

destes aspectos. 
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Quadro 16 – Atributos pesquisados nos planos e estratégias das organizações 

Os planos e as estratégias da cooperativa beneficiam seus 

cooperados: 

Discordo                                                                   Concordo 

1 2 3 4 5 

N.O*; Pct* N.O ; Pct N.O ; Pct N.O ; Pct N.O ; Pct 

As receitas provenientes das atividades da cooperativa ajudam no 
orçamento dos cooperados no fim do mês 2; 14,29% 1; 7,14% 1; 7,14% 6; 42,86% 4; 28,57% 

Influencia na melhoria da qualidade de vida e na redução das 

desigualdades sociais 1; 6,67% 1; 6,67% 7; 46,67% 2; 13,33% 4; 26,67% 

Possibilita medidas para evitar ou reduzir a poluição resultante das 
atividades, e meios de proteger o meio ambiente 3; 20,00% 0; 0,00% 6; 40,00% 6; 40,00% 0; 0,00% 

A cooperativa organiza-se para conciliar a localização das pessoas, 

propriedades, equipamentos e atividades (logística) 3; 20,00% 1; 6,67% 2; 13,33% 2; 13,33% 7; 46,67% 

A cooperativa facilita o atendimento das legislações pertinentes, bem 
como as pressões sociais, políticas e culturais? 1; 6,67% 2; 13,33% 7; 46,67% 0; 0,00% 5; 33,33% 

Fonte: Dados da Pesquisa   *N.O – Número de ocorrências / Pct – Percentual (%) 

 

Na questão que buscava se as receitas provenientes das atividades da cooperativa 

ajudam no orçamento dos cooperados no fim do mês, mais de 70% dos respondentes 

concordam que as ações das cooperativas ajudam na melhoria das receitas de seus produtores, 

o que demonstra que as organizações interferem positivamente no rendimento das 

propriedades, possibilitando assim melhores ganhos aos cooperados. 

Essa informação é reforçada pela questão proposta “a participação da cooperativa 

interfere no rendimento mensal de sua propriedade”, sendo que nesta questão 73% 

confirmaram que as ações das cooperativas interferem de maneira positiva no rendimento 

mensal de suas propriedades. Assim ao considerar ambas as questões ressalta-se que as 

organizações estão atendendo a dimensão econômica proposta no modelo de maneira positiva, 

permitindo a seus associados melhores condições de ganho sob a ótica econômica. 

Na questão que tratava se as organizações influenciam na melhoria da qualidade de vida 

e na redução das desigualdades sociais, cerca de 40% dos entrevistados concordam que as 

ações das cooperativas influenciam na melhoria da qualidade de vida dos cooperados, bem 

como na redução das desigualdades sociais. Como o quantitativo que discorda desta 

afirmação não chega a 15% dos respondentes, é uma área que já busca ser atendida pelas 

organizações, mas ainda necessita de muita atenção e investimentos por parte das 

cooperativas, visando o bem estar de seus cooperados. E conforme o proposto por Vilpoux 

(2011) reduzindo as desigualdades sociais, possibilitando a geração de qualidade de vida 

decente. Os valores encontrados nesta questão condizem com os encontrados nas questões 

abordadas anteriormente, demonstrando que as organizações cooperativas não atendem 

satisfatoriamente o quesito social, proposto no modelo, mas já há indícios que esta área vem 

sendo atendida, mesmo necessitando de maior atenção e investimento por parte das 

cooperativas. 

Na questão que buscava se as organizações possibilitam medidas para evitar ou reduzir a 

poluição resultante das atividades, e meios de proteger o meio ambiente, cerca de 40% dos 
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entrevistados concordam com essa afirmação ainda que não completamente, mas já é um 

indicativo de estratégias com este intuito, apenas 20% discordaram da afirmação proposta, o 

que denota que melhorias ainda são necessárias. Afinal de acordo com Sachs (2004) e 

Vilpoux (2011) para ser considerável como sustentável no ponto de vista ambiental a 

organização deve reduzir a utilização dos recursos naturais, buscar a reutilização e 

reciclagem, bem como a reduzir a poluição resultante das atividades, sendo reforçado ainda 

por Botelho Filho (2005) ao mencionar que se deve compreender o meio ambiente como ativo 

do desenvolvimento, gerindo de forma sustentável a base de recursos naturais e assegurando 

sua disponibilidade às gerações futuras. 

Na questão que buscava se a cooperativa organiza-se para conciliar a localização das 

pessoas, propriedades, equipamentos e atividades (logística), cerca de 60% dos entrevistados 

concordam com a afirmação que as cooperativas organizam-se para conciliar a localização de 

pessoas, propriedades, equipamentos e atividades, demonstrando assim que esta área vem 

sendo atendida pelas organizações que buscam a melhor localização destes quesitos no 

desempenho de suas atividades. 

Na questão que buscava se a cooperativa facilita o atendimento das legislações 

pertinentes, bem como as pressões sociais, políticas e culturais, apesar de apenas 20% dos 

respondentes discordarem da afirmação que a cooperativa facilita o atendimento das 

legislações pertinentes, bem como as pressões sociais, políticas e culturais, este quesito não 

vem sendo atendido de maneira satisfatória pelas organizações uma vez que apenas 33% 

concordaram totalmente com esta afirmação, assim observa-se que ainda há muito o que se 

fazer nesta área para que ele venha a surtir o efeito desejado. Nas questões abordadas 

isoladamente obtiveram-se resultados que variavam entre 42% e 53%, acrescentando a 

informação trazida nesta questão pode-se observar que a “interferência” da cooperativa com 

relação ao atendimento das legislações vigentes ainda não é tida como satisfatória, mas esta 

também não é sua atividade fim, o que leva ao entendimento que a organização cooperativa 

tem trabalhado nesta área, ainda que necessite melhorias, visando adequar seus associados a 

cumprirem as legislações exigidas as suas atividades, afinal conforme preconiza o art. 4º da 

Lei nº 5.764, de 16.12.1971, as organizações cooperativas são sociedades de pessoas 

constituídas para prestar serviços a seus associados (BRASIL, 1971). 

 

4.4 Políticas Públicas Inerentes a Agricultura Familiar no Estado. 
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Visando apresentar também as ações realizadas, programas ou políticas públicas 

buscou-se junto a algumas organizações informações relativas às políticas públicas 

disponíveis e de que forma elas vêm trabalhando para o fortalecimento da Agricultura 

Familiar no Estado, a primeira questão investigada, conforme exposto no Quadro 17. 

Quadro 17 - Políticas públicas disponíveis no Estado para fortalecer a Agricultura 

Familiar 

Organização Políticas 

STTR Pronaf , PAA, PNAE, Habitação Rural, Crédito Fundiário. 

SEAGRI 

Incentivo a criação de pequenos animais, bovinocultura de leite, 

piscicultura, apoio à exploração de lavouras anuais e perenes, olerícolas, 

organização social rural, crédito rural, aproveitamento de áreas degradadas 

e consórcios agroflorestais. 

SENAR Ações de formação profissional rural e promoção social. 

SEDES Visitas, palestras, seminários, cursos de capacitação. 

EMATER 
o Pronaf e suas linhas de ação; o atendimento de assistência técnica e 

extensão rural (ATER) pública e a capilaridade da Emater. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Desse modo observa-se que dependendo do órgão investigado a visão sobre a política 

pública toma um foco diferente, o que demonstra inicialmente que não existe uma sinergia 

entre as organizações. No entanto ressalta-se que as políticas tem buscado auxiliar a 

Agricultura Familiar com diferentes ações que envolvem desde assistência técnica, formação 

profissional, crédito dentre outras oportunidades que possuem como interesse o benefício dos 

produtores. O Pronaf aparece como meio de contribuir com o fortalecimento da Agricultura 

Familiar em duas organizações distintas o que demonstra que uma mesma política pode ser 

trabalha por diferentes instituições buscando o bem comum. 

Em seguida questionou-se quais seriam as informações que são utilizadas na 

concepção das políticas públicas e ações das instituições, conforme demonstra o Quadro 18, 

desse modo procurou-se conhecer qual o ponto de partida para estas políticas. 

 

Quadro 18 - Informações utilizadas na formulação das políticas 

Organização Informações utilizadas nas políticas 

STTR Reinvidicação de movimentos rurais e sindicais. 

SEAGRI 
Potencial da propriedade, mão-de-obra disponível, enfim um completo 

documento- diagnóstico participativo. 

SENAR 
São utilizadas informações de cada região do Estado para fomentar a decisão 

de qual curso será melhor para disponibilizar na região. 

SEDES 
Visitas as cooperativas para levantamento das demandas das mesmas, pontos 

fortes e fracos, necessidades etc. 

EMATER Origem da renda, mão de obra utilizada e tamanho da unidade produtiva rural. 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Não existe uma única fonte de informações para tratar das políticas, conforme 

observado, mas isso demonstra também que são investigadas diferentes demandas, o que 

surge como um ponto positivo, onde não se restringe a apenas uma característica. Assim o 

apoio prestado a Agricultura Familiar engloba diferentes áreas, que resultam em ações 

diversas, com o mesmo intuito, fortalecer este segmento no Estado. 

Outro ponto pesquisado foi com relação aos atores que estariam evolvidos nas 

políticas, ou seja, as partes participantes na ação, bem como possíveis facilidades e 

dificuldades enfrentadas na hora de colocar as políticas em prática, desse modo as 

informações obtidas são demonstradas no Quadro 19.  

Quadro 19 - Atores envolvidos X as facilidades e dificuldades na participação 
Organização Atores envolvidos Facilidades ou dificuldades 

STTR 

MDA, INCRA, Ministério das Cidades, 

Caixa Econômica, SEMED, SESAU, 

Coordenadoria de estradas, SEAGRI, 

EMATER, SEDAM (licenciamento), 

SEDES, SEMAGRIC, SEBRAE, 

SENAR, SENAC. 

Assistência Técnica é fraca no Estado, a Emater não 

consegue dar conta da demanda existente. 

SEAGRI Família rural e órgãos afins 

Falta de interesse de alguns produtores,  

Falta de motivação e às vezes desinteresse do 

próprio técnico envolvido,  

Falta de entrosamento nas ações rurais Órgãos 

dispersos e com ações individuais e vagas 

SENAR 
Associações, cooperativas, sindicatos 

órgãos do governo. 
- 

SEDES 
OCB, SESCOOP, EMATER e as 

cooperativas de todos os ramos. 

Facilidades: algumas cooperativas sentem 

necessidade de apoio. 

Dificuldades: reuniões não são bem vindas 

EMATER 

Agricultores; programa altamente 

divulgado nos movimentos e entidades 

de base. 

Pode ser acessado via Emater, sindicatos, colônias 

de pescadores, cooperativas e associações.  

Atendimento de ATER ainda insuficiente no Estado.  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Observa-se que os atores envolvidos são os mais diversos possíveis, dependendo de 

qual política se investiga encontram-se diferentes participantes, desse modo reforça-se a ideia 

que demandas diferentes são abordadas pelas políticas disponíveis, contribuindo assim com o 

desenvolvimento em vários níveis e com diferentes perspectivas, tudo isso vem por fortalecer 

o agronegócio no Estado, em especifico a Agricultura Familiar. 

Buscando conciliar o interesse nas políticas públicas com a questão das dimensões de 

sustentabilidade propostas no trabalho, questionou-se dentre estas quais seriam as áreas de 

interesse das políticas evidenciadas para fortalecer a Agricultura Familiar. Assim estas 

informações foram dispostas no Quadro 20 a seguir. 
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Quadro 20 - Área de interesse das políticas 

Organização Econômica Social Ambiental Política Territorial 

STTR X    X 

SEAGRI X X    

SENAR X X X   

SEDES X X    

EMATER X X    
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Percebe-se que as políticas públicas possuem como foco principalmente as áreas 

econômica e social, deixando a desejar nas demais. Isto pode ser decorrente dos principais 

anseios dos produtores encontrarem-se justamente nestas áreas, dai a maior preocupação dos 

órgãos públicos em atendê-las. No entanto conforme já demostrado no contexto teórico da 

pesquisa as demais dimensões também apresentam suas contribuições para fortalecer a 

Agricultura Familiar e o agronegócio no Brasil, assim a ausência destas outras áreas nas 

políticas demonstra-se como um descaso com os produtores, que também necessitam de apoio 

em outras áreas além da econômica e social. 

Finalizando questionou-se de forma abrangente se as políticas oferecidas visam a 

sustentabilidade e o fortalecimento da Agricultura Familiar no Estado, buscando verificar a 

posição das instituições com relação às políticas existentes e de que forma estas vem sendo 

trabalhadas, conforme demonstrado no Quadro 21 a seguir; 

Quadro 21 – Contribuição das políticas públicas 

Organização 
Contribuem para a sustentabilidade e o fortalecimento da Agricultura 

Familiar no Estado 

STTR 

Se fosse aplicado seria. São políticas bem estudadas e discutidas com os 

movimentos sindicais rurais. São políticas que tem retorno na qualidade de 

vida dos produtores. Elas são auto estruturantes, se fossem aplicadas 

conforme está escrito não haveria êxodo rural hoje. 

SEAGRI 

Na verdade há boa intenção em se suprir a sustentabilidade e fortalecimento 

da agricultura, faltando uma política pública mais bem delineada, posta em 

prática com eficácia. 

SENAR 

Sim, através da capacitação da mão de obra, fomento à melhoria da 

qualidade de vida familiar e melhor gestão da propriedade rural como micro 

empresa.  

SEDES Sim. Existe uma rede de parcerias visando este objetivo no Estado 

EMATER 

No discurso, sim. Embora não saibam exatamente do que estão falando e, 

quando sabem, não estão dispostos a atrapalhar/impedir interesses contrários 

(crise de ética). 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Observa-se que apesar de concordarem que as políticas públicas que se encontram 

disponíveis contribuem para fortalecer a Agricultura Familiar no Estado, existem algumas 
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divergências, quanto à execução destas, isso demonstra a necessidade de uma maior 

divulgação destas políticas, não apenas entre produtores, mas também nos próprios órgãos 

públicos, visando criar uma sinergia entre estes, o que seria revertido em mais benefícios aos 

produtores familiares. 

 

4.5 A Matriz TOWS Aplicada às Organizações Cooperativas  

 

Para a utilização da Matriz TOWS deve ser realizado sete passos propostos na 

metodologia, conforme já descrito anteriormente, desse modo serão descritos a seguir cada 

um destes passos nas cinco organizações participantes desta pesquisa, de maneira que são 

evidenciados cada um destes, bem como as possíveis estratégias levantadas através das 

combinações entre os pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades. O quadro 22 

demonstra o perfil das organizações conforme o modelo proposto na metodologia. 

Quadro 22 – Matriz TOWS Perfil das Organizações (Passo 1) 

 
Organização 

Cooperativa 

Tipo de negócio Domínio geográfico Situação da 

concorrência 

Creditag Ramo financeiro 
Município de Ji-Paraná.  900 

cooperados 

Outras instituições 

financeiras 

Coopercacoal 

Ramo de produção de café, 

leite, piscicultura e 

agroindústrias.  

Município de Cacoal e mantem 

cooperados nos Municípios de 

Ministro Andreazza e Pimenta 

Bueno 

100 cooperados 

Oscilação de preço no 

mercado 

Cooaprolim 

Ramos de Produção, carro 

chefe é o leite, mas busca 

atender as demais produções 

dos produtores. 

Municípios de Rolim de Moura, 

Castanheira, Santa Luzia, Alta 

Floresta, Novo Horizonte, 

Brasilandia e São Miguel. 

757 cooperados. 

Concorrência com 

laticínios 

Cooperleite 

Ramo de produção, foco 

pasteurização e comércio de 

leite. 

Município de Cacoal 

35 cooperados 

Laticínios ,e 

produtores 

independentes que 

ofertam o leite in 

natura 

Asprodil 
Ramo de produção, foco 

pasteurização de leite. 

Município de Ariquemes, 34 

cooperados 
Laticínios da região 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Optou-se por investigar organizações do ramo de produção, sendo que apenas uma das 

organizações enquadra-se no ramo financeiro, mas ainda assim todas comtemplam a 

Agricultura Familiar. No tocante ao tipo de negócio além do ramo observa-se que as 

organizações trabalham na maior parte dos casos com a produção ou comércio de leite, onde 

através da industrialização agrega-se valor ao produto, bem como através das vendas em 

conjunto melhoram-se os preços conseguidos. Evidencia-se ainda que as organizações têm 

buscado meios de atender outras produções de seus cooperados. 
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Em geral o domínio geográfico das organizações restringe-se ao município sede, mas 

em alguns casos estes domínios estendem-se aos municípios vizinhos, o que demonstra a 

força das organizações e as ações buscando novos mercados para ofertar seus produtos. 

Já com relação à concorrência enfrentada, a organização que atua no ramo financeiro 

confronta-se com as demais instituições que atuam no mesmo mercado, principalmente os 

bancos tanto públicos quanto privados. Nos demais casos a concorrência com os laticínios é 

presente, afrontando ainda a oscilação nos preços, e concorrência com produtores 

independentes. Seguindo os passos propostos na Matriz TOWS, o Quadro 23 demonstra os 

fatores externos em relação às dimensões de sustentabilidade. 

Quadro 23 – Matriz TOWS Fatores Externos (Passo 2) 
Organização 

Cooperativa 
Produtos 

Dimensão 

Econômica 

Dimensão 

Social 

Dimensão 

Ambiental 

Dimensão 

Territorial 

Dimensão 

Política 

Creditag 

Empréstimos, 
conta corrente, 

aplicações, 

recebimento de 
boleto e 

serviços 

bancários 

Ponto chave da 
organização. 

Utiliza-se de 

recursos próprios 

Contribui na 
melhoria de 

renda e acesso a 

crédito 

Não interfere 

diretamente em 
seus cooperados, 

realiza-se com 

palestras e 
encontros 

Necessita de 

infraestrutura para 

atuar nos 
municípios 

próximos 

Apenas atende 
as legislações 

pertinentes 

(obrigatórias) 

Coopercacoal 

Carro chefe é o 

café, mas 

também 
trabalha com 

leite, peixe e 

frutas 

Trabalha com 

recursos próprios, 

o que limita o 

capital de giro. 

Parte financeira 
sólida e bem 

administrada 

Tem deixado a 

desejar, 

principalmente 

por questões 
financeiras 

auxilia na 

liberação de 

licenciamentos. 

Utiliza caminhão 
da cooperativa 

para transporte dos 

produtos. Possui 
maquinário para 

classificação de 

café na sede da 
cooperativa 

Presta apoio nas 

questões de 

licenciamento, 

bem como a 

atender as 
legislações 

necessárias 

Cooaprolim 

Comércio de 
leite . revenda 

de insumos de 

produção, 
ração e 

produtos da 

cesta básica 

Encontra-se em 

um patamar 

satisfatório. 
Mantém uma 

fração do valor de 

revenda do leite 
como capital de 

giro. 

Atende com 

produtos da 
cesta básica e 

até gás de 

cozinha. Tem 
prestado apoio 

sempre que 

solicitado pelos 
cooperados 

Presta apoio com 

2 técnicos, 

acompanhamento 
nas propriedades 

 e o outro voltado 

a legislação e 
documentação 

ambiental 

Tem atendido 

satisfatoriamente. 

Disponibiliza 
caminhão tanque 

para coleta do leite 

Tem prestado 

apoio em um 
nível satisfatório 

Cooperleite Leite 

pasteurizado 

Iniciou atividade 

endividada, 

devido a 
associação 

anterior. 

Ocasionalmente 
faz uma divida 

para sanar outra. 

Não consegue 

atender 

plenamente a 

parte social de 

seus 
cooperados, por 

ser uma 

organização 
recente. Foco 

maior na 

industrialização 
e comercio 

Busca facilitar o 

acesso a 

documentações 

de licenciamento 
a seus 

cooperados. M as 

ainda não 
direcionou 

estratégias para 

atender esta área. 

Localização de 

fácil acesso. Mas 

ainda não dispõe 

de caminhões 
câmara fria  e 

tanques de 

resfriamento 
próprios para 

atender a seus 

produtores 

Não atende 

plenamente esta 

área. Busca 
atender as 

legislações 

necessárias e 
possibilitando o 

acesso as 

documentações 
exigidas a seus 

associados 

Asprodil 
Produção de 
leite 

pasteurizado 

O foco é na 

melhoria da renda 
dos associados 

através da 
agregação de valor 

dos produtos 

As ações da 

associação no 
campo social 

não tem surtido 
efeito junto a 

seus associados 

Preocupa-se em 

minimizar os 

resíduos 
decorrentes de 

suas atividades. 
Não tem 

realizado 

investimentos na 
área ambiental 

junto a seus 

produtores 

Local de fácil 
acesso aos 

produtores. Não 
disponibiliza a 

coleta do leite 

junto as 
propriedades 

Não dispõe de 

ações junto a 
seus produtores 

neste quesito. 
Atende as 

legislações 

necessária para 
a condução de 

suas atividades 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Com exceção da Creditag que é do ramo financeiro, e possui produtos distintos, as 

demais organizações trabalham principalmente com leite e as demais produções de seus 

cooperados, como café, frutas e etc, ou seja, as organizações se organizam para tentar 

comercializar todos os produtos de seus associados. 

A questão econômica, como pode ser observada, encontra-se em um patamar que 

consegue atender aos produtores, no entanto as organizações encontram dificuldade em 

trabalhar com recursos escassos, resultando em pouco capital de giro e muitas vezes em 

dividas. 

Sob a ótica social muitas têm deixado a desejar, não atendendo aos anseios dos 

produtores, mas em outros casos a organização vai além de sua atribuição principal e procura 

auxiliar inclusive com itens da cesta básica e gás de cozinha, como a Cooaprolim, que possui 

reconhecimento de suas ações pelos seus cooperados.  

A questão ambiental, apesar das ações que buscam auxiliar os cooperados como apoio 

em licenciamentos, palestras, assistência técnica e redução de resíduos, não tem conseguido 

atender plenamente aos produtores. Ações neste sentido têm colaborado, mas estão longe de 

atender aos cooperados, necessitando de maior investimento e preocupação com o ambiente.  

Sob a ótica territorial as organizações têm buscado atender a seus cooperados 

disponibilizando sua infraestrutura em pontos estratégicos que possibilitem melhor acesso, e 

maquinários com caminhões para transportar os produtos. Ainda assim em alguns casos como 

na Creditag ainda não consegue atender a seus cooperados nos municípios vizinhos por falta 

de estrutura. O ponto de vista político as ações que vem sendo realizadas restringem-se na 

maioria dos casos a atender a legislação, ou seja, apenas o necessário para estar dentro da 

legalidade. Algumas organizações ainda conseguem auxiliar seus cooperados, buscando 

opções além do essencial, conseguindo licenciamento ambiental na busca por novas opções 

aos produtores. 

Após o levantamento de algumas questões o próximo passo trata de previsões e 

avaliação para o futuro das organizações, conforme exposto no Quadro 24. 

Um ponto comum entre as organizações é a pretensão de aumentar o número de 

cooperados, bem como melhorar a infraestrutura da organização, dentre outras opções na 

forma de uma previsão para o futuro. Já com relação avaliações futuras, não existe um termo 

em comum nas organizações senão o fortalecimento da mesma, ofertas mais produtos, 

participar dos programas público que incentivam a produção. Assim percebe-se que o ponto 

de vista é otimista e que as organizações possuem uma visão de melhoria para as mesmas, o 

que consequentemente é revertido em benefícios a seus cooperados. 
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Quadro 24 – Matriz TOWS Previsões e Avaliações do Futuro (Passo 3) 
Organização 

Cooperativa 
Previsões Avaliações 

Creditag Expansão no número de cooperados para 5000 nos 

próximos 3 anos.  

O mercado de empréstimos encontra-se aquecido, 
possibilitando a oferta cada vez maior de seus produtos aos 

cooperados. 

Coopercacoal Reunir diferentes cooperativas em torno de uma 

central 

Possibilitaria maior força a cooperativa, unindo tanto 

cooperativas de produção quando de crédito em torno de uma 
central para coordenar todas as atividades 

Cooaprolim 
Termino da indústria de pasteurização 

Parceria com uma cooperativa 
Aumentar o número de cooperados 

A indústria de pasteurização permite acesso a novos mercados. 

A parceria com outras cooperativa reduz custo na compra de 
insumos. Mais cooperados fortalece a organização. 

Cooperleite 

Aumentar o número de cooperados. 

Alinhar a parte financeira da organização 
Aquisição de um caminhão tipo câmara fria 

Acrescentar a produção de frutas 

Com mais cooperados melhora-se o capital de giro, 

possibilitando uma melhoria financeira da organização. A 
produção de frutas permite novos produtos como, por 

exemplo, o iogurte  

Asprodil Crescimento no número dos associados. 

Término das adequações estruturais da organização 

Programas do governo, como o PAA, PNAE melhoram a 

renda dos produtores. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na busca por identificar os fatores internos e externos que afetam a organização as 

questões procuraram abordar as forças e fraquezas das organizações e as oportunidades e 

ameaças que a permeiam, conforme exposto no Quadro 25 a seguir.  

Quadro 25 – Matriz TOWS Fatores Externos X Fatores Internos 
Organização 
Cooperativa 

Forças (S) Fraquezas (W) Oportunidades (O) Ameaças (T) 

Creditag 

Grande procura por 

seus produtos. 

Trabalha com recursos 
próprios. 

Reconhecimento da 

organização no 
mercado 

Falta de sensibilização 

sobre o cooperativismo. 
Falta de escolaridade dos 

produtores. Quadro de 

colaboradores 

Adesão ao sistema 

Cresol. Oferta de 

financiamentos do 
Pronaf 

Burocracia que obstrui o acesso às 
políticas públicas. Dificuldade de 

acesso ao Pronaf. 

Coopercacoal 

Compras de ração e 

insumos a preços 
menores. Auxilio para 

licenciamentos, 

melhoria no preço dos 
produtos, antecipação 

de créditos, acesso a 

mercados de outros 
municípios. 

Matéria-prima em pequena 

escala. Falta de recursos 

(capital de giro). 
Dificuldade de acesso a 

crédito (financeiro) 

Parceria com a 
Creditag 

Projeto que 

contemplou a 
organização com um 

caminhão para 

transporte de carga. 

Burocracia existente em algumas 

políticas públicas 

Cooaprolim 

Diversidade de 

produtos oferecidos 
aos cooperados. 

Reconhecimento da 

organização junto aos 
produtores 

Falta de recursos para 

conclusão da indústria 
para pasteurização de leite. 

Falta de sensibilização dos 

produtores sobre o 
cooperativismo 

O recebimento do leite 

dos cooperados com o 

mesmo preço que é 

pago pelos laticínios. 

Parcerias com outras 
cooperativas. Os 

programas como o 

PAA, vem auxiliando 
muito 

Burocracia existente em algumas 

políticas públicas. Os laticínios 

concorrentes que são contrários a 

organização dos produtores, seja em 
cooperativa ou associação. O baixo 

preço do produto, e a variação do 

preço na seca e nas águas 

Cooperleite 

agregação de valor 

através da 
pasteurização. venda 

conjunta garante um 

ganho melhor 

Falta de recursos para 

investimento. Acumulo de 

funções sobre uma única 
pessoa. Necessidade de 

aquisição de caminhão 

com câmara fria para 
transporte do leite. Poucos 

produtores vinculados a 
organização. Venda a 

prazo. 

venda de produtos ao 
município através do 

PNAE 

O endividamento da organização 

Asprodil 

A agregação de valor 

através da 
pasteurização. Tempo 

de atuação no mercado 

Dificuldade de assistência 
técnica com o maquinário. 

Necessidade de melhorias 

estruturais. Baixo número 
de associados 

Oferta de produtos 

através de programas 
como PNAE e o PAA. 

Fornecimento para o 

Banco de alimentos no 
município de 

Ariquemes 

Laticinios concorrentes, falta de 

interesse dos produtores em investir 

na associação. 

Fonte: Dados da pesquisa 
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As forças observadas encontram-se na agregação de valor que as organizações 

propiciam a seus cooperados através da industrialização dos produtos, diversidade de 

produtos oferecidos aos cooperados, o acesso a diferentes mercados, antecipação de créditos e 

no reconhecimento que as organizações possuem pelo tempo de atuação destas no mercado. 

As fraquezas vão desde dificuldade de obter recursos, até falta de assistência técnica 

com maquinários, acrescendo a estes a escassez de matéria prima, sobrecarga de funções e a 

falta de sensibilização sobre o cooperativismo no Estado. 

Dentre as oportunidades vislumbradas encontram-se a participação em programas 

como o PAA, PNAE, novas parcerias com outras organizações cooperativas e instituições, e 

ainda casos específicos como adesão a uma cooperativa central, possibilitando melhores 

condições e adesão ao sistema Cresol pela Creditag permitindo ofertar novos produtos e um 

volume maior de recursos. As ameaças mais comuns observadas foram os entraves 

burocráticos de algumas políticas, que acabam por inviabilizar o acesso as mesmas, a 

concorrência com os laticínios, já mais especificamente também se apresentam problemas 

financeiros e oscilação no preço dos produtos. 

O próximo passo trata da realização de uma auditoria nas atividades de gestão e 

organização, conforme demonstra o Quadro 26, buscando levantar de que forma está sendo 

conduzida a gestão da organização. 

No tocante a coordenação e organização das atividades a maioria das organizações 

considera-se como atendendo este quesito satisfatoriamente, apesar de alguns detalhes que 

atrapalham em alguns casos, como o acúmulo de funções que acaba por gerar sobrecarga de 

trabalho, o que reduz o atendimento a este quesito.  

Com relação a planos e metas a maior parte das organizações também se considera em 

um nível satisfatório, mesmo que em alguns casos ainda necessite de melhorias, no caso 

isolado da Asprodil este quesito deixou a desejar devido a algumas questões como capital de 

giro e produtividade.  

No controle financeiro de receitas e despesas as organizações têm atendido 

razoavelmente, deixando a desejar em alguns pontos, pela sobrecarga de funções, por 

exemplo, mas no geral este quesito encontra-se atendido. No tocante a instrumentos de 

controle algumas tem conseguido desempenhar suas funções dentro da expectativa e outras 

ainda necessitam de maior atenção nesta área. Já com relação à criação de valor este foi o 

ponto que melhor encontrava-se nas organizações. 
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Quadro 26 – Auditoria nos Fatores Internos (Forças e Fraquezas - Passo 4) 

Organização 

Cooperativa 

Coordenação e 

organização das 
atividades 

Planos e metas a 

serem seguidas 

Controle financeiro 

de receitas e 
despesas 

Instrumentos para 

medir o andamento 
dos processos 

Criação de valor aos 

clientes 

Creditag 

O capital humano 

reduzido afeta a 
gestão da 

organização com 

uma carga alta de 
trabalho para poucas 

pessoas. 

Encontra-se bem 

atendida, pois vem 

conseguindo 
desenvolver os 

objetivos propostos 

nesta área. 

O capital humano 

reduzido afeta as 
finanças da 

organização com 

uma carga alta de 
trabalho para poucas 

pessoas 

Encontra-se bem 

atendida, pois vem 

conseguindo 
desenvolver os 

objetivos propostos 

nesta área. 

Encontra-se bem 

atendida, pois vem 

conseguindo 
desenvolver os 

objetivos propostos 

nesta área. 

Coopercacoal 

Está em um patamar 

satisfatório apesar 
das limitações, 

sendo um dos 

critérios que recebeu 

maior pontuação. 

Está em um patamar 
satisfatório apesar 

das limitações 

Está em um patamar 
satisfatório apesar 

das limitações 

A organização tem 

deixado a desejar, 
sendo que é 

reconhecida a 

necessidade de maior 

atenção a mesma 

Está em um patamar 

satisfatório apesar 
das limitações, 

sendo um dos 

critérios que recebeu 

maior pontuação.. 

Cooaprolim 

De acordo com seu 

gestor está bem 
atendida ,uma vez 

que vem atendendo 

a contento o 
planejamento 

realizado 

De acordo com seu 

gestor está bem 
atendida ,uma vez 

que vem atendendo 

a contento o 
planejamento 

realizado 

De acordo com seu 

gestor está bem 
atendida ,uma vez 

que vem atendendo 

a contento o 
planejamento 

realizado 

Ainda encontra-se no 

meio do caminho, 
necessitando ainda de 

melhoria em seus 

instrumentos para o 
acompanhamento das 

ações da cooperativa 

Considera-se com 

ótimo atendimento, 

pelas produtos 
ofertados e a 

agregação de valor 

desenvolvida 

Cooperleite 

Atende parcialmente 
dentro das 

expectativas, devido 

ao acumulo de 
funções pelo 

presidente. 

Encontra-se num 

patamar razoável, 
uma vez que não 

vem sendo atendido 

a contento. 

Encontra-se num 

patamar razoável, 
uma vez que não 

vem sendo atendido 

a contento. 

Encontra-se num 

patamar razoável, uma 
vez que não vem 

sendo atendido a 

contento. 

Foco da 
organização, sendo 

que a mesma possui 

como atividade 
principal a 

industrialização dos 

produtos, não está 
ótimo mas caminha 

para isto 

Asprodil 

Tem conseguido 

atender dentro de 
suas expectativas, 

busca coordenar 

suas atividades para 
melhor atender a 

seus associados 

Não tem conseguido 

realizar os planos 
propostos devido ao 

capital de giro 

reduzido, e metas de 
produção não 

atingidas. 

Tem conseguido 

atender dentro de 
suas expectativas, 

busca coordenar 

suas atividades para 
melhor atender a 

seus associados 

Tem conseguido 

atender dentro de suas 
expectativas, busca 

coordenar suas 

atividades para melhor 
atender a seus 

associados 

Tem conseguido 

atender dentro de 
suas expectativas, 

busca coordenar 

suas atividades para 
melhor atender a 

seus associados 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

De posse das informações levantadas até aqui, passa-se ao passo 5, conforme 

demonstra o Quadro 27, que apresenta as estratégias geradas embasadas a partir dos dados 

coletados. 

O primeiro quadrante envolve a relação entre forças e oportunidades (SO) buscando 

maximizar o que a organização possui de bom com os benefícios disponíveis fora da 

organização, percebe-se que na maioria dos casos as potencialidades das organizações devem 

ser utilizadas em conjunto com alguns programas como o PAA e PNAE, visando melhorar as 

condições de comercialização dos produtos. Em outra situação a estratégia pode ser aderir a 

um sistema maior, a Cresol no caso da Creditag e uma cooperativa central no caso da 

Coopercacoal, buscando mais força no setor.  

O segundo quadrante trata da relação entre forças e ameaças (ST) no intuito de usar as 

potencialidades da organização pra contornar as ameaças, dentre as estratégias propostas 

encontram-se a busca por parcerias, investimento na organização, fidelização dos cooperados, 

desse modo espera-se reduzir as ameaças no setor. 
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O terceiro trata da relação entre fraquezas e oportunidades (WO), observou-se que 

uma alternativa comum, é a adesão aos programas Pronaf, PAA e PNAE visando maiores 

retornos aos produtores e consequentemente às organizações, também é comum o interesse de 

divulgar as informações sobre o cooperativismo, buscando sensibilizar os produtores e 

demonstrar os benefícios deste sistema, com isso aumentar o número de cooperados. 

Quadro 27 – Estratégias Geradas a partir da Matriz (Passo 5) 

Organização 

Cooperativa 

Forças (S) 

Oportunidades (O)  

SO  

"Max-Max" 

Forças (S) 

Ameaças (T) 

ST  

"Max-Min" 

Fraquezas (W) 

Oportunidades (O)  

WO  

"Min-Max" 

Fraquezas (W)  

Ameaças (T) 

WT  

"Min-Min" 

Creditag 

Adesão ao sistema Cresol 

possibilita maior oferta de 
produtos com preços mais 

atraentes. Oferta do Pronaf 

aumenta o mix de 
produtos. 

Trabalhar com recursos 

próprios possibilita menos 
burocracia na oferta de 

empréstimos. Com as 

dificuldades de acesso ao 
Pronaf, a organização 

apresenta-se como uma 

oportunidade aos 
produtores. 

Adesão ao sistema Cresol 

possibilita maior volume 

de recursos, permitindo 
melhorar o número de 

colaboradores e buscar a 

sensibilização dos 
produtores com relação ao 

cooperativismo. 

Investir na melhoria do 

quadro de pessoal com a 

contratação e capacitação 
de colaboradores. Buscar 

parcerias para divulgar o 

cooperativismo no Estado, 
e melhorar a escolaridade 

dos produtores 

Coopercacoal 

Incentivo a liberação de 

licenças ambientais 

Fortalecimento da parceria 
com a Creditag. Agilizar o 

o transporte através do 

caminhão adquirido 

recente 

Aumentar o apoio aos 

cooperados nas ações já 

desenvolvidas para 
contornar as dificuldades 

da burocracia. 

Buscar apoio para 

licenciamentos 

Utilizar-se da parceria com 
a Creditag para contornar a 

questão financeira da 

organização, aderindo a 
outros produtos da 

organização 

Permanecer com a 

contenção de despesas. 

Utilizar-se de programas 
como Pronaf, PAA e o 

PNAE. Buscar e 

compartilhar informação 
com seus produtores sobre 

estes programas, para 

contornar os entraves 
burocráticos 

Cooaprolim 

Buscar parcerias com 
outras organizações 

cooperativas para melhorar 

o preço de insumos. 
Incentivar a adesão ao 

PAA, que tem ajudado 

bastante seus produtores. 

Manter o trabalho 

desenvolvido até o 

momento, com o 
fornecimento de insumos e 

outros itens a preço 

menores. Buscar parcerias 
que auxiliem na melhoria 

das ações da cooperativa 

Usar o Pronaf, PAA e 

PNAE, que ajudam os 
produtores a ingressar em 

novos mercados. 

Disseminar o 
cooperativismo em 

parceria com outras 

organizações 
Utilizar o excedente da 

venda dos produtos pra 

finalizar a indústria de 
pasteurização 

Disseminar o 

cooperativismo através de 

parceria com outras 
instituições. Aumentar o 

número de cooperados 

Cooperleite 

Aliar o foco da 
organização: a 

pasteurização para atender 

aos quesitos de programas 
como o PAA,e PNAE, 

buscando aumentar as 

vendas e a renda dos 
produtores 

A pasteurização dos 

produtos aliada a venda 

conjunta realizada através 

da organização pode 
possibilitar melhores 

negociações na venda, com 

isso geram-se ganho 
maiores, que podem ser 

investidos na organização e 

melhorar a saúde 
financeira da mesma. 

Buscar sanar o acumulo de 

funções sobre uma única 

pessoa com a maior 

participação dos demais 

cooperados na 
organização. Investir mais 

em participação dos 

programas PAA e PNAE, 
bem como a captação de 

recursos junto ao Pronaf. 

Investir na divulgação do 
cooperativismo buscando 

atrair novos cooperados. 

Como as principais 

dificuldade e ameaças da 
organização permeia a 

questão financeira, deve-se 

buscar prazo menores de 
recebimento junto aos 

clientes e incentivar a 

venda em conjunto e a  
órgãos públicos através dos 

programas disponíveis. 

Asprodil 

O fornecimento de 
produtos para a merenda 

escolar através de 
programas como o PNAE e 

o PAA. 

Fidelização dos produtores 

através da pasteurização 
que resulta num ganho 

maior que repassar ao 
laticínio, com isso reduz o 

risco de perder produtores 

para laticínios. 

Venda a programas como o 

PAA, PNAE e o banco de 
alimentos do município, 

funciona como meio de 
contornar o número 

reduzido de produtores e 

capital de giro 

As melhorias na 

infraestrutura, funcionam 

como meio de fortalecer o 
vinculo com os produtores, 

e inclusive pode atrair mais 
produtores 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O último quadrante que relaciona as fraquezas e ameaças (WT) procura minimizar 

ambas as situações prejudiciais a organização, neste sentido não houve um ponto comum 
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entre as organizações sendo que as estratégias sugeridas encontram-se em investir em pessoal, 

contenção de despesas, aumentar o número de cooperados, melhorias estruturais, 

disseminação da educação cooperativas, dentre outras ações que beneficiem as organizações. 

O próximo passo trata de fazer escolhas estratégicas e planos de contingência, os quais 

compreendem o Quadro 28. 

Quadro 28 – Escolhas estratégicas (Passos 6 e 7) 
Organização 

Cooperativa 
Táticas de Ação Planos de contingência 

Creditag 

Adesão ao sistema Cresol 

Melhorar o quadro de pessoal 

Disseminar o cooperativismo 

Manutenção das ações da organização buscando 

melhor distribuição das atividades e pessoas; 

Fortalecer o vinculo com os cooperados. 

Coopercacoal 

Fortalecer a parceria com a Creditag 

Contenção de gastos 

Maior utilização dos programas Pronaf, 

PAA e PNAE 

Buscar parcerias com outras organizações 

cooperativas;  

Investir na redução de custos 

Cooaprolim 

Parcerias com outras cooperativas 

Disseminar o cooperativismo 

Incentivar adesão ao PAA 

Manutenção das atividades da organização; 

Fortalecer o vinculo com os cooperados 

Cooperleite 

Acabar com a sobrecarga de funções 

Reduzir o prazo dos recebimentos 

Incentivar adesão ao PAA e PNAE 

Manutenção das ações da organização buscando 

melhor distribuição das atividades e pessoas; 

Negociação de prazos de recebimento 

Asprodil 

Melhorar a infraestrutura 

Incentivar adesão ao PAA e PNAE e 

Venda ao banco de alimentos do 

município 

Manutenção das atividades da organização; 

Buscar parcerias com outras organizações 

cooperativas 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

No quadro acima são demonstradas as escolhas dentre as estratégias sugeridas no 

passo 6, a saber: SO, ST, WO, WT, visando possibilitar decisões que beneficiem melhor a 

organização. Observa-se que dentre as estratégias comuns entre as organizações encontra-se o 

correto aproveitamento das políticas públicas disponíveis através dos programas Pronaf, PAA 

e PNAE, as demais possuem particularidades pertinentes a cada caso. Desse modo 

recomendam-se as organizações que atentem para as possibilidades que melhor atendem as 

particularidades de cada uma. O passo 7 que trabalha com planos de contingência, ou seja, 

caso a organização não adote a estratégia sugerida, quais seriam suas opções, sendo propostas  

alternativas como busca de parcerias, fortalecimento do vínculo com os produtores dentre 

outras. Como não foi realizado um estudo mais especifico e aprofundado com cada 

organização, as estratégias aqui propostas são sugestivas, devendo cada organização verificar 

suas necessidades e a disponibilidade da mesma para realizar as adequações necessárias a 

cada caso. 

As informações obtidas através da aplicação da Matriz TOWS, com pequenas 

diferenças, contemplam no geral dificuldades similares, como falta de recursos, falta de 

sensibilização dos produtores com relação ao sistema cooperativista, burocracia que atrapalha 
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- Agregação de valor aos produtos 

- Vendas de insumos e itens da cesta básica 

- Disseminação do cooperativismo 

- Maior adesão a programas como o PAA, PNAE e Pronaf 

- Parcerias entre as organizações cooperativas 

o acesso a políticas públicas, bem como forças ou oportunidades parecidas, redução dos 

custos dos produtores através da venda de insumos e outros itens pela cooperativa a um preço 

menor, agregação de valor nos produtos, seja através da venda conjunta ou da industrialização 

dos mesmos, apoio em licenciamentos e etc.  

4.6 Síntese dos resultados 

 

A Figura 15 a seguir, demonstra de forma resumida os resultados encontrados 

considerando o quadro de análise proposto na metodologia: 

Figura 15 – Síntese de análise das Estratégias e Políticas Públicas 

 
 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Estratégias decorrentes 

da Matriz fortalecem 

as organizações, tendo 

em vista que sua 

concepção baseia-se 

em diversos fatores 

relacionados as 

organizações 

Econômica: compra 

e venda conjunta, 

agregação de valor 

aos produtos. 

Social: melhoria na 

qualidade de vida 

Públicas: Pronaf, 

PAA, PNAE. 

Privadas: Compras 

e vendas em 

conjunto 

Agregação de valor 
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSÕES 

 

De posse das informações apresentadas considera-se que o objetivo proposto foi 

atingido, já que foi possível realizar uma análise das estratégias das instituições públicas que 

buscam tornar as cooperativas sustentáveis, mesmo que a visão destas esteja mais focadas nas 

questões econômica e social. Ao mesmo tempo analisaram-se as estratégias das organizações 

cooperativas visando conhecer o esforço para manutenção do cooperativismo no meio rural 

como estratégia para fortalecer a Agricultura Familiar no Estado de Rondônia, observou-se 

que mesmo com ações que beneficiem os produtores, as organizações encontram diversas 

questões contrarias, como o excesso de burocracia, falta de recursos, falta de informação 

sobre o sistema cooperativista no Estado dentre outras situações. 

Em resposta a pergunta de pesquisa: quais as estratégias tanto na esfera pública, 

quanto privada, que podem promover a sustentabilidade do cooperativismo e, portanto, o 

fortalecimento da Agricultura Familiar no Estado de Rondônia? Identificou-se que as políticas 

públicas, PAA, PNAE e Pronaf são instrumentos que tem auxiliado os produtores a melhorar 

seus rendimentos e conseguir uma renda extra, dentre as estratégias de cunho privado 

observou-se que as organizações cooperativas tem tido maior impacto no resultado dos 

produtores no tocante as compra e vendas realizadas em conjunto através da cooperativa e 

também com a agregação de valor dos produtos através da pasteurização (industrialização). 

Estas ações foram apontadas pelos cooperados, pelas cooperativas e pelos órgãos públicos 

visitados, onde uma informação reforçava a anterior. Dessa forma, tanto estratégias quanto 

políticas públicas têm contribuído para o fortalecimento da Agricultura Familiar no Estado, 

obviamente com suas limitações e dificuldades. 

Das cinco organizações pesquisadas a maioria pertence ao ramo de produção, com 

ênfase na agricultura familiar, sendo apenas um caso voltado ao ramo financeiro e devido a 

este motivo possui um número elevado de cooperados. Com relação às de produção, apesar de 

uma destas ter se destacado com relação ao número de cooperados volumoso, as demais 

possuem poucos cooperados, o que reduz sua capacidade financeira, devido a recursos 

limitados.  

Vale ressaltar que as cooperativas têm buscado meios para melhorar o atendimento a 

seus cooperados, no entanto, muitas vezes encontram-se limitações de recursos ou matéria-

prima escassos, entraves burocráticos, falta de apoio, dificuldade de acesso às políticas 

públicas existentes, ausência de participação dos próprios cooperados nas atividades da 
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organização, e ainda a falta de disseminação de informações sobre o movimento 

cooperativista. 

Dentre as políticas públicas disponíveis para o fortalecimento da Agricultura Familiar 

no Estado destacam-se o PAA e PNAE sendo que estas foram as mais mencionadas, tanto 

pelas cooperativas quanto por seus cooperados, o que demonstra que estes programas têm 

possibilitado aos produtores melhores condições de comercializar seus produtos e com isso 

melhorar sua renda.  

Ressalta-se ainda o Pronaf, tendo em vista que o mesmo foi mencionado junto às 

cooperativas e nos órgãos públicos, sendo este outro programa que busca fomentar e 

fortalecer a agricultura familiar através de crédito e financiamento, possibilitando maiores 

investimentos nas propriedades, o que resulta em melhores condições de produção. Ainda 

foram identificadas outras estratégias, junto aos órgãos públicos, como assistência técnica, 

ações em habitação rural, palestras, cursos dentre outros. No entanto as áreas de interesse das 

políticas públicas encontram-se mais voltadas para as dimensões econômica e social, 

deixando as demais dimensões pesquisadas com pouca “importância” no momento de sua 

concepção. 

Nesse sentido, as políticas disponíveis são bem concebidas, no entanto durante sua 

aplicação não surtem o efeito para o qual foram planejadas, conforme pode ser observado nas 

questões direcionadas aos órgãos públicos, mas mesmo com estas ressalvas as políticas têm 

auxiliado no fortalecimento da agricultura familiar, estejam os produtores agrupados em 

organizações cooperativas ou atuando isoladamente. 

Dentre as estratégias que vem sendo utilizadas pelas cooperativas evidenciam-se 

principalmente a venda conjunta dos produtos, a compra de insumos e outros itens pelos 

produtores diretamente pela cooperativa o que lhes permite preço e prazo melhores que os 

encontrados no mercado, acesso a mercados em outros municípios através das ações da 

cooperativa, agregação de valor ao produto através da pasteurização permitindo inclusive a 

venda a programas como o PAA e PNAE. No entanto são necessárias estratégias que 

divulguem o cooperativismo no Estado, já que observou-se essa dificuldade nas organizações, 

bem como maior participação dos produtores nas atividades das organizações, em outros 

casos encontrou-se sobrecarga de funções na gestão da cooperativa. 

Observou-se que a parte econômica é o ponto que vem sendo melhor trabalhado pelas 

organizações, tendo em vista que este é em muitos casos a razão de existir da cooperativa. No 

entanto mesmo neste quesito ainda encontram-se inúmeras dificuldades, o que demonstra que 

devem ser buscados maiores incentivos nesta área. Muito tem sido feito pelas organizações 
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cooperativas, como a compra de insumos a preços menores para serem repassados aos 

produtores, possibilitando menores custos a estes. A venda conjunta e a industrialização dos 

produtos também aparecem como ações que melhorar a renda dos produtores, assim como a 

participação em programas públicos como o PAA e o PNAE. No entanto mais poderia ser 

feito, como por exemplo maior atenção na parte de assistência técnica junto aos produtores, 

possibilitando um melhor desempenho nas propriedades. 

No quesito Social, ainda encontra-se na busca pela melhoria da qualidade de vida dos 

produtores, mas está longe de atender aos anseios dos mesmos. Há muito que ser feito para 

que a parte social venha ser considerada como satisfatória na maior parte das organizações, 

apesar de algumas tentativas nesse intuito, pouco foi alcançado. Neste sentido a melhoria na 

qualidade de vida dos produtores, tem apenas sido atendida devido a parte econômica ter tido 

uma melhora através das ações das cooperativas e das políticas públicas existentes.  

Nas óticas, territorial e política, apresenta-se um relativo atendimento a estas 

dimensões, seja através de obrigações de legislação (politico) ou ainda visando a praticidade 

logística das atividades (territorial), no entanto ainda encontra-se em fase de aperfeiçoamento, 

não conseguindo atender os produtores em sua totalidade. É evidente que melhorias são 

necessárias em ambas as dimensões, mas já demonstra-se um indicativo de que tem-se 

buscado estratégias para melhorá-las. Afinal grande parte dos produtores tem desfrutado de 

algum tipo de beneficio através das ações da cooperativa, seja com ajuda na parte política, ou 

com a disponibilização de equipamentos ou mesmo estrutura que beneficiem a parte logística 

de suas atividades. 

No entanto dentre as dimensões pesquisadas o ponto que mais chamou a atenção foi 

que a dimensão ambiental, onde se esperava que pela importância atribuída a esta no 

agronegócio no Estado ela fosse bem atendida, observou-se justamente o contrário, sendo que 

quase a totalidade dos produtores demonstrou que não existem ou não se conhecem 

estratégias por parte das cooperativas que contemplem esta dimensão. E mesmo as políticas 

públicas não têm atendido aos anseios dos produtores nesta área. Isso demonstra que o Estado 

ainda padece de incentivos que beneficiem os produtores neste quesito e que as próprias ações 

ou estratégias das cooperativas, não tem conseguido atender aos clamores dos produtores, ou 

mesmo orienta-los na correta utilização dos recursos naturais em suas propriedades. 

Nas informações levantadas, pode ser observado que o conceito de cooperativa 

sustentável, ainda não foi encontrado, afinal em todos os casos levantados apesar de haver 

algumas dimensões atendidas a contento, nenhuma abrangeu todas as 5 dimensões 

pesquisadas. 
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Um fator similar as organizações são as políticas públicas utilizadas, como o PAA e 

Pronaf na grande maioria dos casos, e o PNAE e habitação rural também sendo mencionados 

por algumas das organizações estudadas. Quando buscam-se as políticas públicas disponíveis 

nos órgãos públicos acrescentam-se a estas outras como o crédito fundiário, assistência 

técnica e extensão rural, bem como muitas outras políticas públicas disponíveis 

principalmente através da Seagri no Estado. 

No tocante aos órgãos públicos visitados, as políticas mais evidenciadas contemplam 

principalmente a área econômica, seguida da dimensão a social, e em alguns casos a 

territorial, no entanto as dimensões política e ambiental praticamente não foram mencionadas 

como área de interesse das políticas públicas existentes. Assim ressalta-se a necessidade de 

maior atenção a estas outras dimensões, que não vem sendo atendidas pelas políticas públicas 

disponíveis. Outro ponto a ser trabalhado também é a necessidade da busca de parcerias por 

parte das cooperativas seja junto a outras organizações do ramo, junto aos órgãos públicos, 

instituições financeiras, faculdades e demais entidades interessadas, buscando a divulgação do 

movimento cooperativista bem como o fortalecimento do cooperativismo no Estado de 

Rondônia. 

  Recomenda-se a continuidade da pesquisa para investigar a efetividade das políticas 

públicas quanto ao retorno em qualidade de vida aos agricultores familiares, como também, os 

avanços de estratégias para a sustentabilidade em relação as dimensões ambiental, territorial e 

política. 
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A  - Formulário aplicado aos cooperados 

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO 

Mestrando: Julismar da Silva Pedon 

Orientadora: Profª. Dra. Mariluce Paes de Souza 

Tema: Estratégias para fortalecimento da Agricultura Familiar no Estado de Rondônia 
Objetivo: Analisar as estratégias das instituições públicas ou privadas que possam tornar cooperativas 

sustentáveis, a partir da avaliação de políticas públicas e ações implementadas, visando conhecer o 

esforço para manutenção do cooperativismo no meio rural como estratégia de fortalecimento da 

Agricultura Familiar no Estado. 

 

Formulário aos cooperados 

 

 

Nome do respondente: ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Cooperativa que é cooperado:___________________ Cidade: ___    ____________________ 

Data: ____/____/____ 

 

Há quanto tempo é cooperado? 

(   ) menos de um ano  (   ) de 1 a 3 anos (   ) de 3 a 5 anos (   ) mais de 5 anos 

 

Nos últimos 05 anos quais as principais dificuldades enfrentadas que não dependiam de você? 

Como foram contornadas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Neste período apareceram oportunidades que puderam ser aproveitadas? Quais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

As ações da cooperativa possibilitam a seus cooperados melhoria no desempenho de suas 

atividades?     (    ) Sim   (    ) Não 

Comente:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

A participação da cooperativa interfere no rendimento mensal de sua propriedade 

(   ) positivamente   (   ) negativamente   (   ) não interfere 

Comente:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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A cooperativa proporciona a seus cooperados: 
Discordo Concordo 

1 2 3 4 5 

Facilidade ao acesso a crédito e financiamento      

Acesso a assistência técnica      

Melhoria no preço dos produtos através da venda conjunta      

Melhores preços na compra de insumos      

Agregação de valor aos produtos      

Aquisição de bens e serviços a preços mais atraentes      

Promoção de eventos sociais e culturais (festas e 

confraternizações) 

     

Oferta de cursos, palestras, oficinas.      

Ações que visem a melhoria da qualidade de vida dos cooperados      

Ações que favoreçam acesso a educação, saúde e assistência 

social. 

     

Meios para redução da poluição nas propriedades      

Reciclagem e reaproveitamento de materiais      

 

A cooperativa proporciona a seus cooperados: 
Discordo Concordo 

1 2 3 4 5 

Incentivos para proteção ambiental      

Melhoria nos sistemas de logística      

Acesso a canais de distribuição      

Acesso a novos mercados      

Apoio para atender as legislações pertinentes      

Apoio nas necessidades de licenciamento      

Facilidade ao acesso a políticas públicas      

 

 

Os planos e as estratégias da cooperativa beneficiam seus 

cooperados  : 

Discordo Concordo 

1 2 3 4 5 

As receitas  provenientes das atividades da cooperativa ajudam 

no orçamento dos cooperados no fim do mês 

     

 Influencia na melhoria da qualidade de vida e na redução das 

desigualdades sociais 

     

Possibilita medidas para evitar ou reduzir a poluição resultante 

das atividades, e meios de proteger o meio ambiente 

     

A cooperativa organiza-se para conciliar a localização das 

pessoas, propriedades, equipamentos e atividades (logística) 

     

A cooperativa facilita o atendimento das legislações pertinentes, 

bem como as pressões sociais, políticas e culturais? 

     

Comente:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

As políticas públicas oferecidas contribuem para o 

fortalecimento da Agricultura Familiar no Estado. 

Discordo Concordo 

1 2 3 4 5 
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De que Maneira? 

Comente:_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

APÊNDICE B  - Formulário aplicado às organizações cooperativas 

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO 

Mestrando: Julismar da Silva Pedon 

Orientadora: Profª. Dra. Mariluce Paes de Souza 

Tema: Estratégias para fortalecimento da Agricultura Familiar no Estado de Rondônia 
Objetivo: Analisar as estratégias das instituições públicas ou privadas que possam tornar cooperativas 

sustentáveis, a partir da avaliação de políticas públicas e ações implementadas, visando conhecer o 

esforço para manutenção do cooperativismo no meio rural como estratégia de fortalecimento da 

Agricultura Familiar no Estado. 

 

Formulário as organizações cooperativas 

 

Nome do respondente: 

___________________________________________________________________________ 

Cargo/Função: _________________ Cooperativa:___________________________________ 

Cidade: ______________________________ Nº Cooperados______  Data: ____/____/____ 

 

Qual o ramo de negocio em que a cooperativa atua? 

___________________________________________________________________________ 

Atua em quantos municípios? 

___________________________________________________________________________ 

Como avalia o mercado em que cooperativa está inserida? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Considerando o mercado em que a cooperativa está inserida, qual seria a previsão para o 

futuro no tocante de expansão, aumento do número de cooperados, dentre outros? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Como a organização está constituída? Cargos e funções. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Como avalia a gestão da cooperativa  1 2 3 4 5 

Coordenação e organização das atividades      

Planos e metas a serem seguidas      

Controle financeiro de receitas e despesas      

Instrumentos para medir o andamento dos processos      

Criação de valor aos clientes      

1 – Fraca;      2 – Razoável;      3 – Neutra;      4 – Boa;      5 – Ótima. 
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Comente:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Com relação ao desenvolvimento sustentável as estratégias 

oferecidas pela cooperativa  
1 2 3 4 5 

Satisfação das necessidades e manutenção do estilo de vida      

Combate as desigualdades sociais e melhora a qualidade de vida      

Redução da poluição e reutilização de recursos e materiais      

Distribuição física de equipamentos, pessoas e atividades      

Cumprimento as legislações pertinentes      

1 – Fraca;      2 – Razoável;      3 – Neutra;      4 – Boa;      5 – Ótima. 

 

 

As políticas públicas ofertadas atendem as necessidades dos 

cooperados  
1 2 3 4 5 

Satisfação das necessidades e manutenção do estilo de vida      

Combate as desigualdades sociais e melhora a qualidade de 

vida 
     

Redução da poluição e reutilização de recursos e materiais      

Distribuição física de equipamentos, pessoas e atividades      

Cumprimento as legislações pertinentes      

      

As políticas públicas oferecidas contribuem para o 

fortalecimento da Agricultura Familiar no Estado. 

     

1 – Fraca;      2 – Razoável;      3 – Neutra;      4 – Boa;      5 – Ótima. 

De que maneira? Comente:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Quais as políticas públicas mais procuradas pelos seus cooperados? 

(   ) Pronaf  (   ) PAA (   ) PGPAF (Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar) 

(   ) Outras 

___________________________________________________________________________ 

 

Nos últimos 05 anos quais as principais dificuldades que foram enfrentadas pela cooperativa?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Como foram contornadas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Neste período surgiram alguns fatores favoráveis (oportunidades) que puderam ser 

aproveitados? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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As estratégias da cooperativa beneficiam seus cooperados  

Não 

influencia 

Influencia 

muito 

1 2 3 4 5 

As receitas econômicas provenientes das atividades da cooperativa 

ajudam no orçamento dos cooperados no fim do mês 

     

A cooperativa influencia na melhoria da qualidade de vida e/ou na 

redução das desigualdades sociais 

     

A cooperativa possibilita medidas para evitar ou reduzir a 

poluição resultante das atividades, e meios de proteger o meio 

ambiente 

     

A cooperativa organiza-se para conciliar a localização das pessoas, 

propriedades, equipamentos e atividades (logistica) 

     

A cooperativa facilita o atendimento das legislações pertinentes, 

bem como as pressões sociais, políticas e culturais? 

     

 

 

 

APÊNDICE C  - Formulário aplicado aos órgãos públicos 

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO 

Mestrando: Julismar da Silva Pedon 

Orientadora: Profª. Dra. Mariluce Paes de Souza 

Tema: Estratégias para fortalecimento da Agricultura Familiar no Estado de Rondônia 
Objetivo: Analisar as estratégias das instituições públicas ou privadas que possam tornar cooperativas 

sustentáveis, a partir da avaliação de políticas públicas e ações implementadas, visando conhecer o 

esforço para manutenção do cooperativismo no meio rural como estratégia de fortalecimento da 

Agricultura Familiar no Estado. 

 

Formulário aos órgãos públicos 

 

Nome do respondente: 

____________________________________________________________________ 

Cargo/Função: 

_____________________________Órgão:________________________________________ 

Cidade: ___________________________________  Data: ____/____/____ 

 

Quais as políticas públicas disponíveis no Estado que podem promover o fortalecimento da 

Agricultura Familiar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Que tipo de informações são utilizadas na formulação destas políticas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Quais os atores envolvidos? Qual a estratégia de envolvimento? Quais as facilidades e 

dificuldades na participação? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Qual a principal área de interesse destas políticas? 

(   ) Econômica; (   ) Social; (   ) Ambiental; (   ) Política; (   ) Territorial. 

 

Que tipo de ferramenta ou instrumento é utilizado para mensurar o controle da eficácia destas 

políticas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

De que maneira as políticas públicas oferecidas no Estado 

atendem aos imperativos do desenvolvimento sustentável  
1 2 3 4 5 

Satisfação das necessidades e manutenção do estilo de vida      

Combate as desigualdades sociais e melhora a qualidade de vida      

Redução da poluição e reutilização de recursos e materiais      

Distribuição física de equipamentos, pessoas e atividades      

Cumprimento as legislações pertinentes      

1 – Fraca;      2 – Razoável;      3 – Neutra;      4 – Boa;      5 – Ótima. 

Comente:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

As políticas oferecidas visam a sustentabilidade e o fortalecimento da Agricultura Familiar no 

Estado? Comente. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 


